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Inleiding 

Uitgangspunt van dit onderzoek is de formule die Prof. F. van der Meer1 

gevonden heeft om de wezenlijke functies van de christelijke eredienst 
en de daaruit volgende wezenlijke functies van het kergcbouw samen te 
vatten. 

De christelijke eredienst heeft een vaste kern, die er geweest is 
vanaf de apostolische tijd en zal blijven „tot de Wederkomst des Heren". 
De wezenlijke elementen zijn : 
ι. de hiërarchisch gelede gemeentevergadering, 
2. de verkondiging van Gods Woord, 
3. de genadebedeling, de bedeling der sacramenten, die tweeledig is: 

eerstens de initiatie, de onherhaalbare doop, 
tweedens de voortdurende deelneming aan het eucharistisch offer. 

Uit de wezenlijke functies van de cultus volgen de wezenlijke ele
menten van het kerkgebouw : 
1. de hiërarchisch gelede vergadering, de gemeente met voorzittende 

bisschop, vereist een gelede binnenruimte, waarin de gemeente haar 
plaats vindt axiaal tegenover: 

2. het voorzitterspodium, waarop de zetel van de voorzittende gezags
drager, de bisschop staat : de cathedra ; 

3. de verkondiging van het Woord, Schriftlezing met gezagvol commen
taar, vraagt een verhoogde leesplaats : locus altior, later de Αμβων ; 

4. de initiatie, de doop, vraagt een fons, de levensbron, het baptisterium; 
ξ. het offer en de deelneming, eucharistie en communie, eisen een 

tafel die tevens altaar is, τράπεζα en θυσιαστήριον, mensa en altare. 
Alleen deze vijf elementen zijn essentieel voor de volledige ontplooiing 

van de cultus, al het ander binnen het cultusgebouw is bijkomstig. 
Drie van deze wezenselementen zullen hierna bestudeerd worden: 

de cathedra, de leesplaats en de mensa, de drie elementen die altijd hun 
plaats hebben binnen het eerste element : de hiërarchisch geordende 
binnenruimte. Het baptisterium kan strict gescheiden zijn van die ruimte 
en is het in feite tot de 6e eeuw altijd. 
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Als zetel van 's Heren plaatsvervanger is de cathedra het gezagsmoment 
bij uitstek.2. Op de cathedra wordt de nieuw gekozen bisschop ge-
introniseerd met handen-oplegging3. De bisschop leidt vanaf de cathedra 
de vergadering en aanvankelijk spreekt hij vanaf de cathedra het com
mentaar op de Schrift, zowel in het baptisterium als in de basilica. 
De cathedra is de plaats van de prediking, er is daarnaast een afzonderlijke, 
vaste, verhoogde plaats voor de Schriftlezing en het voorzingen van de 
psalmen. 

Het kergebouw bezit in de vroegchristelijke wereld — en bij de Oosterse 
christenen nóg — slechts éen altaar, zoals er ook slechts éen gemeente 
vergaderd is in de ene Christus4. Altaar heet het, omdat het een ofFer-
plaats is; de vorm van een tafel heeft het, omdat het eucharistisch offer 
een maaltijd is*. De heiligheid van het altaar vindt haar grond in Christus' 
tegenwoordigheid onder de tekenen der fcucharislie6. Daardoor wordt 
het altaar tot Christus' troon7, waarop Hij — naar de met name in de 
4e eeuw in het Oosten overal gangbare opvatting - omgeven door de 
hemelse heirscharen, tijdens de epiklese afdaalt. 

Deze drie elementen zullen hierna niet zozeer op hun afzonderlijke 
vormgeving en versiering onderzocht worden als wel op hun plaats in 
het interieur. Met name zal hun onderlinge dispositie in het kergebouw 
van de 4e tot de 6e eeuw in ogenschouw genomen worden. 

Na dit overzicht, voor het grootste deel materiaal uit de tweede hand 
bevattend en gebaseerd op opgravingsberichten uit de gehele mediterrane 
wereld en op de vroege liturgische en patristische teksten, waarvan de 
meeste al eerder incidenteel en verspreid op hun betekenis voor de 
architectuur getoetst zijn, wil dit werk deze bevindingen nog eens in 
éen verband en overzicht bijeen zetten, overigens zonder dat het moge
lijk is ook maar enigszins naar volledigheid te streven. 

In dit overzicht dienden ook betrokken te worden de complicaties 
welke rondom de drie elementen voorzitterszetel, leesplaats en altaar 
ontstaan zijn. Die complicaties bestaan ten aanzien van de cathedra in 
de banken voor de clerus te weerszijden van de bisschopszetel, het 
σύνθρονον of de subieliia. Rondom het altaar wordt een ruimte geïso
leerd en van de menigte gescheiden door een hek dat de vorm aanneemt 
van een lage balustrade, de cancelli, of, later, van een architraaf op een 
zuilenreeks. Het altaar wordt overhuifd door een monumentaal balda
kijn, het aborium. Op de dispositie van het altaar en de afgezonderde 
ruimte rondom kan invloed uitgeoefend worden door installaties en 
structuren die samenhangen met de cultus van de relieken. Ook deze 
elementen zijn functioneel en behoren onmiddellijk bij de eredienst. 
Alle andere architectonische complicaties liggen in een andere orde, 

2 



zij ontstaan uit irrationele motieven en dienen als een „poétique 
surajoutée" beschouwd te worden die slechts bestaat bij de gratie van de 
„poétique essentielle" van de eredienst en met haar pluraliteit van 
vormen en stijlen verandert, maar blijvend graviteert rond de wezenlijke 
elementen. De vroegchristelijke basilica staat het dichtste bij de elemen
taire verwerkelijking van de hoofdgegevens en daarom zijn uit haar de 
wezenselementen het gemakkelijkst af te lezen. 

Die basilica zelf is de eerste monumentale vorm van het eerste 
element: het cultusgebouw. Voor de dienst van het woord en de viering 
van de eucharistie, tesamen éen daad van eredienst, openbaar en gemeen
schappelijk verricht door de Kerk, dat is het heilig volk, verenigd en 
hiërarchisch geordend onder de bisschop, voorzitter in Christus' naam, 
is een binnenruimte vereist. Anders dan bij de profane tempel heeft het 
interieur de voorrang. 

De vergaderstructuur vraagt een dispositie volgens een lengte-as : 
voorzitter tegenover gehoor. Bij uitstek geschikt is dus een langwerpig 
rechthoekige ruimte en deze is dan ook de oervorm van het kerkgebouw, 
die vóór en naast alle andere vormen bestaat. Bij elke ruimtelijke ont
plooiing, zowel in de meerbeukige ruimte als de centraalbouw en de 
kruisvorm, wordt toch de lengte-as gehandhaafd en elk gebouw ont
vangt die axiale gerichtheid. De meestverbreide vorm is onmiddellijk 
na de Kerkvrede de driebeukigc basilica, nooit vierkant, altijd oblonga, 
δρομικός of επιμήκης, op de kosmische lijn oost-west of west-oost. 
In de talrijke monografieën, gewijd aan de oorsprong, de geschiedenis 
en de zin van de basilica8, is niet veel te vinden over het onderwerp dat 
ons hier zal bezighouden. 

Een eerste groep gaat uit van de vorm alleen9. Zij legt zich toe op een 
materieel typologische benadering van de christelijke basilica waarbij 
deze gezien wordt als afgeleid uit het hellenistisch Romeinse stadswoon
huis of uit de private op openbare profane basilica. De liturgische 
functie wordt wel niet buiten beschouwing gelaten, maar meestal toch 
als niet veel meer gezien dan als gelegenheid voor een religieuze massa
bijeenkomst die een geschikt monumentaal kader zocht. De elementaire 
zwaartepunten van het gebeuren, van de handeling, het specifieke van de 
christelijke eredienst ten opzichte van andere cultusvormen in de tijd van 
het ontstaan der basilica, komen in deze opvatting niet tot hun recht. 

Een tweede groep studies over de oorsprong van de vroegchristelijke 
basilica benadert deze door te zoeken naar mogelijke symbolische 
betekenissen10 en heeft geleid tot de veronderstelling dat de vroeg
christelijke basilica beeld van het hemels Jerusalem of beeld van de hemelse 
troonzaal is en doelbewust stadsarchitectuur of paleisarchitectuur re-
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produceert. Deze iconologische benadering biedt veel plaats aan on
bewijsbare speculaties, omdat vaak niet is uit te maken of een symbo
lische verklaring in teksten die uit de bouwtijd der onderzochte kerken 
stammen, a posteriori is ontworpen of eraan voorafging, en omdat de 
teksten in verschillende tijden verschillend begrepen kunnen zijn. Voor 
de oorsprong en de vormgeving van de inwendige liturgische dispositie 
hebben degenen die het gebouw als een bedoeld symbool zien, weinig 
concreets bijgedragen11. Fen puur prozaïsch gebouw, louter vergader
ruimte, was de basilica zeker niet. De 4e-ecuwse sprekers met hun 
rhetorische scholing zullen nooit nalaten te verwijzen van de materiële 
kerk op aarde, het voorbijgaande omhulsel, naar de gemeenschap der 
gelovigen die zelf de woonplaats Gods vormen en door de liturgie het 
hemels Jerusalem hierbeneden tegenwoordig maken12. Het woord basili
ca duidt het huis des Heren in al zijn vormen aan, of het nu een zaalkerk 
is, een rotonde, een vierkant of een meerbeukig gebouw. Elke kerk 
- niet alleen de basilica in de bouwkundige zin die wij sedert Alberti 
aan de term hechten: die van de driebeukige, axiaal gerichte en van een 
lichtbeuk voorziene zuilenhal — kan men zien als een ikoon van de Gods
stad. Tenslotte is immers het kerkgebouw als kader van de liturgie 
altijd voorafbeelding van de hemelse stad, ook de moderne kerk is dat, 
in de nieuwste Constitutie over de Heilige Liturgie is die gedachte on
verkort gehandhaafd13. Verder gaat men in de christelijke oudheid 
niet; zelfs trekt men voor de liturgische dispositie niet de parallel met 
het apparaat van Apocalyps IV, dat zich toch treffend in de basilica laat 
onderbrengen. De klinkklare, eenvoudige, argeloze vroegchristelijke 
ruimte reproduceert als geheel niets, maar is nieuw en doelgericht en 
neemt in onderdelen alles over wat traditioneel is, wat zijn bruikbaarheid 
heeft bewezen en niet cultisch belast of besmet is : een voorzitters
podium in een eindnis, tafels, zetels, hekken, voorhangsels, lampen. 
Haar gestalte is een door het liturgisch programma bepaalde keuze uit 
het antieke vormenrepertoire van grote hypostyle vergaderruimten, 
die alle onder de verzamelnaam basilica vallen en tot herberging van 
grote in vergadering bijeenkomende menigten dienen, hetzij als gerechts
hof, koophal, beurs, audiëntiezaal, hetzij als meeting- en congreshal 
voor militaire of politieke verenigingen en als vergaderlokaal voor 
religieuze genootschappen, heidense zowel als joodse. Door haar 
praktische, niet symbolische kwaliteiten als binnenruimte, als onderdak 
voor grote mensenmassa's, en door haar neutrale karakter was zij zowel 
voor de synagoge als voor de kerk aanvaardbaar en aan beider eisen kon 
zij, met haar flexibele plattegrondvormen, aangepast worden. De vorm 
van die aanpassing, die uitwerking van de gegevens uit de oudere voor-
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beelden, is zo oorspronkelijk in de christelijke basilica, dat zij gezien 
moet worden als een creatief moment, dat ten nauwste samenhangt met 
de vorm en de ruimtelijke ontplooiing van de liturgie. Alle symbolische 
zingeving van de onderdelen van het kerkgebouw dat aldus ontstaan is, is 
toevoeging post factum1*. 

Eén variant uit het repertoire van de antieke basilica verdient nog 
nadere aandacht, omdat zij innerlijk, in haar bestemming, de nauwste 
banden heeft met de christelijke basilica, namelijk de hypostyle synagoge. 
Ook de synagoge kent een besloten vorm binnen een woonhuis en daarna, 
sedert het begin van de 3e eeuw al, een openbare basilicale gedaante 
op een lengte-as in de richting van Jerusalem's. De plattegrond en op
bouw van de oudste synagogen, welke in Galilea gevonden werden, zijn 
echter verschillend van de christelijke basilica door de afwezigheid van 
een lichtbeuk op het middenschip, door het nooit ontbreken van 
bovengalerijen, door het omlopen van de kolonnade langs de van Jerusa
lem afgewende zijde van het gebouw en door het ontbreken van een 
eindnis of absis. De bewaarplaats van de Thora is aanvankelijk onopvallend, 
later, in de 4e eeuw, een stenen aedicula met fronton in de gebedswand, 
en tenslotte, in de ¡e eeuw, wordt voor het Thoraschrijn een absis 
gebouwd. Het schijnt echter dat bij dit laatste proces van hiëratisering 
de Diaspora de leiding heeft gehad : de eerste zuiver basilicale synagoge 
met absis, als schema in niets onderscheiden van de christelijke basilica, 
is de synagoge van Stobi in Macedonië, te laat ontstaan om invloed te 
kunnen hebben uitgeoefend op de christelijke disposities. 

Moeten wij dus de formele architectonische invloed van de synagoge 
niet overschatten, de liturgisch functionele invloed is er zeker, en 
sterker in het Oosten dan in het Westen. De christelijke leerdienst is 
vanouds16 naar die van de synagoge opgezet en bestaat eveneens uit 
Schriftlezingen, onderbroken door het responsorisch zingen van de 
psalmen en besloten met een preek. In de Syrische liturgieën werd 
zelfs het zuiver joodse gedeelte van de lezingen niet ten bate van het 
evangelie ingekort, zodat een lange leerdienst ontstond met lezingen uit 
de Wet (de boeken van Mozes) en de Profeten, gevolgd door lezingen 
uit het Nieuwe Testament. Bij deze overeenkomst in de dienst is over
eenkomst in de daartoe benodigde leestribune niet uit te sluiten17. 
Maar het grote verschil tussen de functie van de synagoge en die van de 
kerk is gelegen in het feit, dat de kerk behalve leer- en bedehuis óok 
plaats van offer en communie is. Wezenlijk anders is het architectonisch 
kader van de hiërarchie in de kerk : een absis voor de zetels van bisschop 
en presbyters, en wezenlijk anders is de kerk door de aanwezigheid en 
betekenis van het altaar met zijn cancelli. De indeling van de binnen-
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ruimte is daardoor gecompliceerder dan in de synagoge, er is een meer
voud van bewegingen en aandachtsverschuivingen in de eredienst 
gegeven die zullen leiden tot grotere dynamiek in de architectonische 
vormen. 

De volgende groep studies interesseert ons het meeste, omdat zij de 
vorm van het kerkgebouw vanuit de liturgie benadert en omdat in haar 
manier van onderzoek sedert het eind van de vorige eeuw veel veranderd 
is. 

Wanneer men al belangstelling had voor het inwendige apparaat, dan 
gold deze aanvankelijk de vorm en de stijl van de inventarisstukken als 
waren het meubelen. Bij Clausse bleek dit al uit de titel van zijn studie18. 
Dat wil niet zeggen dat er in het geheel niet gelet werd op de functie 
van het interieur, maar de bespiegelingen bleven in de 19e en in het 
begin van onze eeuw vooralsnog zeer abstract. Maar juist zij die het 
scherpst letten op het doel van het kerkgebouw, zijn dan al het meest 
geneigd de christelijke basilica als een nieuwe schepping, niet als een 
onmiddellijk uit de profane architectuur overgenomen ruimtevorm te 
beschouwen. 

A. Zestcrmann was reeds in 1847 deze mening toegedaan en stelde, 
dat de christelijke basilica rechtstreeks door de liturgische behoeften 
ingegeven en onmiddellijk uit de christelijke geest ontstaan was1 ' . Niet 
buiten maar binnen het christendom was de verklaring van de vorm van de 
basilica te zoeken. Wel is Zestermann's interpretatie van de mogelijke 
functies der verschillende ruimte-onderdelen van de basilica volkomen 
achterhaald, bijvoorbeeld zijn mening dat de twee zijbeuken als stand
plaats voor mannen en vrouwen dienden, maar zijn uitgangspunt is 
telkens opnieuw gekozen door hen die geen genoegen namen met louter 
formeel-materialistische ontwikkelingstheorieën20. Emil G ause heeft de 
gedachte in 1901 genuanceerd door, in polemische houding jegens de 
kerkelijke architectuur van zijn eigen tijd, te betogen dat de liturgie 
nooit als bouwmeesteresse bij uitstek beschouwd kan worden, omdat zij 
niet per se artistiek ruimtevormend werkzaam is21. 

Een duiding in metaforen en allegorieën door de christelijke schrijvers 
draagt naar zijn overtuiging niets bij tot een architectuurhistorische 
verklaring van het fenomeen basilica, maar men moet ervan uitgaan, dat 
de christenen met gangbare antieke bouwvormen experimenteerden 
naargelang de behoeften van de liturgie : „Nicht rein erfindend, wohl aber 
spezifisch gestaltend hat hier der Kultus gewirkt"22, zo stelt hij vast, 
nagaande welke liturgisch functionele betekenis de onderdelen oor
spronkelijk gehad hebben. Het transept verklaart hij als een vergrote 
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altaarruimte, het ontstaan van de ambon als een ter wille van een betere 
accoustiek vooruitgeschoven spreekplaats, de onderlinge nabijheid van 
bisschopszetel en heiligengraf als een hiërarchisch moment dat symboli
seert hoezeer de bischop als lijfsgevaar trotserend leider van zijn gemeente 
het martelaarschap nabij was. 

Korte tijd later, in 1902, verscheen een studie van Felix Witting, 
die van mening was, dat de christelijke basilica niet eerder had kunnen 
ontstaan dan nadat de liturgie voldoende gestyleerd, in vaste formules, 
abstract tekenend van karakter geworden was2^. Er is geen sprake van 
een architectonische ontwikkeling vanuit de eerste toevallige vergader
lokalen, er is ook geen sprake van een willekeurig overnemen van de 
basilica Jorensis, de palcisbasilica of de synagoge, neen, de genesis van de 
christelijke basilica is een innerlijke, zij vond plaats in en vanuit de 
liturgie. Naarmate Christus' leven verder in het verleden komt te liggen, 
wordt de eredienst abstracter en meer teken-achtig. hn daarmee gaat 
samen, dat de nieuwe inhoud, dat het nieuwe christelijke Godsbegrip, 
verterend inwerkt op de antieke, lichamelijk plastische vormentaal in 
bouw- en beeldhouwkunst. De christelijke architectuur is op hande
lingen gericht waaraan plastische kenmerken ontbreken, die meer geeste
lijk dan lichamelijk zijn, en daarom opereert zij niet met zintuigelijk 
rechtstreeks te omvatten gegevens, maar met de ongrijpbare binnen
ruimte. Vandaar, aldus Witting, de langwerpige vorm, de axiale ge
richtheid van de basilica; het gebouw is langwerpig als een schip opdat 
de binnentredende gelovigen geruime tijd tevoren door het mysterie-
karakter van de dienst beïnvloed worden en zich bewust zijn van de twee
voudigheid van de ruimte: het hoofdmoment is de ruimte rond de 
plaatsvervanger van de Heer, in éen gestrekte groep richt zich naar hem 
de gemeente. 

Ofschoon Witting in deze noties blijft steken en tegenover zowel 
de liturgie als de architectuur te weinig tot concrete gegevens en be
sluiten komt, is zijn zienswijze, de tijd van ontstaan in aanmerking ge
nomen, interessant genoeg om hier weergegeven te worden, want door 
zijn zoeken naar het elementaire van cultus en ruimte rekent hij im
pliciet af met de in zijn tijd gangbare gedachte, dat de vroegchristelijke 
architectuur slechts het verval van de klassieke kunst betekent. 

Deze beschouwingen van Gause en Witting zijn een principiële uit
eenzetting, die niet systematisch aan de monumenten getoetst wordt. 
Gause bespreekt zelfs in het geheel geen gebouwen afzonderlijk en geeft 
geen enkele illustratie. Dit werk bleef voorbehouden aan Kurt Liesen
berg, die een naar de stand van de toenmalige kennis in 1928 zeer vol
ledig overzicht met plattegronden uit alle kerkprovincies samenstelde, 
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dat tot heden regelmatig gebruikt wordt en dat geen auteur over deze 
materie verzuimt te vermelden2-*. Maar ondanks de veelbelovende titel 
van zijn studie heeft hij niets anders dan wat algemeenheden over de 
Oosterse en Westerse liturgieën in hun volledig ontplooide vorm ten 
beste gegeven en vrijwel geen woord gewijd aan de precieze functies 
van de binnenruimten en aan de plaats, vorm en onderlinge samenhang 
van cathedra en subsellium, mensa en cancelli, ambón en solea. Hij geeft van 
de Oosterse liturgieën een karakteristiek welke ten dele onjuist is, ten 
dele meer beantwoordt aan haar gedaante sedert de 7e eeuw dan tevoren, 
dan in de tijd dus waaruit de door hem behandelde monumenten dag
tekenen. De Oosterse ritus ziet hij als een heilig drama waarin naturalis
tisch theater en mysteriëncultus van heidense oorsprong samengaan en 
waarin de iconostasis (in feite niet vóór de 1 je eeuwr ontstaan) op het 
antieke proscenium en de processies op de koren van het antieke theater 
geïnspireerd zijn. Over de Westerse liturgie wordt niet veel anders op
gemerkt dan dat die van Rome zakelijk en zonder mystiek is en tenslotte 
de overhand krijgt op alle riten die in het Westen vanuit Syrië en Constan-
tinopel doorgedrongen zouden zijn. Daarna volgt Liesenberg's indeling 
van de verschillende plattegrond-typen, die, evenzeer als bij liturgisch 
volkomen ongeïnteresseerde archaeologen, zuiver aesthetisch-stylistisch 
blijft, als waren het ornamenten. Liesenberg stelt, dat de christelijke 
basilica uit de antieke tempel gegroeid is en eerst geleidelijk onder in
vloed van liturgische eisen gewijzigd wordt. Hij besteedt veel aandacht 
aan de vormverschillen in de absispartijen van de kerkgebouwen in de 
Oosterse provincies, zonder zich af te vragen of er mogelijke verschillen 
zijn in liturgische functies. Nergens behandelt hij een absispodium, 
cathedra, altaarruimte of de dispositie van een leesverhoog, zodat 
duidelijk wordt, dat hij de hoofdmomenten van het liturgisch gebeuren 
geen enkele „gestaltschöpfende" betekenis toekent. Integendeel, hij 
stelt reeds bij voorbaat vast25, dat de liturgische functies niet de beslis
sende voorwaarden voor het ontstaan en het karakter van de basilica 
zijn, een stelling die sindsdien, en dan met betere gronden, herhaaldelijk 
benadrukt is26. 

Toch was er reeds lang een monumentaal boek in tien volumes in 
omloop, dat de vorm en ruimte scheppende kracht van de liturgie wilde 
aantonen: „La Messe", geschreven en getekend door Charles Rohault 
de Fleury, postuum uitgegeven tussen 1893 en 1900 door zijn zoon 
Georges, en vergezeld van dikke bundels lithographieën27. Voor hen is de 
liturgie zelf een monument dat andere monumenten in het leven roept, 
de kerkelijke architectuur, de inrichting, het edelsmeedwerk, de para
menten. De auteurs zien slechts éen logisch beginpunt van de inven-
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tarisatie die zij ondernemen en dat is het afbchrijven van het Gewone 
der Romeinse Mis. Men kan het de beide Rohaults nauwelijks verwijten, 
dat de liturgieën van Basilius en Johannes Chrysostomus in hun werk zo 
veel minder aandacht krijgen dan de Romeinse Mis, want de studie van 
Byzantium was nog niet ver op gang gekomen en bovendien had hun 
overzicht een echt Westers polemisch doel : de historische aanspraken van 
de Kerk van Rome handhaven en bewijzen tegenover het la'icisme van de 
Franse republikeinen, die de clerus en de congregaties uit het openbare 
leven, uit de wetenschapsbeoefening en het onderwijs wilden sluiten. 

Het werk van Rohault de Fleury is en blijft het meest grootse dat op 
het raakvlak van liturgie- en kunstgeschiedenis verricht is en verdient 
nog steeds de hoogste lof. Natuurlijk, het is volkomen verouderd, geen 
enkel van zijn gegevens is geheel betrouwbaar, het beantwoordt slechts 
aan de stand van de archaeologische kennis omstreeks 1880, de horizon is 
nog eng en de hoeveelheid gekende monumenten gering, de tekeningen 
zijn vervormingen van de objecten naar de smaak van de tijd; maar de 
opzet van het werk is de meest logische en consequente, en de momenten 
die het interieur bepalen, worden op hun juiste waarde geschat. 
Cathedra, spreekgestoelte, altaar, ciborium, tabernakel, confessio, af
sluiting van de altaarruimte, doopvont, zij worden aan de hand van de 
oude teksten geduid en in hun liturgische betekenis ervaren : niet als 
willekeurige mobilia, maar als architectuur, als objecten met monumen
tale aanspraken, als stabiele „Kleinarchitektur", als dominerende, litur
gische èn architectonische wezenselementen, die men bij een recon
structietekening van het kerk-interieur mede op papier moet zetten. 

Een van de verschijnselen evenwel, die in „La Messe" niet voldoende 
tot uiting komen, is de revolutionerende werking die op de ruimte
dispositie van het kerkgebouw uitgaat van het altaar als het middelpunt 
van de reliekencultus. Dit fenomeen wordt op de voorgrond geplaatst 
door F. Wieland in 191 2 28en is niet over het hoofd gezien in het massieve 
werkstuk van Joseph Braun29, maar wat men in deze beide studies toch 
niet genoegzaam behandeld vindt, is de ruimtelijke betrokkenheid van 
het kerk-interieur op de plaats en de vorm van het altaar met zijn con
fessio of crypte, met zijn ciborium en cancelli. Braun's studie lijdt te 
zeer aan de zucht om de hele materie op te delen, naar benaming, functie, 
materiaal en vorm. Alle elementen, altaar, ciborium, cancelli, velum, 
retabel, worden in afzonderlijke hoofdstukken behandeld en in af
zonderlijke groepen opgesomd naargelang zij van hout, marmer, andere 
natuursteen of metaal zijn. Naast deze horizontale doorsnede worden een 
geografische en een verticale, chronologische, wel niet vergeten, maar 
nergens wordt moeite gedaan de verschillende objecten die tesamen 
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het sanctuartum vormen, in hun samenstel te zien als éen grote s t ruc tuur 

waarin de onderdelen naar vorm, propor t ie en versiering op elkaar be

trokken zijn. Ook de schriftelijke bronnen worden zo uitgesplitst dat 

bijvoorbeeld de gegevens over de stichtingen en schenkingen van éen 

keizer of ccn paus in een bepaalde kerk over vele plaatsen in de twee 

boekdelen verspreid zijn. Aan de hand van het boek van Braun alleen kan 

men zich ternauwernood een voorstelling vormen van wat zich op een 

gegeven historisch moment , op een gegeven geografische plaats en bij een 

gegeven ritus rondom het altaar voltrok. Men vindt slechts eindeloze 

opsommingen van onderdelen en ook in de afbeeldingen word t dat weer

spiegeld : nergens een fotoreproductie of een reconstruct ietekening van 

het volledige altaar-apparaat in een bepaalde kerk. Braun's boek is een 

naslagwerk voor iedereen die weinig of veel wil weten over de vorm, 

het materiaal en de decoratie van een onderdeel , over de beslissende 

rol van het altaar in het kerk-interieur vindt men er geen enkele synthese. 

Als een actuele aanvulling op Braun's werk te beschouwen, met een 

verwerking van vele door opgravingen en restauraties verkregen n ieuwere 

resultaten, is de studie door de Roemeense archeoloog I. Barnea 

(Mpárnea)1 0 , me t , zoals te verwachten viel, alle nadruk op het vroeg

christelijk Oosten. De meer recente Westeuropese , ook Italiaanse 

l i t teratuur over he t onderwerp is er niet in verwerkt . Wel kan men deze 

studies verder aanvullen met verscheidene recente artikelen waarin 

altaren naar regionale typen behandeld worden , bijvoorbeeld door 

P. de Palol voor Spanje, M. Mazzotti voor Ravenna, G. Brusin voor 

Aquileia en Istrië. 

Tot de allerbeste samenvattende studies uit het einde van de 19e eeuw 

over het vroegchristelijk kerkgebouw en zijn inrichting behoor t , be

halve het pionierswerk van Rohault, het zeer zakelijk opgevatte w e r k 

van Heinrich Holtzinger uit 18893 1 . Ondanks zijn in andere publicaties 

uiteengezette theorieën over de genesis van de christelijke basilica, name

lijk een ontwikkeling uit de private pronkzaal, heeft hij een open oog 

voor de speciale en ten opzichte van de heidense oudheid gloednieuwe 

eisen die de christelijke eredienst aan het cultusgebouw stelt, en meer 

dan de helft van zijn overzicht wordt ingenomen door gegevens over de 

interieurdisposities, waarin hij, in logische orde en me t inzicht in he t 

essentiële, de inwendige ruimteverdeling en de vorm van altaar, confessici, 

ciborium, cancelli, cathedra en ambón behandelt en de monumenten , 

archaeologische vondsten en litteraire bronnen voor tdurend aan elkaar 

toetst . Uiteraard is het werk in talrijke details verouderd en bovendien 

neemt deze auteur een veel te grote tijdsspanne aan als vroegchristelijke 

periode, doordat hij de architectuur- en inter ieurvormen vanaf het begin 
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der 4e tot het eind der 8e eeuw als éen geheel ziet, zonder nauwkeurig 
de tussentijdse complicaties aan te geven. Zijn illustratiemateriaal is 
grotendeels ontleend aan de werken van Dehio en Bezold, Lübke, 
Kugler en De Vogüé, en bijgevolg zijn meestal geen interieur-recon
structies in tekening gebracht. 

Holtzinger kon, wat Rome betreft, reeds gebruik maken van het eerste 
deel van Duchesne's uitgave van de Liber Pontificalis32, de verzameling 
biografieën van de pausen vanaf Petrus tot Martinus V (143 1), waarin 
ook uitvoerig melding gemaakt wordt van kerken in Rome op hun 
initiatief gebouwd of verbouwd en de schenkingen door hen hieraan 
gedaan. Duchesne's uitgave is door zijn annotaties, commentaren en 
proeven van reconstitutie der beschreven kerk-interieurs een der 
belangrijkste bronnen geworden voor de vraag naar de liturgische in
terieurdisposities. 

Sindsdien is veel verduidelijkt door critische tekst-uitgaven, vooral van 
vroege geschriften welke aanwijzingen inhouden over de inrichting van 
het kerkgebouw, zoals het Syrische Testamentum Domini33, de Didasca
lia, de Constitutiones Apostolorum3* en kronieken en biografieën zoals 
die van de bisschoppen van Ravenna35. Het archaeologisch onderzoek is 
daardoor veel beter dan tevoren in staat om in de stratificatie binnen de 
kerkgebouwen sporen van de inrichting te identificeren en te inter
preteren. Lang niet voor iedereen is daarom bij de bestudering van het 
vroege kerkgebouw het interieur een lege ruimte gebleven. Zo hebben 
de Franse Dominicanen H. Vincent en F.-M. Abel in hun studie van het 
christelijke Jerusalem in 1914 het Heilig-Grafcomplex juist als kader voor 
een uitgebreid ceremonieel opgevat dat zij trachtten te reconstrueren met 
behulp van het relaas der pelgrimsreizen36. 

In Griekenland is het onderzoek naar de inrichting van het kerk
gebouw het meest algemeen als obligaat onderdeel van elke opgraving 
beschouwd en in de publicaties van Orlandos, Sotiriou en Lemerle is er 
een ruime plaats aan voorbehouden. Uitvoerig gedetailleerde recon-
structietekeningen, met name van de 6e-eeuwse situaties, vergezellen 
ook de opgravingsverslagen van de kerken in Ephese (Keil, Hörmann) 
en in Solin (Gerber, Dyggve) en voor de kennis van de disposities in het 
patriarchaat van Constantinopel en met name voor de liturgie aan het 
keizerlijk hof is opheldering gekomen door de studie van St. Xydis37 uit 
1947, die de functie en vorm van de solea in de Hagia Sophia en elders 
heeft weten te reconstrueren. In Syrië heeft hernieuwd onderzoek 
door J. Lassus en G. Tchalenko sinds 1936 in de kerk-ruïnes over
blijfselen van monumentale inventarissttukken aan het licht gebracht, 
die aan de aandacht van De Vogüé en Butler ontgaan waren. In Noord-
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Afrika hebben de eerste Franse onderzoekers, Gsell en Gauckler, die 
rond 1900 onderscheidenlijk in Algerije en Tunesië werkzaam waren, 
zich nog niet al te zeer om de kerk-interieurs bekommerd, en eerst 
verdiepte studie van Augustinus' geschriften als bronnen voor de hturgie-
geschicdems door J Sauer, W Rotzer, l· van der Meer en O Perier 
hebben de nodige aanvullingen gegeven en ertoe geleid dat bij het 
huidig onderzoek beter van aanwijzingen omtrent de inrichting ver
antwoording w ordt gegeven in de opgravingsverslagen ben samenvattend 
overzicht heeft Ds. A. I uiks gegeven m ΐ 9 ί ί 3 8 , een welkom boek voor 

de feitelijke gegevens hier systematisch bijeengezet, ook al is de inter

pretatie te modern eenvoudig en calvinistisch gekleurd Hij ziet de 

cathedra лоогаі als preekstoel die de tafel domineert en hij gaat voorbij 
aan rijke gedachten-associaties uit Augustinus' tijd als bijvoorbeeld de 
binding tussen mensa en membra Christi, de relieken, voorts aan de 
betekenis van de cathedra als moment van gezag, het cibonum als 
benadrukking van de heiligheid van het altaar 

Met het eerstgenoemde wezenselement van het kerkgebouw, de 
hierarchisch axiale geleding van de binnenruimte, hangt onmiddellijk 
samen de vraag waar in de oudchristelijke basilica de celebrant tijdens de 
verschillende delen лап de liturgie zijn plaats had Over de lengte-as 
oost-west of west-oost in het kerkgebouw, de heilige Linie, is al sedert 
de neogotiek onderzoek verricht3», maar de vraag heelt nieuwe actuali
teit gekregen sedert het op veel plaatsen gewoonte is geworden dat de 
priester met het gelaat naar het volk gekeerd celebreert in plaats \an, 
met het gehele volk, oostwaarts gewend is. Dit nieuwe gebruik is al te 
vaak gerechtvaardigd met een beroep op de vroegchristelijke disposities, 
ofschoon die allerminst eensluidend een facie versus populum inhouden en 
als er al sprake van was, dan toch beslist niet om dezelfde pastorale 
redenen als in onze tijd*0. Het was dan ook zaak dat een nieuw en 
statistisch zo exact mogelijk onderzoek ingesteld werd niet alleen naar de 
heilige Linie van het gebouw als geheel, maar ook naar de standplaats \an 
altaar en celebrant in het gebouw, een onderzoek dat schrijver dezes 
niet als zijn hoofddoel beschouwde, maar ook met geheel uit de weg 
kon gaan, totdat, tijdens zijn werkzaamheden, die volledige statistiek 
verscheen, en wel in het werk van Otto Nuszbaunv*1 Na minutieus, aan 
de hand vooral van opgravingsverslagen betreffende de kerkgebouwen 
van vóór het jaar 1000, hun oorspronkelijke disposities onderzocht te 
hebben, trekt hij de volgende ondubbelzinnige conclusies. In de 4e en 
j;e eeuw komen ingangs- en absis oriëntatie tegelijkertijd en even vroeg 
voor In de kerken welker ingang naar het oosten ligt, staat de celebrant 
steeds met het gelaat versus onentem en daarmee — secundair — tevens 
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versus populum. In de kerken welker absis op het oosten ligt, komen het 
versus populum en het versus onentem beide voor, er is geen regel. In de 
je eeuw wint de absis-oriëntatie het en sinds de 6e eeuw is zij voorgoed 
algemeen. Het tijdstip waarop hetjaae ad onentem het wint, is regionaal 
verschillend, in Syrié al in de 4e eeuw in de dorpskerken, in de 6e eeuw 
pas in alle bisschopskerken. In het Westen gebeurt het sinds de ioe eeuw 
overal, alleen in die Italiaanse heiligdommen waar het altaar met een 
crypte en een fenestella confessioms aan de zijde van het schip is uitgerust, 
blijft de celebrant versus populum staan. De plaats van de priester wordt 
nergens beïnvloed door de redenen van zielzorg die op het ogenblik 
gelden, en van een behoefte aan versterking der partiapatw actuosa 
der gelovigen door het facie ad populum is in de 4e-6e eeuw nog geen 
sprake. 

Pas nog is er tenslotte een buitengewoon belangrijke studie verschenen 
aangaande het als derde genoemde wezenselement, de leesplaats, van de 
hand van G. Vrins·*2. Daarin is op overtuigende wijze aangetoond, dat de 
ambon als afzonderlijk monumentaal leesgestoelte Oosters van oorsprong 
is, in de 4e eeuw is ontslaan onder invloed van de synagoge, en pas in de 
tijd van keizer Justinianus zijn intrede doet in het Westen, het eerst in de 
gebieden die dan onder Byzantijns regime staan. In het hier volgend over
zicht kan die conclusie geheel onderschreven worden. 
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HOOFDSTUK I 

Het kerkgebouw vóór 

de Constantijnse Kerkvrede 

In de apostolische tijd en nog lang daarna heeft het kerkgebouw, dat wil 
zeggen de plaats waar de liturgie gevierd wordt, geen eigen karakter. 
De christenen komen bijeen in vertrekken van particuliere huizen die 
voor hun eredienst beschikbaar zijn en deze vertrekken zijn kerk zolang 
zij er aanwezig zijn. Nog lange tijd hebben de ruimten die zij als kerk 
kiezen, het provisorisch karakter dat blijkens de Handelingen der 
Apostelen1 de eerste vergaderlokalen der christenen eigen was. Elke 
voorhanden zijnde lokaliteit was goed genoeg om de plaats te worden waar 
het heilsmysterie kon worden voltrokken, en de door de Heer zelf met 
zorg gekozen opperzaal van het Laatste Avondmaal2 heeft talloze, veelal 
bescheidener opvolgers gehad, die slechts als gemeenschappelijk ken
merk hadden, dat zij binnenruimten waren; nooit vonden de diensten in 
de open lucht of in de vrije natuur plaats, altijd werden kamers of zalen 
in huizen gekozen. De liturgische handelingen zijn van zuiver geestelijke 
aard en kunnen een monumentaal aesthetische vormgeving van de plaats 
waar zij verricht worden, en een eigen architectonisch kader ontberen. 

In de keuze van die plaatsen kan men echter in de apostolische tijd 
onderscheid zien tussen de ruimten voor de prediking, daar waar nog 
geen gemeente gevestigd is, en die voor de ingewijden, daar waar predi
king, gebed en het „breken des broods" plaats vinden. De apostel Paulus 
geeft zijn onderricht in Palestina, Klein-Azië en Griekenland bij voor
keur in de synagogen3, zelfs in de tempel van Jerusalem en eens, aan 
heidenen, in de schola van zekere Tyrannus in Ephese, waarbij men een 
verenigingsgebouw, vergaderlokaal of een school naar onze begrippen 
kan veronderstellen. 

In tegenstelling tot de bediening des woords kon de viering van de 
Eucharistie niet plaats vinden in een svnagoge en dat is een reden om een 
beslissende invloed van de synagoge op de vormgeving van het kerk
gebouw te ontkennen. Het mysterie van de Eucharistie, dat zich slechts 
voor de ingewijden, de gedoopten, mocht voltrekken, vroeg om een 
besloten plaats, een kamer of zaal in een huis4. 
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Het is onmogelijk vast te stellen wanneer en waar de neiging ontstaat 
deze vergaderplaatsen te bestendigen en als vaste cultusplaatsen in te 
richten. Zodra plaatselijk geordende saamhorige eenheden van gelovigen 
opgebouwd zijn met hun eigen bestuur van priesters, een vaste regelmaat 
onderhoudend in bijeenkomsten en diensten, dan zal ook de behoefte 
ontstaan zijn aan een vergaderruimte waarvan de vorm die bestendigheid 
en orde tot uitdrukking brengt. De christelijke gemeenschappen leefden 
vóór de Kerkvrede allesbehalve in een voortdurende staat van ver
volging. De mate van tolerantie jegens hun geloof verschilde van plaats 
tot plaats, was telkens anders onder de opeenvolgende regeringen, was 
meestal het geringst in de nabijheid van de zetels van het keizerlijk be
stuur en het grootst in de periferieën van het rijk. En in het algemeen 
was de verdraagzaamheid groter in de oostelijke rijkshelft, waar nu 
eenmaal de verscheidenheid van godsdiensten en het syncretisme het 
grootst en het sterkst waren. 

Allerbelangrijkst voor de geschiedenis van de liturgie en haar eerste 
ruimtelijke kader zijn de twee apologieën van Justinus, waarvan hij de 
eerste tussen i£o en ι ς ς aan keizer Antoninus Pius schreef, uiteenzettende 
hoe de synaxis plaats vonds, als bijeenkomst van de gelovigen ergens in de 
stad of op het platteland, tijdens welke achtereenvolgens uit de Schrift 
gelezen wordt, door de voorzitter gepreekt, vervolgens gebeden, daarna 
brood, water en wijn gezegend en deels door de aanwezigen genuttigd, 
deels door diakenen naar de afwezigen gebracht wordt. De Διδαχή 
των δώδεκα αποστόλων, reeds vóór i£o in Syrië geredigeerd, handelt wel 
vrij uitvoerig over de doopritus, maar zeer summier over de Eucharistie 
en men vindt er geen enkele aanwijzing van de plaats der bijeenkomsten, 
evenmin als in de omstreeks 21 5 door de Romeinse presbyter Hippolytus, 
de latere tegenpaus, geredigeerde Traditio Apostolica. Maar dat deze dienst, 
met zijn direct, pragmatisch, on-emotioneel en exclusief huiselijk 
karakter, plaats placht te vinden in particuliere huizen van christenen, 
heeft, volgens de acten van zijn proces in 16ς, Justinus zelf getuigd in 
zijn verhoor door de prefect Rusticus, wanneer hij bevestigt, dat hij 
woont en zijn leerlingen ontvangt bij een zekere Martinus, die boven een 
particulier badhuis woonachtig is, en dat, in het algemeen, de ver

eringen der christenen plaats vinden waar zij willen en mogen samen
komen6 . 

Aan vaste vergaderplaatsen denkt men zeker wanneer men leest, dat 
Minucius Felix te Rome in zijn Octavius (tweede helft 2e eeuw) de 
christelijke vergaderplaatsen sacrario noemt 7 . Een eeuw later spreekt 
Porphyrius van μέγιστους οίκους door de christenen voor hun eredienst 
benut 8. 

gad 

18 



Werden aanvankelijk de vergaderplaatsen alleen beschermd door de 
rechtspersoon van de particuliere eigenaar, die ze tijdelijk of blijvend 
aan de christelijke gemeente in gebruik gaf, in de 3e eeuw, wanneer de 
kerkelijke hiërarchie en organisatie strakker doorgevoerd zijn, zijn de 
christelijke gemeenten, al of niet door middel van collegia of individuele 
gelovigen rechtspersoon geworden, zelf eigenaresse van cultusplaatsen, 
zoals zij ook eigen begraafplaatsen bezaten. Eusebius vermeldt, hoe door 
keizer Gallienus (260-268) cultusgebouwen aan de bisschoppen, niet 
aan gewone particulieren dus, gerestitueerd werden, die onder zijn 
voorganger, keizer Valerianus (253-260), waren geconfiskeerd'. En 
Diocletianus' bevel tot verwoesting der kerken in 303 hield eigenlijk in, 
dat nauwkeurig bekend \vas waar de christelijke vergaderplaatsen zich 
bevonden en dat zij een vaste bestemming als zodanig hadden. Ook 
de restituties gelast door Maxentius en door Constantijn geschiedden 
aan gemeenschappen en niet aan particulieren en daarmee is duidelijk, 
dat de kerk van toevallig woonhuisvertrek tot eigen complex met 
cultusruimte, dienstvertrekken en verder nog hoogstens woonruimte 
voor haar bedienaren is geworden. Dat zulk een complex, zeker bij 
gemeenten met vermogenden in hun midden, reeds een zekere monu-
mentalisering ondergaan heeft en dat wij bepaald niet aan iets als een 
doopsgezinde Vermaning behoeven te denken, blijkt wel uit het con-
fiskatie-protocol van de kerk van Cirta in Numidië tijdens Diocletianus' 
vervolging, dat een rijke inventaris, van gouden en zilveren kelken, 
ampullen en kandelaars, bronzen lampen, voorts tunieken, vaten en 
kruiken omvat en waaruit tevens duidelijk wordt, dat er een eetzaal 
en een bibliotheek waren; de kerk werd toen, ten tijde van bischop 
Paulus, bediend door vier presbyters, drie diakens en vier subdiakens, 
terwijl talrijkejbssores voor de begrafenisdienst zorgden10. 

De oudste bewaarde monumenten 

De oudste stadsbasilieken van Rome, de tituli, zijn voor een deel de 
opvolgsters van kerkhuizen die reeds vóór de Kerkvrede, in de 3e en in 
het begin van de 4e eeuw, gesticht zijn11. Het zijn er later een vijfen
twintig geworden, waarvan hoogstens tien mogelijk enige sporen na
gelaten hebben, waarbij men echter meer voorbehoud dient te maken 
dan de eerste onderzoekers, Duchesne, Kirsch en Vielliard, indertijd ge
daan hebben. Want, gelijk Apollonj Ghetti onlangs betoogd heeft12, 
wanneer men onder de Romeinse stadsbasilieken de overblijfselen van 
oudere gebouwen aantreft, behoeft men nog niet noodzakelijk met kerk
huizen te doen te hebben; tenslotte zijn alle stadskerken op reeds eerder 
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bebouwde bodem verrezen. Eerstens zou men met zekerheid moeten 
kunnen vaststellen, dat de ontgraven resten tot huizen behoord hebben, 
en tweedens, dat deze cultische doeleinden gediend hebben. Welnu, 
in geen enkel geval staat dit vast. 

In Rome heeft men tot nu toe tevergeefs gezocht naar de overblijfselen 
van een kerkhuis met de overzichtelijkheid die het kenmerk is van het 
kerkhuis in Dura-Europos aan de buphraat. In deze grensvesting aan 
het uiterste oostelijk einde van het Imperium was blijkbaar de gods
dienstvrijheid in de je eeuw zo groot, dat men er een huis tot een 
systematisch ingedeelde christelijke cultusruimte kon ombouwen, waar
toe misschien kerkelijke gebouwen in het aangrenzende christelijke 
koninkrijk üsroëne, in welks invloedssfeer Dura-Europos lag, het voor
beeld leverden. Dit kerkhuis (fig. ι) is tot nog toe het enige voor de 
christelijke cultus bruikbaar gemaakte gebouw van vóór 300 waaruit 
iets omtrent de inrichting is al te lezenч. Fen in de eerste jaren van de 
3c eeuw gebouwd huis, met een totaal oppervlak van 20 bij 19 m, voor
zien van een binnenhof, is daar van 232 tot 2 3 j als een kerkelijk complex 
ingericht, dat een vestibule, een kerkzaal een baptisterium, een kamer, 
een trappenhuis en een verdieping voor gewone bewoning omvatte. 
De wand tussen de op het zuiden gelegen ontvangstzaal van het huis, 
8,10 m lang en 5,23 m breed, en een kleine zuidwestelijke kamer werd 
verwijderd, en aldus ontstond een axiaal gerichte ruimte. Midden tegen 
de oostelijke muur van de zaal, waarin een deur toegang gaf tot een klein, 

0 1 2 3 4 5 
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fig. i. Dura-Europos (Satihiye m Syrië), kerkhuis, 232-23$. 
¡. Binnenhof. 2. Porticus. 3. Kamer, mogelijk als sacrntie gebruikt. 4a. Oorspronkelijke „divan", 
met 4b uitgebreid tot kerkzaal. 5. Kamer. 6. Baptisterium. ~J. Trappenhuis. 8. Vestibule. 
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misschien tot „sacristie" dienend kamertje, werd een klein podium 
van cement aangebracht, van 1,44 bij 1,08 m. Dit verhoog diende ver
moedelijk als voorzitterspodium voor de niet talrijke clerus ener kleine 
gemeente. Lassus veronderstelt, dat een mobiele houten mensa vóór het 
podium stond. Testini daarentegen ziet in de grote zaal alleen de plaats 
voor de woorddienst voor gelovigen en catechumenen, en in de 
kleinere, op het westen gelegen zaal de plaats voor de Eucharistie
viering van de kleinere groep ingewijden. In de kamer op de noord
westhoek van het huis was het baptisterium ingericht ; er is een tamelijk 
ondiepe vont, overhuifd door een gemetseld baldakijn. Alleen dit 
baptisterium is met figuratieve voorstellingen uit het Oude en Nieuwe 
Testament beschilderd en is daardoor het voornaamste, meest geaccen
tueerde vertrek van het huis, dat aldus het stempel van missiekerk, 
catechesatie- en initiatie-centrum in een verre grenspost draagt. 

Hier hebben wij dan te maken met het enige gebouw van vóór de Kerk-
vrede — zijn betrekkelijke gaalheid dankt het aan de omstandigheid 
dat het al vóór 26ς onteigend en onder een talud tegen de vestingmuur 

raven werd — dat ons in staat stelt ons een voorstelling te vormen 

van de prae-constantijnse domus ecclesiae. Vergelijken wij namelijk hier

mede het nog niet zo lang geleden ontdekte kerkje van Qirk-Bizzeh in 

Noord-Syne, dat een 250 km ten zuidwesten van Dura-Europos ligt en 

dat in het eerste kwart van de 4e eeuw toegevoegd werd aan een villa 

uit het einde van de 3e eeuw, dan zien wij, dat daar een monumentali-

sering heeft plaats gevonden, die het huiselijk kader ver overschreden 

en in feite een volledig ontplooid kerktype in het leven geroepen heeft1*. 

Dat geldt in niet geringer mate voor de oudste, werkelijk goed herken

baar bewaarde, kerkelijke complexen in het Westen, die van Aquileia 

en Porec 1 ' . Weliswaar vertoont de eerste kerkzaal van Aquileia, de 

noordelijke aula, in het begin van de 4e eeuw ontstaan, enige samenhang 

met een woonhuis, maar de monumentale vormgeving die al kort daarop 

aan deze zaal gegeven is, is niet als type van de domus ecclesiae op te vatten: 

bisschop Theodorus heeft al echte kerkgebouwen in de huidige zin van 

het woord ingericht. In Porec bestond in de 3e eeuw reeds een christe

lijke gemeente die vergaderde in het triclinium van het huis van Maurus, 

vermoedelijk de eerste bisschop, die onder het bewind van keizer 

Valerianus (2^3-260) geëxecuteerd is. Kort na de Kerkvrcde werd op de 
plaats van dit huis de eerste kerk gebouwd, in de vorm van een zaal, zo
als te Aquileia. Ten oosten van de resten van deze zaal is een deel гп een 
3C-eeuws vloermozaiek aan het licht gekomen, waaraan later indezelfde 
eeuw een nieuw stuk met de voorstelling van een vis is toegevoegd. 
De vloer wordt wel als een overblijfsel van Maurus' triclinium gezien. 

beg 
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De vroeg 4e-eeuwse kerkzaal echter kan men, evenals die van Aquileia, 
beter beschouwen als een der eerste monumenten van de openbare 
kerkelijke architectuur van Venetië-Istrië - de jongere kerken daar 
hebben immers vele trekken met deze zalen gemeen - dan als voorbeelden 
van het „geheime" kerkhuis. Daaraan wordt veel sterker beantwoord 
door een gebouw in een andere uithoek van het Imperium, het uiterste 
noordwesten: de onlangs opgegraven villa met een christelijk cultus-
zaaltje in Lullingstone bij Londen16, typisch voorbeeld van een oud
christelijk centrum op het platteland en aanwijzing dat de kerstening 
hier onder de hoede van de bezittende klasse geschiedde. Hier werd een 
Romeinse villa ontdekt en ontgraven voorzover dit niet door een erover-
heengelcgde straatweg belemmerd werd. Men heeft het complex vrij 
nauwkeurig kunnen ontleden en dateren. De villa werd omstreeks 90-100 
gebouwd en omvatte een half ondergronds gelegen vertrek, vermoedelijk 
als waterreservoir benut. Rond 180 werd zij uitgebreid met een bad
gebouw en werd het diepgelegen vertrek in een tuinkamer of loggia 
veranderd. Nadat het huis een tijd onbewoond was, werd het omstreeks 
280-290 hersteld: de thermen werden herbouwd, de kelderkamer werd, 
naar de aldaar gevonden scherven en votief-vazen en resten van borst
beelden te oordelen, in een soort laranum herschapen. Rond 330 be
reikte het huis zijn grootste uitgebreidheid met de bouw van een 
triclinium en een ontvangkamer, beide met mozaïekvloeren. Tenslotte 
werd tegen 350 de kamer boven het laranum als christelijke cultus-
ruimte ingericht. Het was een kamer met een west-oostwaartse lengte-as 
en met een breedte van ongeveer 4,^0 m ; de lengte kan niet vastgesteld 
worden zolang het oostelijk gedeelte van het huis niet opgegraven wordt. 
De kamer werd voorafgegaan door een voorvertrek met gelijk vloerpeil 
en gelegen boven een buiten gebruik gesteld hypocaustum. Een keuken 
ten westen daarvan kreeg een vloer van dezelfde hoogte ; in haar noorde
lijke buitenmuur werd een toegang gebroken, terwijl een doorgang naar 
de hoofdvertrekken van het huis dichtgemetseld werd. Aldus was het 
cultisch complex vestibule-„narthex"-kapel alleen bereikbaar recht
streeks van buiten af en afgezonderd van het woonhuis. Bij de komst van 
de barbaren en de ineenstorting van het Romeins bewind tegen 400 is de 
villa door brand ten onder gegaan. Daarbij zijn de resten van de kapel in 
de diep gelegen benedenkamer gevallen. In 1949 is men erin geslaagd 
duizenden fragmenten pleisterwerk, dat de wanden van de narthex en de 
kapel gedekt had, te reconstrueren. Het pleisterwerk bleek bedekt te 
zijn met deels ornamentale, deels figuratieve schilderingen. Met grote 
zekerheid is vastgesteld, dat de zuidwand van de narthex beschilderd 
was met een chrismon, geflankeerd door de letters alpha en omega. 
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De beschildering van de westwand der kapel zelf, ongeveer 2,44 m hoog, 
gaf een benedenzone met een decor van bloemen te zien, daarboven een 
fries in de vorm van een porticus, althans een kolonnade waarop een 
pannendak rust, met tussen de zuilen staande oranten in ceremoniële 
gewaden, van wie er éen voor een gordijn staat. De figuren kijken frontaal 
oostwaarts, wellicht, volgens de leider van de opgravingen, in de richting 
van een altaar. Maar juist de oostelijke partij van de villa, en dus ook de 
oostelijke delen van het laranum en de erboven gelegen kapel, konden 
door de aanwezigheid van de huidige straatweg niet onderzocht worden. 
Wel werd in de kelderkamer een neergestort betonblok van 0,76 m 
lengte, ongeveer 0,30 m breedte eno , i£ m hoogte gevonden, met een 
vlakke bovenkant zonder enig spoor van groeven of inkassingen, maar 
mogelijk toch het basement voor een kleine houten mensa. Op de lange 
zuidwand van de kapel, juist tegenover de ingang en in aansluiting bij de 
geschilderde porticus met de oranten, was wederom een chrismon ge
schilderd, tussen zuiltjes en omgeven door een lauwerkrans met twee 
afhangende linten (taeniae) waarop aan elke kant een vogel. De stijl 
van de schilderingen alsmede de muntvondsten ter plaatse bepalen de 
datum op omstreeks 3 ςο. Ook na het vertrek van de laatste villabcwoners 

is de kapel nog in gebruik gebleven, tot omstreeks 400. 

Dit merkwaardige kleine complex roept de intrigerende vraag op, of 

wij hier nu een laatste voorbeeld hebben van de domus ecclesiae of slechts 

een oratorium waarin wij geen echte kerkruimte, doch slechts een 

particuliere bidplaats mogen zien. Het feit dat de kapel niet vanuit het 

woonhuis, maar van buiten af toegankelijk is, wijst op een zekere open

baarheid, op zijn minst ten aanzien van het personeel van de villa. 

Zo ontgaat ons ook de nauwkeurige bestemming van twee kleine, dicht 

bijeen gelegen gebouwen in het vanaf 1901 geleidelijk ontgraven kathe

draalcomplex van Solin 1 7. Beide gebouwen werden bij latere wijzigingen 

en uitbreidingen van de groep eerbiedig gespaard en stonden dus in hoog 

aanzien. Reeds Bulic, de eerste onderzoeker van dit terrein, en met hem 

Dyggve, namen aan, dat het grootste, het noordelijke gebouwtje, een 

privaat bad uit het einde van de 2e eeuw, ten tijde van de eerste bisschop 

van Solin, Domnio, in 304 als martelaar gestorven, tot kerk ingericht 

werd. Het is echter onmogelijk aan te nemen, dat de losse, halfronde 

presbyterbank op een podium in het westen van het zaaltje, en de ervoor 

opgerichte afsluiting, bestaande uit cancelli met een midden-ingang, zes 

zuilen en een architraaf, al uit dit vroege stadium dagtekenen1 8. De 

versiering van de door pilasters gelede wanden van de zaal was onver

anderd gelaten en had dus een profaan karakter behouden: zij bestaat 

uit een marmeren fries met in reliëf waterplanten en schelpen. De ingang 
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tot de zaal lag aan de westzijde, achter de presbyterbank. In een kamertje 

aan de zuidzijde van de zaal is een bassin gevonden, een baptisterium? 

Het zuidelijke gebouwtje was wellicht oorspronkelijk een heidens 

waterheil igdom, de rechthoekige absis ervan lag althans boven een 

aquaduct. De absis was langs haar drie zijden voorzien van banken; de 

ingang bevond zich in de korte oostgevel. In beide gevallen dus vragen te 

over : moeten wij er oratoria in herkennen? W e r d e n er volledige diensten 

gehouden en werd er ook de bucharistie gevierd? 

In Aquileia zijn verscheidene tot huizen behorende oratoria gevonden 

uit de 4e en j e eeuw 1 «, waarvan sommige geen spoor van meubilair 

vertonen („orator ium van de Goede H e r d e r " , 4e eeuw), andere 

daarentegen wel (sigma-vormige mensa in een orator ium bij de voorma

lige Via Julia Augusta, j e eeuw). 

In dit verband, namelijk als mogelijk laat voorbeeld van een ver

bouwing van huis to t kerk, dient nog vermeld te worden het raadsel

achtig gebouw in het westelijk stadsdeel (regio Ш, insula I, 4) van het 

antieke O s t i a 2 0 . Daar is een omvangrijk huis aangetroffen m e t een 

centrale binnenhof, m e t thermen, en, aan de zuidkant, een zaal die 

bestaat uit twee, door vier zuilen gescheiden, beuken, waarvan de 

zuidelijke naar boven open was, de noordelijke overdekt en dus m e e r als 

een porticus opgevat was. Deze porticus lag twee t reden lager dan de 

absidaal gesloten beuk waartoe zij toegang gaf, terwijl de zuidelijke 

beuk maar een hoogteverschil van éen t rede opleverde. Aan de port icus 

sloten ten noorden drie zijvertrekken aan, gebouwd ter plaatse van de 

oorspronkelijke thermen. Bij de consolidatie van de ruïnes is in de zuid-

beuk een dwarse kolonnade met architraaf gereconstrueerd waarvan de 

resten ter plaatse gevonden zijn en afmetingen ver tonen die goed met de 

breedte van de beuk in overeenstemming te brengen zijn. Zij bestaat uit 

een architraaf op hoekpijlers en op twee jonische zuilen. De architraaf 

draagt als inscript ie: IN XP GEON I ISÜN TIGRIS I-VFRATA TI (sic) CRISTIA-

N O R V M SVMITE hONTFS (cf. Genesis 2, 10-14). Volgens Février, wijzend 

op het feit, dat de vier paradijsstromen vaak in verband met de voor

stelling van martelaren voorkomen (op sarcofagen, in de absis van 

Paulinus' basilica in Nola, de catacomben van SS. Pietro e Marcellino 

in Rome) zou de zuidbeuk een martyrium geweest kunnen zijn, waar

mee een fontein in de zuidelijke absidiool niet in tegenspraak is, omdat 

zij een miraculeuze b ron zou kunnen zijn, gewijd door de nabijheid 

van een martelaarsgraf, zoals de fontein in de crypte van de Hagios Deme

trios in Thessaloniki. Tevens acht hij het dan mogelijk, dat de noord-

beuk de zaal voor de synaxis was. De „kerkelijke" verbouwing van het 

huis zou kor t na het midden van de 4e eeuw plaats gehad hebben. Calza 
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zag in de tweebeukige ruimte een zaalkerk annex baptisterium, Von 
Gerkan een catechumeneum en Klauser een bibliotheek. In elk geval is 
het christelijk karakter wel aangeduid door het opschrift van de archi
traaf, maar van wanneer deze dagtekent is niet duidelijk, en het kerkelijk 
karakter blijft twijfelachtig. Even ondefinieerbaar is het ten noorden 
van dit gebouw (regio I, insula XVII, 2) gelegen zaaltje dat op Mithras-
thermen is aangelegd. De noordmuur van hetjrigidanum daarvan werd 
opengebroken en van een nieuwe absis met een podium voorzien ; in de 
zaal zelf werd een tweede absis (of de fundering van een halfronde 
presbyterbank?) gebouwd en niet ver vandaar werden vier marmeren 
balusters gevonden, waarvan twee met een chrismon versierd; zij 
schijnen van cancelli afkomstig te zijn. Aan de oost- en de zuidkant gaven 
andere vertrekken toegang tot deze zaal. Ook hier is het weer een vraag 
of men met een kerkzaal, een oratorium of een andere christelijke 
dienstruimte te doen heeft. 

Als slotsom van dit overzicht kunnen wij vaststellen, dat er van de aposto
lische tijd tot diep in de 2e eeuw geen spoor van kerkgebouwen in onze 
zin van het woord valt aan te wijzen, evenmin van vaste requisieten voor 
de cultus, ook niet van een vaste mensa. Ofschoon een taalkundige 
associatie tussen de minder belaste namen voor het antieke offeraltaar 
en de christelijke mensa niet ontbrak (cf. Hebr. 13, 10, waar echter elke 
gemeenschap met de joodse offerdienst wordt uitgesloten), behoorde 
het heidense altaar tot het rijk der duisternis en van de demonen en een 
verhaal als dat over de apostel Petrus, die op een heidens altaar aan een der 
wegen naar Rome het brood gebroken zou hebben, was voor een 
ige-eeuwse onderzoeker als G. Clausse21 nog aannemelijk, maar klinkt 
voor ons volkomen absurd. 

In de 3e eeuw is dan de domus ecclesiae ontstaan, het huis waarin éen 
of meer vertrekken als kerkzaal en baptisterium ingericht of daartoe 
omgebouwd zijn en andere vertrekken als verdere benodigde dienst
ruimten benut worden. Hoewel ons tot nog toe slechts éen prae-
constantijns exemplaar, namelijk dat van Dura-Europos, in betrekkelijke 
gaalheid en herkenbaarheid overgeleverd is, mogen wij veronderstellen, 
dat als eigenlijke kerk bij voorkeur een axiaal gerichte zaal gebruikt 
werd, waarin een hiërarchische geleding reeds vorm kon aannemen. 
Een werkelijk maaltijdkarakter van de Eucharistie is dan wegens het 
grote getal vergaderden reeds uitgesloten, men is niet rechtstreeks 
rondom de mensa geschaard, maar staat naar alle waarschijnlijkheid reeds 
als axiaal geformeerde groep tegenover de leidende geestelijkheid. 
Nadat de hiërarchie binnen de geestelijkheid reeds in apostolische tijd 
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gestalte heeft gekregen en weldra, na bisschoppen, presbyters en 
diakens, ook lectoren en catecheten kent, tekent zich in de loop van de 
2e eeuw ook de rangorde van de gelovigen duidelijk af: maagden en 
weduwen, de andere ten volle bedeelde ingewijden, op het laagste plan 
de poenitenten en de catechumenen, een rangorde die in het derde 
vizioen van de pastor van Hermas (uit 160) reeds klaar aan de dag treedt22 

en waaruit men ook reeds een zekere plaatsverdeling van het volk in de 
kerkzaal mag aileiden. Tegen 300, zo kan men aannemen, vond in de 
gemeentelijke kerkhuizen een sobere, pragmatische dienst plaats, met 
eigen, reeds kostbaar vaatwerk (als dat van Cirta), maar met een cathedra 
en een mensa die verplaatsbaar zullen zijn geweest en die wellicht nog 
niet als gewijd ervaren werden. Wat de cathedra betreft, kunnen wij 
echter in het algemeen het gewijde karakter en de symbolische im
portantie evenmin uitsluiten als een monumentale vormgeving23. 
Eusebius immers vermeldt, dat in zijn tijd te Jerusalem nog de troon van 
de eerste bisschop, Jacobus, bestond24. En in Rome werd blijkens 
je-eeuwse getuigenissen in de basilica Vaticana een cathedra Petri 
vereerd. Het marmeren beeld van Hippolytus (gestorven in 235), waar
schijnlijk toch wel tijdens zijn leven als portret gemaakt, toont de heilige 
tronend op een monumentale zetel van echt Romeins allure met ge
beeldhouwde leeuwenkoppen aan de armleuningen (te Rome in het 
Museo Lateranense). Maar in de meeste gevallen zal voor de diensten 
in bescheiden kerkzalen wel tijdelijk van houten meubelen uit de woning 
gebruik gemaakt zijn. 

Mogelijk vonden woorddienst en Eucharistie nog in gescheiden ver
trekken plaats (Dura-Europos) ; in elk geval moest er ruimte zijn voor 
een groeiend catechumenaat. Ofschoon de lees- en leerdienst vooral in 
joods-christelijke gemeenten zeer uitvoerig was en ook geheel als de 
joodse morgendienst was ingedeeld, kan toch nergens gewezen worden 
op een directe invloed van het synagoge-gebouw op het kerkhuis. 
Wat Rome betreft wordt wel aangenomen, dat de eerste haarden van 
christelijke geloof door christen geworden joden gevormd zijn, maar 
juist in de Diaspora is het jodendom op het gebied van de architectuur 
het langst indifferent gebleven en invloed op de monumentalisering 
van de kerkzaal behoeft er dus niet van verwacht te worden. In de 
schamele overblijlselen van de domus ecclesiae is, afgezien van de axiale 
tendens, niets dat al als een kern, een wortel, van de latere christelijke 
basilica gezien kan worden als bouwtype. Een verklaring van de basilica 
vanuit het hellenistisch-Romeinse woonhuis, zoals dat bijvoorbeeld in 
Pompei bestaat, met atrium, penstyhum, triclinium, wordt vooral onaan
nemelijk omdat de 2e- en }e-eeuwsc woonhuizen slechts voor een gering 
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deel dit weidse schema bezitten en daarnaast alle mogelijke andere platte
gronden vertonen, vooral in het dichtbebouwde Rome. Juist de Romeinse 
tituli zullen niets anders geweest zijn dan opeenhopingen van telkens 
verbouwde kamertjes, zalen, stegen en binnenplaatsen, waarin geen 
sprake is van symmetrie en regelmaat. 

De kerkhoven en de mensa martyrum 

Tenslotte moeten wij evenwel nog éen gebied in ogenschouw nemen 
waar bepaalde liturgische disposities en ruimteverdelingen ontstaan, die 
voor de latere basilica van belang kunnen zijn geweest, namelijk de 
kerkhoven. Want weliswaar werden in de coemetena geen gemeentelijke 
godsdienstoefeningen gehouden, — sub divo deed men dit niet en in de 
onderaardse cubiculo was er geen plaats voor - , maar toch werd op veel 
plaatsen en op gezette tijden de Eucharistie gevierd in verband met de 
dodenherdenkingen. De Didascalia, in de eerste helft van de 3e eeuw 
in Syrië ontstaan, schrijft een Eucharistieviering voor niet alleen in de 
gewone bijeenkomsten, maar ook op de kerkhoven voor de overledenen25. 
Bij de dodengedachtenis hield men vast aan het oeroude dodenmaal, dat 
echter met nieuwe, christelijke zin gevuld werd. Het gebruik van dit 
refngenum, door de nabestaanden in intieme kring op de derde dag na het 
overlijden en verder tenminste eenmaal des jaars gevierd, op de dies 
natahs van de overledene, de dag waarop hij tot het eeuwig leven 
geboren werd, bestond minstens in het plengen van wijn op zijn graf, 
maar meestal uit een hele maaltijd, waarbij de dode, voor wie meermalen 
een (soms stenen) cathedra bij het graf opgericht was, aanwezig geacht 
werd. Op zijn grafsteen plaatste men spijzen en in openingen in het graf 
plengde men wijn26. De grafsteen werd daarom mensa genoemd en als 
pars pro toto werd niet zelden het gehele gralmonument, zelfs een geheel 
mausoleum, als mensa aangeduid27. Inzoverre had dit algemeen gebruik, 
door de christenen als een onbelaste vorm van piëteit overgenomen, 
doch anders dan door de heidenen ervaren, wel religieuze, maar bepaald 
geen kerkelijk-liturgische betekenis. Het gebruik wordt zelfs door de 
strenge Tertullianus (omstreeks 160 — na 220) gerechtvaardigd28. Op de 
verheven zin duidt de benaming agape, waaronder men dan nog niet de 
agape bij uitstek, de Eucharistie, behoeft te verstaan, maar een liefdemaal 
ter ere van de overledene en aangeboden aan armen en weduwen. De 
verhevenheid daarvan wordt voortdurend bedreigd door ontaarding en 
wel ernstiger naarmate de gemeenschappen zich in getal uitbreiden. 
Werkelijk cultische betekenis bezitten deze gebruiken wanneer zij 
zich rond het graf van een martelaar voltrekken en wellicht is juist dan 
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reeds vroeg een verbinding van de Eucharistie m e t een refngenum of 

agape ontstaan, well icht al in de 2e e e u w 1 9 , omdat het offerkarakter van 

de Fucharistie een associatie toestaat met het levensoffer van de bloed

getuigen. De mysterieuze woorden uit het Boek der Openbaring dringen 

zich hier o p : „Toen Hij het vijfde zegel opende, 7ag ik onder het altaar 

de zielen van hen die geslacht waren om het W o o r d van God en het 

getuigenis dat zij hadden afgelegd. En zij begonnen te roepen m e t luide 

stem : „Hoelang nog, heilige en waarachtige Heerser, zult gij het oordeel 

uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners der aarde ?"зо. Men 

vraagt zich af of dit een puur vizioen is, een voorzegging van de latere ver

bintenis altaar-con/bssio, of een beschrijving van een reeds tijdens het leven 

van de schrijver gangbare vereniging van mensa martyrum en mensa Christi. 

Tertullianus heeft deze woorden voor ogen gehad toen hij schreef, dat 

onder het altaar van Gods kerk in vrede de zielen van de martelaren rusten, 

m e t vertrouwen Gods gerechtigheid afwachtend en bekleed met wi t te ge

waden tot hun getal volledig isJ'. En in de wel apocriefe, maar toch reeds 

tussen ι ςο en 200 in Klein-Azië ontstane Handelingen van Johannes leest 

men, dat hij 's ochtends op de graftombe van Drusia, op de derde dag na 

baardood, het brood brak en aan zijn broeders re ik te 3 2 . Later, tegen het 

midden van de 3e eeuw, wordt getuigd, dat in Noord-Afrika, te Carthago, 

op de jaardag van de martelaren, de Eucharistie gevierd w o r d t 3 3 . En ook 

al zou het bericht uit de Liber Pontißcalis, dat reeds paus Felix (269-274) 

„constituit supra memorias missas celebrare"3* een interpolatie zijn, dan nog 

kan in zijn tijd in Rome het gebruik al welbekend zijn geweest . 

De vraag is dus nu, of werkelijk de Fucharistie gevierd werd op het 

martelaarsgraf en of martelaarsgraf en altaar reeds in die tijd, ver vóór 

het ontstaan van de coemeteriale basilieken, nauw verbonden of zelfs 

éen konden zijn, in dezelfde tijd dat nog op het graf de spijzen van het 

refngenum gezet werden. Het is immers nauwelijks voorstelbaar, dat de 

mensa, het tafelblad op de tombe in de coemetena onder- of bovengronds, 

tevens als altaar, als mensa Christi, mensa dominica, gebruikt werd . De 

formule mensa martyrum on tmoet men vooral in Africa, vurige haard van 

martelarenverering, en daar meer in Numidië en Mauretanië dan in 

Africa Proconsularis, en zeker heeft deze benaming vaak betrekking op 

een tafel waarop de spijzen van het refngerium gezet werden, maar even 

zeker is zij in andere gevallen op een echt altaar toegepast: de mensa 

martyrum van Henchir-Fellous en die van Mactar zijn al taren3 5 . Men 

zal het zich wellicht zo moeten voorstellen, dat de mensa martyrum als 

tafel voor het refngenum ten gevolge van plaatselijke voorschriften der 

bisschoppen op de duur , maar ongelijktijdig, overal plaats moest maken 

voor de mensa martyrum als altaar. 
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Naar aanleiding van deze kwesties wordt onze aandacht vooral ge
trokken door enkele plaatsen buiten de muren van Rome, waar de ver
ering van de graven der martelaren reeds vroeg ruimtelijk tot een bij
zondere vormgeving geleid heeft, met name rondom de graven van 
Petrus, Paulus, Laurentius en Agnes. 

Sinds de jongste opgravingen onder de St. Pieter16 zijn wij uitvoeriger 
ingelicht over het graf van Petrus, dat niet in een catacombe, maar oor
spronkelijk sub divo in de Vaticaanse necropool lag, waar vele armen
graven zich er dichtomheen drongen en letterlijk opeenhoopten. Het 
graf werd, evenals dat van Paulus aan de Via Ostiensis, minstens vanaf 
omstreeks 200 gemarkeerd door een grafteken, een aedicula, in de vorm 
van een nis, uitgespaard in een muur die in latere tijd dan de datum van 
aanleg van dit graf, dicht erbij en gedeeltelijk eroverheen gebouwd wass?. 
De nis-opening werd overhuifd door een travertijnblad op twee kolon-
netten. Daarboven bevond zich wederom een nisvormige uitsparing 
in de muur, waarvan de vorm der bovenbeëindiging onzeker is, mogelijk 
uit een fronton bestond. Deze eenvoudige aedicula wordt in het midden 
van de 2e eeuw gedateerd, mede op grond van de in de nabijheid ge
vonden gestempelde bakstenen. Het travertijnblad op de zuiltjes is 
1 m diep en bevindt zich op een hoogte van 0,72 m boven het grondpeil, 
zodat het wel enigszins de indruk van een mensa-blad maakt, ook al 
is het daarvoor wat laag. Het is in de loop van de 3e eeuw aan de zij
kanten enigszins ingekort, toen door een noord- en een zuidmuur 
de ruimte vóór de nis ingekneld werd. De aedicula werd toen met wit 
en grijs marmer bekleed en kreeg een mozaiekvloer. Welke ceremoniën 
plachten zich toen aan Petrus' graf te voltrekken? Moet men in het 
travertijnblad werkelijk een mensa zien, mensa martjrum of mensa 
dominica? Of was het louter een overhuiving? Als zij tot altaar diende, 
zou zij toch waarschijnlijk ook na de verbouwingen door Constantijn, 
toen de aedicula het middelpunt van de grote basiliek werd, als altaar 
gebruikt zijn en dat is nu juist niet het geval. De aedicula bleef zuiver een 
diep vereerd gedenkteken, maar voor de Eucharistie, die in de 4e eeuw 
op het Vaticaan zeker niet dagelijks gevierd werd, zal wel een losse 
houten tafel gebruikt zijn, zoals de gehele reconstructie van Constantijn's 
systematisering suggereert38. 

Het graf van de apostel Paulus, aan een zijweg van de Via Ostiensis, 
en eveneens van een gedenkteken voorzien, is nog steeds niet volledig 
onderzocht3» ; het is ook niet bekend of dit teken enige gelijkenis bezat 
met dat van het Vaticaan. Wel is ongeveer komen vast te staan, dat 
Paulus' graf zich midden in een heidens grafveld bevond, dat van de ie 
tot de 3e eeuw in gebruik was. Het graf bestond uit een door muren in 
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opus reuculatum omgeven holte waarin de sarcofaag stond, beschermd 

d o o r een opstaand ijzeren rooster . Daarboven bevond zich horizontaal 

een veel later aangebracht marmeren blad, 2,12 bij 1,27 bij 0,0ς m, met 

het opschrift: P A U L O APOSTOLO MARTYR. Het blad dagtekent op zijn 

vroegst uit de 4e eeuw. Behalve twee in later tijd uitgeboorde vierkante 

gaten, bevindt zich midden in het blad een geprofileerde ronde opening, 

die gebruikt kan zijn voor het plengen van wijn, voor wierookoffers of 

het doorlaten van welr iekende zalven, kruiden en oliën. Zouden dit blad 

en zijn inrichting een ouder gebruik herhalen? Toen ook hier door 

Constantijn een basiliek gebouwd werd , werd de memoria anders 

behandeld dan die van het Vaticaan, hier werd wel het altaar op de 

graftombe geplaatst40 . 

Zo mogelijk nog geheimzinniger zijn de overblijfselen van de Метопа 

Apostolorum onder de huidige S. Sebastiano aan de Via Appia, op de 

vanouds als ad catacumbas aangeduide plaats 4 1 . Daar werden, o m nog 

niet geheel opgehelderde redenen, sedert de tweede helft van de 3e 

eeuw de apostelen Petrus en Paulus vereerd. De eindeloos geduldig 

en minutieus uitgevoerde opgravingen en onderzoekingen sedert 191 ς 

hebben aan het licht gebracht, dat in het midden van de 3e eeuw een 

nog in gebruik zijnd, ten dele christelijk coemetenum welbewust gesloten 

w e r d , doordat men er een betegeld terras overheen legde, dat aan de 

oostzijde begrensd werd door een rechthoekige zaal, aan de westzijde 

door een aedicula op een hoge sokkel, bekleed m e t m a r m e r en mozaïek. 

De zaal was aan haar westzijde geheel open, als een veranda, en had 

zitbanken langs de drie gesloten wanden. De aedicula was blijkbaar de 

kern van het geheel, he t middelpunt van de aandacht. Zij word t echter 

op verschillende manieren gereconstrueerd, sommigen zien er een bouw

werkje in als het gedenkteken van het Vaticaan, anderen een eenvoudiger 

nis zonder overhuiving. Bovendien bevond zich een porticus langs de noord

zijde van het plein en waarschijnlijk ook aan de westzijde in aansluiting 

op de aedicula. Deze zal de eigenlijke memoria apostolorum geweest zijn. 

De veranda, waarvan de muren met graffiti bekrast zijn, waarin Petrus en 

Paulus aangeroepen worden , zal als tricha, zaal voor het refrigenum, ge

bruikt zijn. Maar werd in of bij de kleine aedicula de Eucharistie ge

vierd? Volgens Fornari werd hier het refrigerium door de Eucharistie 

gevolgd42 . Klauser ziet er, onder voorbehoud, een cathedra voor de 

overledenen staan, Josi denkt aan een mensa martyrum. In elk geval kan 

men zich wel voorstellen, dat zich in deze door de omstandigheden zo 

onregelmatige aanleg hetzelfde afspeelde als in de latere systematische 

coemcteriale basilieken. Vergelijking met de gedenktekenen van Petrus 

en Paulus aan de Via Aurelia en de Via Ostiensis leidt tot weinig resultaat. 
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Ook de situatie van het graf van Laurentius verheldert weinig. 

Laurentius stierf als martelaar tijdens de kerkvervolging onder keizer 

Valerianus in 258 en werd bijgezet in een klein onderaards coeme-

ter ium, dat daarna met verscheidene galerijen is u i tgebreid 4 3 . Toen de 

cultus zich in de 4e eeuw vrij kon ontplooien, werd een basiliek niet 

boven het graf, maar een eindweegs ten zuiden ervan gebouwd en daar 

werd waarschijnlijk niet allen het refrigenum gehouden, maar ook de 

Eucharistie gevierd. Wel l icht stond op Laurentius ' graf nog lange tijd 

geen altaar. Volgens Krautheimer, die zich op de Vita S. Melamac Jumons 

baseert, waarin een situatie beschreven word t met onderscheid tussen 

de sancii martyns basilica en een altare... ad sanctum martyrem in een 

andere ru imte , zal in de grafkamer, de loculus, door paus Damasus 

(368-384) een altaar gesticht zijn; pas laat in de 6e eeuw word t deze 

ruimte in een basiliek opgenomen. 

ben overeenkomstige situatie bestond er rond het graf van de heilige 

Agnes aan de Via Nomentana. Daar bestond in de 4e eeuw een kapel, een 

saceUum, niet op he t graf, maar een eind ervandaan. O p de plaats van 

die kapel, e romheen , werd kort na de Kerkvrede een grote basiliek 

gebouwd van dezelfde vorm als die ter ere van Laurentius. O o k zij zal 

als refrigerium-zaal gediend hebben, terwijl de grafruimte alleen plaats 

bood voor gedachtenissen in kleine kring, maar mogelijk wel met een 

Eucharistieviering op de dies natahs van de heilige, waartoe paus Liberius 

(352-366) misschien een vast altaar liet plaatsen, een altaar dat een 

mobiele , houten mensa vervangen kan hebben 4 4 . 

Zo zien wij , dat de latere hechte verbintenis van graf en altaar, in de 

basilica van na 313, geen volstrekt nieuwe creatie kan zijn geweest, maar 

dat al ver vóór die tijd zulke associaties leefden, al ontgaat ons de pre

cieze vorm van de martelarencultus en al weten wij niet waar en hoe de 

mensa martjrum al of niet gebruikt werd. Maar men mag in elk geval niet 

uit het oog verliezen, dat de martelarenverering en de bijeenkomsten aan 

de grafmonumenten geen dagelijkse aangelegenheid waren en dat er in 

de aanvang een grote afstand, letterlijk en figuurlijk, bestond tussen de 

liturgie in de domus ecclesiae, de titulus, en het gedachtenisfeest aan het 

martelaarsgraf. En bovendien kunnen de gebruiken onderling grote 

locale verschillen getoond hebben. De synthese van beiderlei gebeuren 

behoor t to t een ander tijdperk en tot een ander hoofdstuk. 
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Deel 2 

Het christelijk Oosten van de tijd van Constantijn 
tot Justinianus' dood, 313-565 





HOOFDSTUK 2 

Syrië en Mésopotamie 

Syrië, het kernland van de Pars Orientahs van het Romeins Imperium, 
met als hoofdstad Antiochië, vóór de stichting van Constantinopel 
de derde stad van het Rijk, is het land van de vroegste en grootste 
christelijke gemeenten geweest, welke bovendien naar cultuur en nationa
liteit het rijkst geschakeerd waren. Hun componenten zijn Grieks en 
Syrisch in de steden, vooral in Antiochië, Syrisch in de dorpen, Aramees 
in Edessa en Osroëne. Uit Syrië afkomstig zijn de belangrijke, vroege, 
midden-3e-eeuwse liturgische documenten, de Didachè en de Didascalia, 
beide uit joods-christclijke milieux, getuige de veelheid van referenties 
aan de boeken van het Oude Testament. Ook latere geschriften, voor de 
kennis van het kerkgebouw van gewicht, de Constituciones Apostoloium en 
het Testamentum Domini, komen uit Syrië. In Syrië zijn de eerste kerk
gebouwen ontstaan, met een vorm en een inrichting die zowel joodse 
als hellenistische kenmerken bezitten: Dura-buropos en Qirk-Bizzeh. 
In Syrië heeft een monachisme gebloeid, dat voor het Egyptische niet 
onderdeed en asceten als Simeon de Stjlict voortbracht. Het rondom zijn 
/uil opgerichte heiligdom was een van de drukst bezochte pelgrims
oorden van het Oosten en zeker het grootste : het geheel meet honderd 
meter lengte, de diameter van het octogoon in het midden is bijna 
achtentwintig meter. Behalve zulke monumentale memoriae, en martyria 
van de allure van dat ter ere van Babylas te Kaoussieh bij Antiochië en van 
Sergius in Resapha (Sergiopolis), Elias in Bosra en Georgius in Ezra, 
had bovendien bijna elke kerk wel een eigen martyrium met relieken, 
gelegen naast de altaarruimte1. 

De verscheidenheid in vorm en stijl van de kerkgebouwen is groot. 
Naast de basiliek komen de zaalkerk en de centraalbouw voor: de veel
geroemde kathedraal van Antiochië, de Gouden Kerk, was een rotonde 
met een koepel. Op het kalksteenplateau ten oosten van Antiochië, 
bodem van prachtig bouwmateriaal, liggen kerkelijke gebouwengroepen 
die hun afstamming van het Syrische woonhuis verraden, doordat zij het 
als complex volledig navolgen, met dit verschil, dat het hoofdgebouw 
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ßg. 2a. Q¿rk-Bizzeh (Noord-Syrie), kerk. Plattegrond van de kerkzaal uit het eerste kwart van de 
4e eeuw met liturgische dispositie uit het begin van de £е eeuw. 

ßg. 2b. Qirk-Bizzeh. Reconstructie van de eerste Jase, eerste kwart 4e eeuw. 
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fig. 2c. Q¿rk-Bizzeh. Reconstructie ran de tweede Jase, kort na 350. 

ßg. 2d. Q¿rk-Bizzeh. Reconstructie van de derde fase, begin 5e eeuw. 
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niet de gewone zaal is, maar een basiliek van het internationale schema 
met variabele absisvorm, rechthoekig of uitspringend halfrond, met of 
zonder zij vertrekken. 

Dat in Noord-Syrië de basiliek van na de Kerkvrede rechtstreeks af
stamt van het woonhuis, wordt vooral overtuigend aangetoond door 
de dispositie van het onlangs in Qirk-Bizzeh, dicht bij Qalb Lozeh in de 
Djebel el 'Ala, gevonden kerkje (fig. 2) dat deel uitmaakt van een villa2. 
Het hoofdvertrek van deze villa, die uit het einde van de 3e eeuw-
dateert, is een zaal van 14,9i m lengte en 6,4£ m breedte, voorafgegaan 
door een porticus in het zuiden, waarop een binnenhof aansluit. De zaal 
werd omstreeks 32^ als kerk ingericht. Daartoe werd de ruimte geleed, 
in twee partijen verdeeld, een podium van 3,10 m diepte, door een boog 
en cancelli gescheiden van een schip van 11,8^ m lengte. 

Tegen het einde van de 4e eeuw wordt de Syrische basiliek technisch 
steeds volmaakter, bestaat dan uit mooi gehouwen steen in opus quadratum 
zonder specie, beter geproportioneerd en rijker gedecoreerd. Twee 
architecten zijn er dan met name bekend en hebben hun werk in in
scripties gesigneerd : Julianos, de meester van de basiliek van Brad, en 
Markianos Kyris, werkzaam tussen 390 en 418 en bouwmeester van 
kerken in Babisqa, Kseybe, Dar Qita en Qasr el Banat. 

De kerken in de omgeving van Apamea, ten zuiden van Antiochië, zijn 
geheel anders van plattegrond dan die ten oosten van de hoofdstad : zij 
hebben tribunes op de zijbeuken en op de westelijke narthex (Deir 
Solaib en El Bara). 

De centrale hoogvlakte ten noordoosten van Antiochië heeft veel 
geringer bouwkunstige kwaliteiten door gebrek aan goede bouwstof: 
leem die te weinig bestendig en bazalt die te hard is om te bewerken. 
Bij gebrek aan hout wordt de overdekking vaak in de vorm van lemen 
koepels uitgevoerd. De basilieken (El Firdjeh, Zebed) hebben vierkante 
pijlers en een vlak decor, grafisch uitgekapt in de harde bazaltsteen. 

In Zuid-Syrië, ten zuiden van Damascus, met de grootste concentra
ties van monumenten in de Hauran, een gebergte van bazaltlava, en in 
de streek rond Bosra in Transjordanië, hebben zich de autochtone 
bouwvormen het langst gehandhaafd, de kerk is een zaal van het inheemse 
huis, gelegen aan de noordzijde daarvan en door ingangen naar een zuide
lijke hof geopend. Het beste voorbeeld is de vroeg ^e-ecuwse Julianos-
kerk in Umm el Jimal з, 4e- of begin-je-eeuws: een rechthoekige zaal 
met absis, overkluizing door stenen platen op stenen ankerbalken, welke 
op dwarsbogen en wandpijlers rusten. Dit type is driebeukig te maken 
door zijbeuken met tribunes te construeren, zoals al in profane zalen 
(Chaqqa, 3e eeuw) gedaan was, en in de christelijke basiliek van Tafha 
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(^е eeuw) herhaald werd. Een lichtbeuk is onmogelijk, totdat er 
hout voor een lichte dakstoel geïmporteerd wordt. Dit is in de loop van 
de je eeuw mogelijk geworden, zodat dan een echte basilica van het 
internationale type ontstaat, gedemonstreerd door de kerk van Klaudianos 
(6e eeuw) in Umm el Jimal. 

In tegenstelling tot Palestina, Griekenland en Klein-Azië, eigenlijk 
tot de gehele overige oudchristelijke wereld, blijft de verering van de 
relieken in Syrië streng van de Eucharistie gescheiden : zij worden nooit 
onder het altaar bijgezet. Dat neemt niet weg, dat de grote martyria wel 
een volledige liturgische inrichting hebben en dat er minstens éénmaal 
's jaars, op de sterfdag van de vereerde martelaar, de Eucharistie wordt 
gevierd, afgezien nog van vigilie- en begrafenisdiensten. In het kruis
vormig martyrium van de heilige Babylas in Kaoussieh bij Antiochië uit 
381 wordt de kruising ingenomen door een absidaal beëindigd podium, 
dat overeenkomt met het type leesverhoog van de kerken in Noord-
Syrië. Waar en of er een altaar stond, is niet bekend, maar in de ge eeuw 
zal het er zeker geweest zijn, toen aan de kerk ook een baptisterium 
toegevoegd werd, hetgeen er immers op wijst, dat zij alle kathedrale 
functies kon vervullen. In de noordwesthoek van het centrale vierkant der 
kerk nu, dus beslist niet onmiddellijk met een altaar verbonden, stond 
bovengronds de tombe met de stoffelijke overschotten van Babylas en de 
stichter van het martyrium, bisschop Miletius. 

In Seleucia Pieria, de haven van Antiochië, lag een martyrium in de 
vorm van een tetraconch met omgang; het gehele liturgische apparaat 
was binnen de kolonnaden gesitueerd en omvatte in het westen, tot in de 
westelijke concha reikend, een lees-bêma van het hierna nog te bespre
ken Noordsyrische tvpe, in het oosten, binnen de oostelijke concha, 
het altaar. Geen enkel verschil dus met de inrichting van een gewone 
basiliek. Dit martyrium werd gesticht tussen 479 en 491, maar her- of 
verbouwd in £26. 

In het martyrium van Sergius, Bacchus en Leontius te Bosra, uit 
J I 2, in de Hauran in Zuid-Syrië, wordt de kern eveneens door een tetra
conch gevormd, en, ofschoon er niets van de inrichting bewaard is 
gebleven, mag men ook hier veronderstellen, dat leesverhoog en altaar 
binnen die kern lagen, zij het ook dat het leesverhoog niet dezelfde vorm 
als in Kaoussieh gehad zal hebben, die typisch is alleen voor Noord-
Syrië. In het martyrium van de heilige Georgius in Ezra, uit 51 ς, zijn 
echter, op Byzantijnse en Palestijnse wijze, een monumentaal synthronon 
en een met cancelli omheinde altaarruimte respectievelijk in een absis 
en een rechthoekige travee ondergebracht, die ten oosten van het octo-
goon met zijn achtkante kern van pijlers gelegen zijn. Merkwaardig is 
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daar bovendien, dat bij de altaarruimte getrokken is de oostelijke trape
zoidale travee van de omgang van het achtkant, door cancelli met door
gangen. Hier is als het ware een basilicale oplossing geforceerd in een 
centraalbouw. Waarschijnlijk heeft alleen de lees-bêma binnen de acht-
kante kern onder de koepel gestaan. Een vroeg 6e-eeuwse ccntraalbouvv 
in Resapha (een martyrium?) is aan die van Scleucia Pieria verwant, 
met dit verschil dat de oostelijke concha ontbreekt en in plaats daarvan 
een rechthoekige travee aansluit, beëindigd door een absis met half-
rondgaand synthronon en een cathedra in het midden daarvan ; ervóór een 
altaar met ciborium. Het Scrgiusmartyrium in Resapha was daarentegen 
zuiver basilicaal. Toen de relieken van de kerkhoven gehaald werden, 
werden zij in zulke centraal bou wen ondergebracht of in de basilicale 
kathedralen en parochiekerken binnen de stadsmuren, waar zij bijgezet 
werden in een afzonderlijke kapel, die meestal ten zuiden van de absis 
ligt: een vierkante kamer met oostelijke absidiool als omsluiting van een 
reliquiarium in de gedaante van een sarcofaag, welks deksel en voorkant 
openingen vertonen, onderling door een kanaal in verbinding staande, 
zodat men bovenin olie gieten kon en deze vooraan weer in ampullen 
kon opvangen. Meestal bevat een sarcofaag relieken van verscheidene 
heiligen. Ook in Mésopotamie, in de Perzische kerken zoals die van 
Kefr Zeh en Arnas, hebben de zuidkapellen naast de absis ongetwijfeld 
de functie van een martyrium gehad. Nooit worden de relieken onder 
het altaar bijgezet, en men kan hier slechts inzoverre een Eucharistie 
ad corpus veronderstellen, dat het reliquiarium niet ver van het altaar is 
geplaatst. In het kerkje van Qirk-Bizzeh is in dit opzicht een zekere ont
wikkeling aan te wijzen: aanvankelijk waren er geen relieken, in het 
midden van de ^e eeuw werden drie reliekschrijnen in de zuidpartij van 
de altaarruimte geplaatst, opzij van het altaar, in de tweede helft van de 
6e eeuw tenslotte werd een afzonderlijk martyrium tegen de zuidkant 
aangebouwd. 

In elk geval wijkt de reliekencultus sterk af van de Palestijnse ge
bruiken. Zo min als elders kan men de nevenruimten naast de absis 
als pastophona betitelen, wel heeft het noordelijk vertrek dienst gedaan 
als een diacomcon, bergplaats voor de gewijde vaten en de paramenten. 

Van de vele schismatieke tendenzen in Syrië, dat in de tweede helft 
van de ¡e eeuw overwegend monophysitisch geworden is, wordt door 
de kerkelijke architectuur niets weerspiegeld, of het moest zijn in het 
vroege optreden van de vela, de καταπετάσματα, die uiting zijn van een 
verregaande vreze Gods, samengaande met het aannemen van alleen een 
goddelijke natuur in het mensgevvorden Woord, maar zij kunnen even 
goed verklaard worden uit het sterke joodse ferment in de Syrische 
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christenheid. Door de Perzische en vanaf 650 de Arabische invasies is 
deze christenheid goeddeels te gronde gegaan·*. 

De cathedra 

Van de meeste Syrische kerken is de absis het best bewaarde gedeelte, 
omdat zij soliede gewelfd was met grote, ongevoegde, maar nauwkeurig 
aaneensluitende steenblokken, en daarom ook is het gedeelte van de 
interieurdispositie dat door de kalot beschermd werd, vaak het beste 
bewaard en bekend. 

In Noord-Syrië blijkt de absis niet het voorzitterspodium met cathedra 
en subsellia te omvatten, maar de altaar-temenos. In Zuid-Syrië daaren
tegen zijn overblijfselen van cathedra en presbyterbank gevonden in 
drie kerken in Umm el Jimal en de Georgiuskerk van Ezra5. Ook in 
Qalat Seman zijn daarvan sporen ontdekt6, maar zij gaan terug op een 
latere verbouwing, hen groot breed podium strekte er zich in de absis 
en de absidiolen en in de traveeën onmiddellijk daarvoor uit; het was 
vijf treden hoog en door cancelli afgesloten. Later is dit podium met 
éen trede verlaagd en er is een stenen svnthronon toegevoegd. In de absis, 
die groot genoeg was, 9 m breed en 6 m diep, stond ook het altaar. 
Midden in het schip stond centraal opgesteld een ambon met twee 
trapvleugels in de langte-as van de kerk. Geheel deze dispositie, als
mede de vier pijlers en de pendentiefkoepel, die in het oorspronkelijke, 
eenvoudige, gezolderde basilicale schip van de oost-arm van het heilig
dom zijn ingebouwd, zijn duidelijk een Byzantinisering van de oor
spronkelijke vroegchristelijke aanleg en moeten uit de 6e eeuw of later 
dagtekenen. 

In de absis van basiliek A te Deir Solaib, uit de tweede helft van de 
¡e eeuw, bevindt zich een podium \an éen trede hoog en een enkel
voudig, halfrond stenen svnthronon7. Inde grote basiliek В te Resapha8 

staat het altaar op dezelfde wijze als in Qalat Seman in de absis, die hier 
10 m breed is; er is echter geen spoor van een presbyterbank gevonden. 
Het gebouw wordt rond 470-480 gedateerd, maar de inrichting, ook de 
grote centrale ambon van hetzelfde Byzantijnse type als die in Qalat 
Seman, wijst eerder op de 6e eeuw, toen de kerk verbouwd is. 

In de westelijke, de noordelijke en de zuidwestelijke kerk van Umm 
el Jimal stond een halfrond svnthronon langs de absismuur, in het 
centrum onderbroken door een ruimte voor de cathedra. De banken 
zijn alle ongeveer ο,^ο m hoog en 0,60 m diep. Op grond van deze en 
andere voorbeelden kan men stellen, dat in Zuid-Svrië, Antiochië en 
Noordoost-Syrië in de 4e en ^e eeuw het svnthronon uit éen zitbank 
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zonder voetschabel bestond. In de 6e eeuw wordt dat anders. In de 
kathedraal van Edessa bijvoorbeeld waren toen ¡n de absis negen zit
banken boven elkaar, een ware theatertribune, en volgens de wijdings
hymne symboliseerden zij de negen engelenkoren rond Christus' troon». 

In Noord-Syrië stond het altaar ofwel tegen de absismuur ofw el zo 
dicht erbij, dat er geen plaats overbleef voor bank en cathedra, die ook al 
niet voorzien zijn blijkens de drie lage absisvensters. Het staat wel vast, 
dat ook op de bêma in het schip, waar wel een synthronon was, geen 
afzonderlijke cathedra stond, sedert gebleken is, dat de troon daarop als 
lutrijn dienst deed voor het Evangelie. De inscriptie in een pluteus van de 
cancelli in het schip van de basiliek van Zebcd, die meldt dat Rabula de 
troon maakte, heelt waarschijnlijk betrekking op zulk een symbolische, 
als lezenaar dienende cathedra10. Een soortgelijke troon is de uit Benna-
wit afkomstige „cathedra" in het museum van Damascus. Vermoedelijk 
was de bisschopszetel in de Noordsyrische kerken verplaatsbaar en van 
hout (of ivoor). In de westelijke kerk van Baqirha is een naar het zuiden 
gerichte stenen zetel gevonden in het tweede intercolumnium van de 
noordelijke schipkolonnade", waarschijnlijk de bisschopszetel. Later 
staat, volgens teksten, in de chaldeeuwse kerken, de cathedra aan de 
noordzijde in de oostelijke altaarruimte. 

Een podium is in vrijwel alle absiden gevonden. In Noord-Syrië 
dient het, om het altaar te isoleren en te verheffen. In Zuid-Syrië is het 
het voorzitterspodium. De gangbare hoogte, zoals in de rechthoekige 
absis van Burdj Haidar, is ongeveer 0,60 m. De diepte varieert aan
merkelijk. 

De bewaarde schriftelijke documenten geven geen volledige en eens
luidende uitkomst in de kwestie van de plaats van cathedra en syn
thronon. Vaak staat bovendien niet vast, welk gebied precies de daarin 
vervatte voorschriften bestrijken. De Didascalia Apostolorum Synace, een 
oorspronkelijk in het Grieks geschreven stuk, dat tegen het einde van de 
3c eeuw in Palestina, Arabia of Coelesyria ontstaan is, doch alleen in een 
Syrische vertaling bewaard, vermoedelijk van Jacobus van Edessa (over
leden in 708), schrijft voor dat cathedra en altaar in het oosten van de 
kerk moeten staan, maar expliceert niet nader of de cathedra in de absis 
moet staan en of het synthronon sigma-vormig moet zijn12. In Noord-
Mesopotamic en in Edessa stonden zij in de absis. 

Het apocriefe Testamentum Domini nostri Jesu Christi, samengesteld 
in de tweede helft van de je eeuw en in Syrische milieux verbreid, 
schrijft plaatsing van de cathedra in het oosten van de kerk voor op een 
drie treden hoog podium en omgeven door de zitplaatsen voor de pres-
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byters : rechts van de bisschop zitten de oudsten en eerbiedwaardigsten, 
links de jongeren. Het Testamentum Domini had echter klaarblijkelijk geen 
gcldingskracht, zeker niet voor Noord-Syrië, en weerspiegelt alleen de 
gebruiken van de streek waar het ontstaan is. Hetzelfde schrijven al de 
Constitutiones Apostolorum uit het einde van de 4e eeuw voor13. 

Johannes van fcphese (overleden in 586) vertelt in zijn heiligenlevens 
het verhaal van de bezeten monniken van Beth Musiqa, die een vrouw 
toestonden te doen alsof zij de bisschop was en plaats te nemen op de 
cathedra, „welke gewoonlijk op de qatroma staat"1*. Oeze qestroma wordt 
in een jonger geschrift, de Expositio Offtciorum uit de 10e of 1 ie eeuw, 
gesitueerd tussen de absis en het schip, als een verlengstuk van het 
absispodium en begrensd enerzijds door cancelli, anderzijds door de 
triomfboog; het is symbool van het aards paradijs, verheven als de hemel 
maar behorend tot de aarde, hoog als de absis maar deel van het schip. 
Maar deze Expoutio plaatst de cathedra op de bêma, het absispodium 
zelf, en niet op de qestroma. Ook in de ¡listona Monastica uit de eerste 
helft van de 9e eeuw verbeeldt de qestroma een plaats tussen hemel en 
aarde, als plaats tussen schip en altaarruimte. Butler, onbekend met de 
functie van de Noordsyrische „exedra", de lees-bêma of ambon in het 
schip, identificeerde de qestroma met het absispodium15. Volgens de 
Expositie vinden op de qestroma de subdiakens hun plaats tijdens de Eucha
ristieviering, omdat hun de toegang tot het heilige der heiligen ontzegd 
blijft; de subdiakens symboliseren de laagste rang der engelen, het dichtst 
staande bij de mensen. Bij kerkwijdingen, zo geeft ditzelfde document 
aan, wordt op de qestroma het (houten) altaar geplaatst voordat het 
geconsacreerd wordt ; vervolgens wordt het in het heilige gedragen, de 
voorhangsels worden gesloten en de bisschop wijdt het altaar. Lassus 
beschouwt de voorste zone van het altaarpodium als de qestroma, name
lijk het gedeelte dat buiten de absis steekt en buitengesloten wordt, wan
neer de vela aan de roede in de triomfboog gesloten worden. Geheel 
duidelijk is de situatie echter niet: de etymologie van het woord qestro
ma schijnt er alleen op te wijzen, dat een verhoging, een dek, bedoeld is. 

Uit een ander geschrift, de ¡nterpretatio Ojficiorum, uit de 7e of 8e 
eeuw, wordt niet duidelijk, waar de cathedra geacht wordt te staan, 
alleen wordt vermeldt dat de presbyters op de bêma zitten. 

Enkele monumenten hebben een dispositie, die een Byzantijnse, 
geen Syrische liturgie doen veronderstellen; wij noemden al de oostelijke 
arm van het kruisvormig heiligdom van Qalat Seman en de basiliek A 
in Deir Solaib. Een echt Byzantijnse bêma bezit de grote centraalbouw 
in Resapha, een tetraconch met omgang, vermoedelijk uit de tijd van 
Justinianus, voorzien van een baptisterium en vermoedelijk de kathedraal 
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van de stad16. Het podium, 0,7^ m hoog, strekt zich tot een eindweegs 
buiten de absis uit en bevat, langs de halfronde absiswand, eensynthronon 
van drie banken met in het midden een sokkel voor een cathedra. 
Ervóór werden de sponningen van een altaarciborium en van cancelli 
gevonden, br is hier op de Grieks-Bvzantijnse liturgie gerekend, zoals 
ook in de bedevaartkerk van Qalat Seman en in basilica A van Deir 
Solaib, waar, behalve een synthronon in de absis, een ambon van het 
Byzantijnse type in het schip gevonden werd17 . 

De bêma voor de leesdienst in Noord-Synë 

Reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw ontdekte H. C. Butler 
in de ruïnes van een aantal Noordsyrische kerkgebouwen een constructie 
midden in het schip, die hij exedra noemde, omdat zij gelijkenis vertoonde 
met een aldus aangeduid onderdeel van de bekende plattegrondtek^ning 
der abdijkerk van Sankt Gallen uit 820, namelijk de absis18. De functie 
van de gevonden exedra was hem echter onbekend, maar wel viel hem 
de totale afwezigheid op van ambonen in de Noordsyrische basilieken, 
waaruit hij afleidde, dat zij van hout geweest waren en wegens de ver
gankelijkheid van dit materiaal geen sporen hadden nagelaten. Als 
ambonen meende hij te moeten beschouwen de twee balcons, die zich 
in de kerk van Qalb Lozeh aan weerszijden van de altaarruimte bevinden 
en die te bereiken zijn langs twee boven de nevenruimten aan de absis 
gelegen kamers, maar in feite waren het wellicht ereloges. Sedert de 
onderzoekingen van J. Lassus en G. Tchalenko is het duidelijk, dat juist 
die exedra de functie van een ambon had en middelpunt was van de 
leesdienst1'. De constructie doet zich voor als een langwerpige estrade 
met twee lange rechte zijden, éen korte rechte en éen halfrond af-
geslotene. De sokkel bestaat uit een podium van steenslag, omsloten door 
een plint van grote, onregelmatige bazaltblokken, waarvan de in het 
gezicht komende zijde zorgvuldig gepolijst en vaak van profielen voor
zien is. De breedte van dit podium varieert van 3,50 tot 3,7^ m, in 
kleine kerken, in grote van 4 tot ς m. De hoogte is doorgaans ο,^ο tot 
0,60 m. Aan drie zijden, de twee lange en de halfronde, draagt de sokkel 
een binnenwaarts gerichte stenen zitbank met rugleuning, van buitenaf 
zichtbaar als een continue wand van 0,90 tot 1 m hoogte. Aan de over
blijvende korte zijde staat een balustrade met een toegang in het midden 
en met enkele traptreden ervoor, van éen tot vier treden, naargelang de 
hoogte van het podium. Soms wordt deze zijde voorafgegaan door een 
met cancelli omheind „portaal", welks vloer lager is dan het podium, 
maar hoger dan de vloer van het schip. In de halfronde zijde, in de as 
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van de structuur, wordt de zitbank onderbroken door een monoliethe 
troon met arm- en rugleuningen en een naar voren ietwat benedenwaarts 
hellende zitting, die ongeveer 0 ,15m diep is, terwijl de hele hoogte van 
de troon varieert van 1,30 tot 1,40 m. Meestal bevindt zich in een der 
hoeken bij de balustrade een kleine bergruimte met een rechthoekige 
of boognis. Midden in de exedra zijn soms basementen van vier kolon-
nctten gevonden, die tesamen een vierkante plattegrond vormen en de 
resten lijken van een baldakijn. Een enkele maal wordt de exedra be
kroond door een reeks kolonnetten die ofwel bovenop de rugleuning 
van de zitbanken en bovenop de balustrade staan, ofwel aan de buiten
kant eromheen. Als deze kolonnetten een architraaf of een andere 
bovenbouw droegen, was die vermoedelijk van hout, er zijnt althans 
geen overblijfselen van gevonden. 

De lengte-as van de exedra valt samen met die van de kerk, het geheel 
is geplaatst in de achterste helft van het schip en wel zo, dat in de platte
grond het snijpunt van de diagonalen door het schip en die van de exedra 
samenvallen, en dat de korte rechte zijde, de ingangszijde, naar de absis 
gewend is, naar het oosten — de Syriiche basiliek is altijd geoost — en de 
dwars-as van het schip even overschrijdt. Aan weerszijden is er een door
gang tussen de pijlers of muren (naargelang het gebouw driebeukig is of een 
zaalkerk) van het schip en het podium, variërend van 1 tot 2 m breedte, 
soms veel smaller en ook wel afgesloten door balustrades. 

Het geheel is dus een aanzienlijke stenen kuip, die een groot deel 
van het schip in beslag neemt en als het ware een tegenpool vormt tegen
over de absis, en tevens een tegenovergesteld eindpunt is : in de weste
lijke muur erachter is zelden een ingang; de troon is als het eindpunt 
van een as vanuit de absis. De deuren van de basiliek zijn in de zuidelijke 
zijbeuk gesitueerd, een grote plastisch gedecoreerde ingang in de ooste
lijke helft, voor de mannen, een kleinere en eenvoudigere in de westelijke 
helft, voor de vrouwen. Deze plaatsverdeling is in overeenstemming met 
de voorschriften van de Didascalia, niet met die van het Testamentum 
Domini20. De grootste ruimte in de basiliek is het deel van het schip 
tussen de absis en de exedra en daarheen leidt als vanzelf de grote ingang, 
terwijl de kleine ingang naar de beperkte ruimte tussen de exedra en de 
westmuur leidt. Daardoor en soms door de aanwezigheid van hekwerk 
tussen de exedra en de schip-pijlers valt de ruimte van het schip in 
afzonderlijke partijen uiteen. In de pijlers of zuilen van de oostelijke 
partij, tussen exedra en absis, zijn soms sponningen bovenin aangetroffen, 
die op het gebruik van gordijnroeden en gordijnen onder de schei
bogen wijzen, waardoor dit kerkgedeelte nog verder geïsoleerd kon 
worden. 

4 Î 



De bouwdata van de kerken kunnen niet rechtstreeks toegepast wor
den op de exedrae, want deze behoren, hoewel fors van structuur, toch 
eerder tot het meubilair en de „Kleinarchitektur" dan tot het eigenlijk 
bouwwerk. Ook hun decoratie biedt geen onmiddellijke uitkomst, om
dat die van de exedra geheel anders is opgevat dan de architecturale, 
en in haar reliëfs met geometrische en vegetale motieven een decoratie 
in hout schijnt na te volgen. Verondersteld mag worden, dat de exedra 
oorspronkelijk van hout was en ook later in vele kerken nog van hout 
werd vervaardigd, want in dezelfde gebieden waar er vele van steen ge
vonden zijn, komen kerken voor die niets van een dergelijke constructie 
bewaard hebben, ofschoon hun hele verdere dispositie overeenkomt met 
de kerken waar er wèl een is. Alleen de stratificatie in de kerk kan ont
hullen of er van stond af aan een exedra was of dat er later een ingezet is. 
Bij verschillende monumenten kan met enige zekerheid een datering be
proefd worden. In het zeer oude zaalkerkje van Qirk-Bizzeh is zij in het 
begin van de je eeuw aangelegd, in dezelfde tijd dat het oostelijk podium 
met éen trede verhoogd werd en door een dwarse kolonnade, een archi
traaf op zuilen, van het schip werd afgescheiden (fig. 2d). 

De oudste ambon van dit exedra-typ e is misschien die van Fafertin 
in de Djebel Seman, waar de oudste door een inscriptie gedateerde kerk 
van Noord-Syrië staat, teruggaande op het jaar 372. Het is een drie-
beukige zuilenbasiliek met halfronde absis tussen twee nevenruimten. 
In het schip bevindt zich een exedra van uitzonderlijke vorm, primitief 
en blijkbaar daterend van voordat het gewone Noordsyrische type ge
fixeerd was. Zij toont een vierkante plattegrond met een kleine uit
springende halfronde beëindiging aan de westkant. 

De kerk van Babisqa, in de Djebel Barisha, wordt door een inscriptie 
waarin Markianos Kyris als bouwmeester genoemd wordt, in 390-401 
gedateerd. Het is een kerk van precies hetzelfde schema als die van 
Fafertin. De sokkel van de exedra in het schip heeft dezelfde profielen 
als de korniezen aan de binnen- en buitenkant van het kerkgebouw en 
zal daarom wel uit dezelfde tijd dagtekenen. Bêma- of ambonresten van 
ditzelfde volledig ontplooide type, met halfrond beëindigde westzijde, 
zijn gevonden in de middenpartij van het grote 4e-eeuwse kruisvormige 
martyrium bij Antiochië, in de driebeukige zuilenbasiliek van Brad 
(399-402, van Julianos en Danielos), in de Sergiusbasiliek te Resapha, 
de westelijke kerk van Behyo (^e eeuw), in de oostelijke kerk van Qalat 
Kalota (je eeuw), in Qalb Lozeh, Kfeir (je eeuw), Bettir (^e eeuw), 
Berish (eind 6e of begin 7e eeuw), Mir'ayeh, Qarab Sems (350), Burdj 
Haidar, Sinnar, Kefr Nabo, Baziher, de Oostkerk van Dehes, de westkerk 
van Baqirha, in Ba'ude, El Firdjeh, Ruweiha (omstreeks 350), Djerade, 
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ßg. 3- KfeiT (Syrië), basiltck uit de Ce eeuw. 

Kseybe (414-415·, gebouw van Markianos Kvris), Dar Qita (418, van 
dezelfde architect), Sarfud en Sinhar (midden je eeuw). 

Met de troontjes op deze ambonen komt in vorm en afmeting geheel 
overeen de reeds genoemde „cathedra" in het museum van Damascus, 
die afkomstig is uit Bennawit. Het is een monoliethe troon uit bazalt, 
met rug- en armleuningen en als zitting een kleine richcl. In de rugleu
ning zijn een kruis en een inscriptie gegraveerd, die het monument in 
ςοο dateert. De troon heeft blijkbaar niet tegen een muur gestaan, 

maar zodanig dat de achterkant goed zichtbaar bleef. In de zijkanten 

bevinden zich gleuven waarin plutei van cancelli vastgehecht zullen zijn 

geweest2 1. 

In Zebed tenslotte staat in het oosten van het schip een balustrade met 

een inscriptie die een troon en de maker daarvan, een zekere Rabula, 

vermeldt 2 2. 

Uit de voorgaande opsomming en datering van de nog bestaande mo

numenten kan men besluiten, dat de exedra van meet af aan tot het pro

gramma van de Noordsyrische basilieken behoorde, ook al is er pas wat 

later een monumentale formule voor gevonden, en dat zij minstens tot 
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de mohammedaanse inval in zwang gebleven is. Zelfs daarna is zij niet 
overal in onbruik geraakt, zoals uit de teksten en uit middeleeuwse 
monumenten blijkt, maar haar vorm is dan ingrijpend gewijzigd. Die 
van de kerk in Qalb Lozeh zou, volgens Lassus, in de 6e eeuw verwijderd 
kunnen zijn, maar dan niet om redenen van liturgische aard" . Wellicht 
is zij echter pas verdwenen in de ioe of i i e eeuw, toen Nicephorus 
Phocas het achterland van Aleppo geannexeerd had, waarvan Bvzan-
tijnse veranderingen in de eredienst het gevolg waren. 

Sedert de onderzoekingen van Lassus en Tchalenko is de functie van 
de exedra duidelijk omschreven: zij is de apparatuur waarop zich de 
leesdienst voltrekt, het door het gestoelte van de presbyters omgeven 
podium voor het lezen van de Schrift. Daarom is de structuur in haar 
geheel als ambon te betitelen, ook al is deze term jonger dan het ont
staan van dit soort leesverhoog2*. 

De constituerende elementen van de ambon in Noord-Syrië zijn het 
podium, de presbyterbank en de troon (fig. 4). Het ciborium op het 
podium (Behyo, Resapha) en een voorafgaand „portaal" (Behvo, Kfeir) 
beogen slechts een groter monumentaal effect. Een kast om de codices of 
volumina op te bergen, was soms aanwezig (Qirk-Bizzeh, Behyo). In 
Qalb Lozeh bevinden zich kasten in de pijlers bij het westfront van de 
ambon. Het ciborium overhuifde het Boek en de lector, zoals het ci
borium dat op sommige je- en 6e-eeuwse Griekse ambonen voorkomt. 
De voorlezer stond midden ophet podium, binnen de kring der presbyters, 
en hij zal gebruik gemaakt hebben van een mobiele houten lezenaar, 
waarvan hier en daar de sponningen aangetroffen zijn. 

De troon, door zijn kleine afmetingen — een hellende zitting van ge
middeld slechts 0,1 ς m — niet geschikt om een normaal gebouwd mens 
plaats te bieden, tenzij op de wijze van een middeleeuwse miséricorde, 
is niets anders dan een gemonumentaliseerde lutrijn die diende om de 
Schrift voor en na de lezingen te exposeren. 

Het zou niet verbazingwekkend zijn als de oorsprong van deze appara
tuur in Syrië, bij uitstek het land van een gehelleniseerde ecclesia ex 
circumcisionc, te zoeken was in de hellenistische synagoge^. In 2 Hsdras 8, 
4 wordt aan Lsdras zelf toegeschreven de inrichting van een houten 
tribune midden in de gebedszaal, vanwaar de Wetsgeleerde, omgeven 
door zeven acolythen rechts en zeven links, het hele vergaderde volk 
domineerde om de Schrift te lezen en te duiden. Op een fresco in de 
synagoge van Dura-Europos is een tribune afgebeeld waarop Esdras 
staande de Wet leest26. De Talmoed van Jerusalem vermeldt, dat de 
rijke synagoge van het hellenistische Alexandrie in haar midden een 
podium had waarop de voorlezer stond27. 
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ßg. 4. Resapha (Syrië), bavliek Λ of Sergwskerk. Recomtructie van de leesplaats, ± 500. 

De plaatsing van de Noordsyrische ambon is in overeenstemming 
met de voorschriften van de tegen het einde van de 4e eeuw in Syrië 
samengestelde Constitutiones Apostolorum, die de lezing van de heilige 
boeken midden in de kerk situeren28, hetgeen een centraal gelegen 
podium vereist. Ook tijdens de viering van de Hucharistie kon dit po
dium diensten bewijzen en wel voor de proclamaties van de diaken. 
Voorts leest men, dat een diaken de kinderen surveilleerde, die nabij de 
bêma gegroepeerd waren. Voorzangers en lezers blijven na de catechu-
menenmis op de bêma, een diaken vóór de absis is de schakel tussen de 
celebrant aan het altaar en de zangers. Men kan zich nog voorstellen, dat 
de laagsten in rang, subdiakens of zangers, in het „portaal" vóór de am-
bon-bêma opgesteld stonden. De Didascalìa van Addai, geschreven in de 
4e of in het begin van de ^e eeuw, geeft als een van de Apostelen zelf af
komstig voorschrift, dat op de bêma niets anders gelezen wordt dan de 
heilige Schrift2». 
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De leesplaats in Mésopotamie 

Dienstig is een vergelijking met bêmata of ambonen in Oost-Mesopota-
mië, zoals die uit enkele monumenten en uit teksten bekend zijn, want 
er is een aantal overeenkomsten met de Noordsyrische disposities aan te 
wijzen. Perzië is het raadselachtigste oudchristelijke architectuurland
schap : de kerken zijn er volkomen on-Grieks, over de tijd van hun 
ontstaan tasten wij geheel in het duister^0. Zij liggen geconcentreerd aan 
de zijtakken van de Euphraat en de Tigris in het westen van het Rijk der 
Sassaniden, dat wil zeggen in het oostelijk deel van Mésopotamie, dat 
nooit gehelleniseerd is en dat nooit deel uitgemaakt heeft van het 
Romeins Imperium, in tegenstelling tot westelijk Mésopotamie, dat 
bovendien al vroeg als koninkrijk Osroëne met het aartsbisdom Edcssa 
een in volle vrijheid levende Kerk had en in architectonisch opzicht ver
band hield met Noord-Syrië. Maar ook in Oost-Mesopotamië verspreidt 
het christendom zich snel en wanneer in 2 24 de Sassanidendynastie zich 
in Perzië vestigt, /ijn er aan de Tigris, volgens de Kroniek van Arbela, 
al twintig bisdommen. Aan het einde van de 3e eeuw blijkt ook in Se-
leucia (Ktesiphon) een bisschop te zetelen, die, zoals zich verstaan laat, 
omdat het de hoofdstad van het Rijk is, weldra als metropoliet van de 
Perzische Kerk optreedt. Deze Kerk wordt onder de heerschappij van 
Koning Sapor II (3 10-379) hevig \ervolgd, maar weet zich te herstellen, 
zoals blijkt uit de grote rol die zij vervult in de verspreiding van het 
Nestorianisme (de „School van Nisibis"), dat in 486 door de generale 
synode der Perzische bisschoppen te Seleucia algemeen aanvaard wordt. 
Het is alsof zich deze vroege neiging tot autokephalie en afkeer van 
de Rijkskerk ook manifesteert in de kerkelijke architectuur. Het 
internationale schema van de basilica is in Oost-Mesopotamië nooit 
overgenomen en de doorgaans vreedzame verhouding tussen Sassaniden 
en christenen weerspiegelt zich in de kerken, die zich architectonisch 
niet afzetten tegen de vorm van de tempels en de paleizen; technisch 
en formeel zijn er allerlei overeenkomsten tussen paleizen als die te 
Servistan, Qasr e-Sirin, Damgan en Amida (Diyarbehr) en de oudste 
kerkgebouwen31. 

Met de oude metropool Seleucia is de heuvel van Ktesiphon geïdentifi
ceerd, waar door een Duitse expeditie32 de overblijfselen van twee ker
ken zijn blootgelegd. Beide zijn zaalkerken. De ene heeft wandzuilen, 
maar hoe haar oostpartij was, kon niet vastgesteld worden. De andere 
kerk is eveneens een rechthoekige zaal ; in plaats van een westelijke 
ingang heeft zij drie ingangen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. 
Inwendig zijn langs de noord- en zuidmuur, op een afstand van 0,4^ m 

So 
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ervan verwijderd, vier pijlers geplaatst. Men reconstrueert nu een ton
gewelf over het schip, rustend op deze pijlers, die onderling en met de 
muren door kleine bogen verbonden waren, een tongewelf dus op 
wandnissen, een constructie die ook de grote zalen van het paleis te 
Servistan (420-438) kenmerkt. Naar de zaal openen zich van uit het 
oosten drie langwerpige rechthoekige ruimten, in principe gelijkend op 
de driedelige oostpartijen van enkele Noordsyrische kerken (Behyo, 
Dar Qita), maar, door hun daarvan afwijkende proporties, meer nog op 
de beëindiging van antieke tempels (Petra, Qasr Fira'un, tempel van 
Artemis in Dura-Euro pos), bovendien hebben ook zij tongewelven ge
dragen. Wij zien dus naast elkaar overeenkomsten met de inheemse 
profane architectuur (paleiszalen, tempels) en met Noord-Svrië. De 
Noordsvrische en Mesopotamische kerken hebben met de Galilese 
en Mesopotamische synagogen (Dura-Europos) gemeen, dat de ingangen 
op een langszijde liggen. In de middelste van de drie oostelijke ruimten, 
die wij een rechthoekige absis kunnen noemen, werden in de kerk van 
Ktesiphon (6e eeuw?) vier sponningen van een altaarciborium of van een 
groot altaar gevonden. 

Een belangrijk kerkelijk centrum moet bestaan hebben in de grote 
handelsstad El Hirah ten zuiden van de midden-Euphraat en ten zuiden 
van Babyion. Er zijn vele kerken en kloosters bekend, merendeels nesto
riaans en uit de 6e tot 9e eeuw daterend. Tot de oudste behoren de 
kerken nrs V en XI, door Talbot Rice onderzocht3 з. Kerk XI wordt op 
het einde van de 6e eeuw gedateerd en is een driebeukige zuilenbasilica 
met bovendien wandpijlers, en een rechthoekige absidentrits als in 
Ktesiphon. Ver in het schip, tussen het tweede zuilenpaar vanuit het 
westen, is een manshoge muur gemetseld, die het schip in tweeën 
verdeelt; ook in de zijbeuken is deze muur voortgezet, maar daar onder
broken door smalle doorgangen. Tegen de oostkant van deze muur is 
over de diepte van éenschiptravee een podium vaneen trede aangebracht, 
opzij voorzien van twee absidaal uitbuigende zitbanken. In het midden 
tegen de muur bevindt zich een sokkel, die een cathedra gedragen kan 
hebben. De ingangen van de kerk bevinden zich weer in de langszijden, en 
wel zo, dat twee oostelijke vóór het podium uitkomen, twee westelijke 
erachter. Zulk een podium is ook in kerk V gevonden, die vroeger ge
dateerd wordt door Monneret de Villard, omdat de rechthoekige 
midden-absis er veel breder is en doet denken aan de door kamertjes 
geflankeerde Hwan in het Sassanidische huis. Twee kerken dus, uit 
verschillende perioden, maar met gelijksoortige inrichting die sterk doet 
denken aan de Noordsyrische ambon, ook al is zij in vorm en versiering 
veel minder systematisch. 
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In de Tur Abdin, het berglandschap in Noordwest-Mesopotamië, zijn 
vele parochie- en kloosterkerken gevonden, die geen van alle van 
vóór de 6e eeuw schijnen te dagtekenen, maar die hier niet onbesproken 
kunnen blijven, omdat het niet uitgesloten is dat zij geheel volgens 
oudere tradities gebouwd zijn, want geen Kerk was zo introvert en 
traditionalistisch als de nestoriaanse. Uit de eerste categorie zijn er twee 
die nog iets van hun inrichting bewaard hebben, de kerk van Mar Azizael 
in Kefr Zeh en de kerk van Mar Kyriakos in Arnas34. Beide zijn zaal
kerken, maar ditmaal beëindigd door halfronde absiden met recht
hoekige nevenruimten, en aan de zuidflank, waar de ingangen liggen, door 
een narthex of porticus voorafgegaan. Het absispodium strekt zich in 
beide kerken uit tot buiten de absis, tot in de eerste schiptravee, en is 
0,88 tot 0,90 m hoog. Het wordt naar het schip afgescheiden door een 
dwarse kolonnade, bestaande uit vier zuilen met een architraaf, een 
middendoorgang en cancelli in de intercolumniën te weerszijden daar
van. In de absis van de 6e-eeuwse kerk van Mar Gabriel in Qartamin werd 
een blokvormig altaar aangetroffen. 

Alles wijst erop, dat de absis, hetzij rechthoekig, hetzij halfrond, 
in Mésopotamie op dezelfde wijze gebruikt werd als in Noord-Syrië, 
namelijk als altaarruimte, niet als voorzittersplaats. De aanwezigheid 
van grote ambon-structuren in Ktesiphon bevestigt dat. Lassus en 
Dauvillier veronderstellen dan ook35, dat de inrichtingen van de mono-
physitische kerken in Syrië en de nestoriaanse in Mésopotamie identiek 
waren. Dat impliceert, dat zij teruggaan op gebruiken van vóór de grote 
schisma's in de dertiger en veertiger jaren van de ^e eeuw. Monneret 
de Villard heeft aangenomen, dat er Syrische invloed en zelfs Syrische 
bouwmeesters in Mésopotamie werkzaam waren; in de 3e en 4e eeuw 
vond op grote schaal emigratie plaats van Syriers naar Mésopotamie. 
Anderzijds waren er betrekkingen tussen Noord-Mesopotamië en het 
pelgrimsoord Sergiopolis, welks grote kerk, met de ambon daarin, over 
de rivier bekend konden zijn. De kerk werd zelfs in Ain Qenayeh bij 
Balad in de Beth Arabayeh nagevolgd. Een soortgelijk podium zag nog 
Pognon in 1907 in de kerk van Mar Azizael in Kefr Zeh en nog recenter 
is er een aangewezen in de kerk Tahra te Mossoul, als de enige nog 
bestaande ambon van dit type in de gehele chaldeeuwse kerk, maar 
bij nader onderzoek is gebleken, dat dit podium niet oorspronkelijk is36 . 
Het staat tegen de westmuur en is een platform van 1,60 m hoogte, 
7,10 m breedte en 1,4^ m diepte. Vier treden vormen een centrale 
toegang. Het podium is in drie compartimenten verdeeld, waarvan de 
twee buitenste iets hoger zijn en de lezenaars dragen welke afkomstig zijn 
van een bêma midden in het schip, die op een onbekend tijdstip is gesloopt. 
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Het oudste getuigenis van een uitsluitend voor de leesdienst gere
serveerde bêma in de Mesopotamische Kerk biedt het verslag van de 
synode van 410 in Seleucia-Ktesiphon, onder leiding van de katholikos 
Isaac". Daar wordt voorgeschreven dat op de bêma de diaken hoofd
stukken uit het Oude Testament zal lezen. Tijdens de lezingen zetelt de 
bisschop op de cathedra, maar niet vermeld wordt waar deze geplaatst 
is, op dezelfde bêma of elders. 

Ook uit de chaldeeuwse Interpretatio Officiorum van Abraham bar Lipeh, 
uit de 7e of 8e eeuw, wordt niet duidelijk of de cathedra op de ambon-
bêma staat of elders^8. Tijdens de dienst wordt op de bêma het Boek 
geëxposeerd en het gemmenkruis, dat de Parousia symboliseert. 

Doch uit de Expositio Officiorum, daterend van na de 8e eeuw en waar
schijnlijk uit de 10e of 11e, hoewel grotendeels teruggaande op een 
tractaat van Isôyab Ш, nestoriaans patriarch van Mésopotamie (over
leden in 6^8), blijkt dat er een cathedra op de middenin het schip 
geplaatste bêma stond39. Daarop stonden ook de presbyterbanken en een 
kleine mensa waaraan niet gecelebreerd werd, maar waarop de heilige 
Schrift geëxposeerd werd met het kruis. Ook stonden er twee lezenaars 
voor de lezingen. 

Uit latere documenten, de Historia Monastica van Thomas van Marga, 
uit de eerste helft van de 9e eeuw, een bericht van de jacobitische 
canonist Abu Nasr Yahya ibn Jarir uit de tweede helft van de 11 e eeuw 
en een bericht van de canonist Ebedjesu van Nisibis omstreeks 128$·, 
blijkt dat het gebruikelijk blijft de bêma in het schip te plaatsen, voor de 
lezingen te reserveren en van een expositiealtaar te voorzien*0. 

De meest expliciete aanwijzingen geeft dus wel de nestoriaanse 
hxpositio Officiorum. Er blijkt een lange traditie te bestaan, de bêma in het 
schip te plaatsen, een traditie, die, voor Mésopotamie en Syrië, dezelfde 
wortels heeft ; deze zijn te zoeken ver vóór de scheiding tussen de Syrisch-
jacobitische en de chaldeeuws-nestoriaanse Kerken. Voorts wordt 
duidelijk, dat in Mésopotamie op zeker moment de cathedra op de bêma 
geplaatst wordt, een verschijnsel dat in Noord-Syrië niet voorkomt en 
waarvoor geen terminus post quem gevonden kan worden. Was in Noord-
Syrië de cathedra van hout en tijdens de dienst verplaatsbaar? Lassus 
veronderstelt het41. Waar stond zij bij de aanvang van de dienst? Als de 
zetel in Baqirha, in het tweede intercolumnium van de noordelijke 
kolonnade, een bisschopszetel is, zou men kunnen veronderstellen dat 
de huidige nestoriaanse gewoonte de cathedra aan de bvangeliezijde in de 
altaarruimte te plaatsen, op een zeer oude traditie stoelt. Het monoliethe 
troontje op de Noordsyrische ambon-bêma is althans geen cathedra. 
Tenslotte bewijzen de voorschriften, dat de bêma uitsluitend voor de 
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lecsdienst voorbehouden was. Elders werd gepreekt . Het w o r d t in de 

Historia tcclesiastica van Socrates als iets uitzonderlijks ber icht, dat 

Johannes Chrvsostomus op de ambon preekte* 2 . 

Symboliek van de Noordsynsche en Mcwpotamische ambon 

Verscheidene teksten geven ons symbolische verklaringen voor de dis

positie van de Noordsyrische en Mesopotamische ambon. Zij dateren 

alle van na de 6e eeuw, zodat aangenomen kan worden, dat slechts 

a posteriori een symbolische betekenis werd toegekend aan een apparatuur 

welker oorsprong in de 4e eeuw moet liggen of zelfs nog vroeger. 

Als eerste en een van de voornaamste b r o n n e n voor de svmboliek van 

ambon in het algemeen mag gelden een hymne, een sugitha, op de 

kathedraal van Edessa uit het midden van de 6e e e u w « . Deze hymne 

is bewaard in een 1 зе-eeuws handschrift en bevat tal van bijzonderheden 

die ons enigszins een beeld kunnen geven van wat eens de rivaal was van 

de Hagia Sophia in Constantinopel en een indruk kunnen geven van de 

Grieks geïnspireerde symboliek die aan een cultusgebouw verbonden kon 

worden . 

Van de kathedraal is evenmin als van de metropool — nu ligt er de 

Turkse stad Urfa - een zichtbaar spoor bewaard gebleven. De kerk 

was de bewaarplaats van de befaamde brief van Christus aan koning 

Abgar (Egeria zag haar kor t na 400) en sedert $44 van de even beroemde 

Acheiropoietos, 's Heren portret , eveneens volgens de legende door 

hemzelf aan koning Abgar geschonken. De kerk was gesticht in 313, 

van 327 tot 328 al vergroot , al vóór 34^ aan de heilige Wijsheid gewijd 

— wellicht naar het voorbeeld van Constantinopel — en door een over

stroming van de Skirtos in 524 verwoest. Nog in Justinianus' tijd en 

waarschijnlijk met diens hulp, bouwde bisschop Amidonius een nieuwe 

kathedraal. De sugitha werd vermoedelijk bij de consecratie en ver

volgens telkenjare bij het wijclingsfeest gezongen. 

De symbolische verklaringen zijn vervat in een coherent stelsel 

waarin het cultusgebouw tegelijkertijd God in zijn essentie en in zijn 

heilsplan albeeldt, beide mysteriën verbindt en contamineer t , zodat de 

kerk voorstelling is van de Drievuldigheid, albeelding van het universum, 

van hemel en aarde, van de polariteit tussen Schepper en kosmos 4 4 , 

in een symboliek die geïnspireerd is door de denkbeelden van de pscudo-

Dionysius, die juist in de 6e eeuw de Griekse wereld veroverden en ook 

op de Syrische theologen grote indruk maakten. 

Als de koepel het firmament is, de t rompen , bogen en pijlers gro t ten 

en rotsgebergten zijn, dan is het schip de aarde. Het middelpunt van 
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het schip is de ambon, het middelpunt van de aarde he t Cenakel van 

Sion. O n d e r de ambon bevonden zich, volgens de hymne, elf zuilen, 

beeld van de Apostelen die zich in het Cenakel schuil hielden tot de 

heilige Geest op hen nederdaalde. Deze laatste symboliek is rechtstreeks 

op de Schrift geïnspireerd, in tegenstelling tot die van de archi tectuur 

van koepel , schip en al taarruimte. Een vraag is, of de elf zuilen de ambon-

kuip droegen ofwel e romheen stonden, zoals de zuilen in de Hagia Sophia 

te Constantinopel+s. Achter de ambon stond een zuil me t een kruis erop, 

beeld van Golgotha. De ambon was met metaal bekleed: een kroniek 

uit de 7e eeuw meldt , dat Cyrus, gouverneur van Edessa, metalen platen 

van de ambon liet l ichten om aan Chosroës te geven*6 . Al blijven wij 

onbekend m e t de vorm van deze ambon, in zijn symbolische betekenis 

zien wij affiniteiten me t de Noordsyrische en Noordmesopotamische 

ambon-bêma. 

Ook in de Interpretaüo Officiorum is de bêma, wanneer de priesters 

er gezeten zijn, beeld van de verblijfplaats der Apostelen in Jerusalem. 

Als het Parousia-kruis erheen gedragen wordt , denkt men aan Christus' 

Intocht in Jerusalem, en bij de plaatsing van het kruis en he t evangcliarium 

op de exposi t ie troon aan de Heer temidden van zijn discipelen in het 

Cenakel. In de Expositio Officiorum is de ambon het beeld van Jerusalem 

en het expositie-altaar e rop , waarop kruis en evangelie geplaatst worden , 

verbeeldt Golgotha4 7 . Van de ambon naar het heilige der heiligen, de 

al taarruimte, leidt een passage, de ben sqaqone, de weg der waarheid 

symboliserend4 8 , waarlangs bisschop, priesters en diakens in processie 

gaan. Zij lezen of zingen ten aanvang van de liturgie dr ie psalmen op het 

altaarpodium in de absis en gaan dan naar de ambon. Diakens dragen het 

kruis en het cvangeliarium. Hun afdaling wordt vergeleken met een af

daling uit de hemel , me t de ladder van Jacob en de Intocht in Jerusalem. 

De diaken die he t evangelie draagt en eruit zal lezen, is beeld van de 

engel Gabriël . Na de lezingen worden kruis en evangelie op het expositie

altaar van de ambon geplaatst en door de bisschop bewierookt . 

Kruis en evangelie op deze expositie-tafel brengen 's Heren lijden op 

Golgotha in herinnering. Vandaar schrijden na het einde van de woord

dienst diakens en bisschop langs de Sqaqone weer naar de absis. Deze 

passage heeft duidelijk de functie van een Byzantijnse solea, maar of hij 

werkelijk ooit in het vloerniveau gemarkeerd of omheind was, is niet 

bekend ; hij kan ook door een tapijt aangegeven zijn of een door de sub

diakens in de menigte gebaande weg zijn geweest. 

Deze symboliek blijft doorwerken to t in de latere middeleeuwen. In 

de Historia Monastica van Thomas van Marga, die zich beroept op Narses, 

bisschop van Senna in de eerste helft van de 9e eeuw, word t opnieuw 
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de ambón met Sion vergeleken en het expositie-altaar met de Ark des 
Verbunds waarop het Nieuwe Verbond rust in de vorm van kruis en 
evangeliarium, en de presbvters op de ambon met de Apostelen; de 
Sqaqone is het nauwe pad naar de hemel. Als de Schedelplaats het graf 
van Adam is, kan de symboliek van de ambon dit ook inhouden en inder
daad meldt Abu Nasr Yahya, dat de Nestorianen boven de ambon in 
de vorm van een baldakijn een memoria voor Adam bouwen. Ook 
bbedjesu van Nisibis ziet in de ambon het aards Jerusalem, waarop de 
expositietroon Golgotha en Adams graf vereinnebeeldf'. Het gemmen-
kruis op de troon geplaatst reproduceert waarschijnlijk op die manier de 
dispositie van het kruis op de Golgotharots in het Anastasiscomplex 
te Jerusalem. 

In de iconografie zijn reflexen te vinden van de associatie tussen ambon-
bêma en Cenakel, zij het ook pas weer laat. ben van de manieren waarop 
de Nederdaling van de heilige Geest over de Apostelen wordt afgebeeld, 
is die van een compositie waarin de heilige Maagd en de Apostelen op 
een hoefijzervormige bank zitten, waarin niet alleen het oerbeeld — het 
Cenakel en de bêma van de Sionskerk — maar tevens de Noordsvrische 
aanleg van de bêma herkend moet worden. Er is een miniatuur in een 
Syrisch evangeliarium uit 1221 te Jerusalem 50, waarin de Apostelen, 
over wie de Geest nederdaalt, gezeten zijn op een bêma van het Noord
svrische type, met een houten bovenbouw zoals die waarschijnlijk in 
Mirayeh bestaan heeft. Het type komt ook voor op ivoren, in smeedwerk 
en op draagbare mozaïeken. 

Nog frappanter is de voorstelling van de Nederdaling van de Geest 
in hel mozaïek (omstreeks 121^) op de triomlboog van de kloosterkerk 
in Grottaferrata, waar de Apostelen op een rij zetelen met een lege 
troon in hun midden51. De apostelfiguren aan de twee uiteinden zijn in 
profiel afgebeeld, hetgeen erop doelt dat de Apostelen geacht worden in 
een halve kring te zitten. Op de voorzijde van de troon is het apocalyp
tische Lam Gods afgebeeld. De band tussen ambon en Cenakel is even 
begrijpelijk als die tussen de bediening des Woords en de nederdaling 
des Geestes: de prediking van de apostelen toch begon op Pinksteren. 
En vandaar weer wordt duidelijk de betekenis van de lege troon als 
teken van de verwachte Parousia, de Wederkomst des Heren, in af
wachting waarvan de heilige Geest de Kerk leidt52. 

De lege troon is in de iconografie een veelvuldig voorkomend gegeven ; 
reeds in de heidense oudheid, in hellenistische en vandaar Indische en 
Romeinse milieux komt hij voor om de aanwezigheid van een afwezige 
godheid of een afwezige of overleden gezagsdrager te symboliseren" en 
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later w o r d t dit symbool getransporteerd in de staatsie rond de hguur 

van ChristusS4. In de Grieks christelijke gedachtenwereld wordt het 

beeld van de lege t roon verbonden m e t Christus' „aanwezige afwezig

heid" tussen Hemelvaart en Wederkomst en „ή ετοιμασία τοΰ θ-ρόνου" 

duidt op de voorbereiding van de t roon waarop de Rechter bij het Oor

deel zal plaats n e m e n : „Ziet, Jahweh t roont in eeuwigheid, houdt zijn 

rechterstoel voor het oordeel gereed"55. 

Tijdens de concilies, niet name dat van Ephese in 4 3 1 , het tweede 

van Nicaea in 787 en dat van Constantinopel in 879 werd op een ere-

zetel het evangelie geplaatst o m Christus ' aanwezigheid en de werk

zaamheid van de heilige Geest te kennen te geven. O p een miniatuur 

in een handschrift m e t de homilieën van Grcgorius van Nazianze in 

de Bibliothèque Nationale is het concilie van Constantinopel van 381 

afgebeeld: de keizer en de prelaten zit ten op een halfronde bêma, in het 

midden staat niet een t roon maar een tafel waarop een codex en twee 

volumina liggen; een menigte verdringt zich achter he t halfrond van de 

bêma 5 6 . Midden daarachter, de halfronde bank onderbrekend, staat een 

monumentale cathedra met daarop het geopend evangelieboek : de zetel 

van Christus, de eigenlijke voorzit ter van de vergadering. Het zevende 

algemene concilie, het tweede van Nicaea, in 787 gehouden, is afgebeeld 

in een exemplaar van he t Menologion \ an Basilius lis?. De keizer, 

patriarchen en prelaten zitten weer op een halfcirkelvormige bank, in 

hun midden ligt een smekeling geknield, de veroordeelde heterodoxe 

leraar, achter de exedra staat de menigte . Op de t rapt reden staat een 

kruis, teken van Christus ' voorzit terschap. Troon en altaar, kruis en 

evangelie kunnen elkaar afwisselen in he t aangeven van éen en dezelfde 

betekenis. In de voorstellingen van het Laatste Oordeel w o r d t de t roon 

veelal afgebeeld met een gemmenkruis e rop . Het gemmenkruis dat in de 

chaldeeuwse ritus zulk een grote rol vervult, is eveneens teken van de 

Parousia, he t word t vóór de lezingen plechtig naar de ambon gedragen en 

daar geëxposeerd op een t roon die meer een altaar dan een cathedra 

lijkt. O p een je -eeuwse sarcofaag uit Tusculum is een t roon afgebeeld 

die gesluierd is en een kussen draagt, waarboven een Christusmonogram 

zweeftss. Q p het triomlboogmozaiek van de S. Maria Maggiore in 

Rome is in het cen t rum een met gemmen bezette t roon afgebeeld, 

een keizerlijke t roon, waarop een kruis staat: het is de thronus consub-

stantiahtatis, het solisternium Christi en houdt de herinnering aan het 

concilie van Ephese van 451 levend5«. In het koepelmozaïek van het 

Baptisterium der Or thodoxen (omstreeks 450) en dat der Arianen 

(omstreeks ςίς) in Ravenna zien we een cathedra velata m e t op een 

kussen het kruis e r o p . In de koepel van het eerste baptisterium is boven-
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dien, in dezelfde zone waarin zich deze troon van de Wederkomst be
vindt, een afwisseling te zien van lege zetels en altaren die het evangelie
boek dragen. Zulke troon-altaren zijn ook afgebeeld op de mozaïeken 
in de Hagios-Georgiosrotonde te Thessaloniki en in de veel latere mozaïe
ken in de Geboortekerk te Bethlehem, die de concilies aanschouwelijk 
voorstellen. In de S. Marco in Venetië en in Hosios Loukas in Grieken
land is op gelijke wijze een troon in de mozaïeken afgebeeld, waarop het 
evangelieboek geplaatst is en waarboven een duif zweeft. Het schijnt wel, 
dat altaar en troon als dragers van het evangelie in de verbeelding van de 
Hetoimasia gelijkgesteld kunnen worden ; het altaar is door zijn wijding 
niet alleen zetel van Christus, maar ook troon van de heilige Geest60. 

Het kleine, maar door zijn gebeeldhouwde sierreliëfs opvallende 
troontje op de Noordsyrische bêma nu is een concrete uiting van het
zelfde symbolische denken in beelden, het is als drager van het evangelia-
rium troon van de afwezige aanwezige voorzitter Christus. Ongetwijfeld 
is het denkbeeld van de Hetoimasia voorbereid door de synagoge : daar 
symboliseren de Pentateuch-rollen in het Thoraschrijn de tegenwoordig
heid Gods in afwachting van de wederopbouw van de tempel61. 

Aldus ontmoeten wij in de beeldende kunst en ook werkelijk in de 
architectuur een t\pe bêma waarop ofwel een troon ofwel een altaar 
dienen om het evangelie en het kruis te dragen. De troon is in monu
menten in Noord-Svrië te vinden, het altaar in teksten die op Noord
en Oost-Mesopotamië betrekking hebben. Tevens blijkt een band te be
staan tussen de zin van de ambon-bêma en het Pinksterfeest, het is de 
band tussen de leesdienst en de heilige Geest. De troon is een cathedra, 
niet voor de bisschop, maar opgevat als symbool van de Hetoimasia en 
zetel voor de afwezige Heer, -wiens insigniën aanwezig zijn, kruis en 
evangelie. De troon is een zichtbaar gezagselement naast of boven de 
bisschopszetel. In symbolische kracht en als allusie op Hetoimasia en 
Parousia zijn evangelie en kruis gelijkwaardig, zij kunnen gezamenlijk 
(in de chaldeeuwse ritus) of elk alleen (triomfboog S. Maria Maggiore, 
baptisteria te Ravenna, Hosios Loukas) optreden. 

Deze conclusies ten aanzien van functie en symboliek van de Noord
syrische ambon worden nog eens bevestigd door het „essai de synthèse", 
dat R.-G. Coquin onlangs gepubliceerd heelt62. 

Het altaar 

In Noord-Syrië staat het altaar op het podium in de absis, soms in het 
midden tegen de halfronde of rechte absismuur (Zerzita), elders zo dicht 
bij deze muur, dat er niet alleen plaats ontbreekt voor een cathedra 
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en synthronon, maar ook geen circuleren rond het altaar mogelijk is en 
celebreren versus populum uitgesloten is (Qarab Sems)6^. 

De liturgische voorschriften eisen steeds plaatsing van het altaar in het 
oosten van de kerk, maar een nadere localisering blijft achterwege, zowel 
in de Didascalia als in de Constitution« Apostolorum ; het Testamentum 
Domini schrijft voor, dat zowel de cathedra als het altaar op éen podium, 
drie treden hoog, geplaatst dienen te worden, een regel die wat Syrië 
betreft, voor het zuiden van het land opgaat6·*. 

Behalve mensae op éen kolonnet (met name onder sigma-vormige 
bladen), op vier kolonnetten (Umm it-Tuweneh, Qarab Sems, Haoua, 
Brad) en op vijf kolonnetten6s, werden ook, zoals in het profane tricli
nium, sigma-vormige tafels op éen stipes gebruikt (Damascus, Nour-
raddin, Sibay). De stutten onder het tafelblad hebben, bij alle vormen, 
gemiddeld een hoogte van 0,80 m. In Antiochië is een sigmablad ge
vonden met dertien uithollingen in de vorm van schotels langs de half
ronde rand, niet anders te verklaren dan als een symbolische herinnering 
aan het Laatste Avondmaal. Sigma-tafels zijn genoegzaam bekend uit de 
schilderingen in de catacomben van Rome, miniaturen als in de Codex 
Rossanensis, mozaïeken als in de S. Apollinare Nuovo te Ravenna, maar 
ook in stenen exemplaren in vele gebieden bewaard gebleven (op de 
Nebo, in Aquileia, in Solin, Ephese, Korinthe, Samos, Tarragona, 
Sabratha). In de Grote Moskee van Damascus (706-71 ç) is een reeks 
bladen van sigma-vormige altaren als tropee in de muren ingemetseld; 
zij zijn wellicht afkomstig uit de kerk van Theodosius, die binnen de deels 
nog bestaande antieke tempeltemenos gebouwd en door de moskee 
vervangen werd. 

In Umm it-Tuweneh, in Noordoost-Syrië, is midden in de absis van 
de kerk-ruine een tafelblad van bazalt gevonden met een oppervlak 
van 1,3} bij 0,82 m en van 0,2^ m dikte66. Het is gedecoreerd met een 
cirkel, gegraveerd rond de inscriptie Στέφανος. In alle vier hoeken zijn 
gaten van 10 cm2 : sponningen voor de stipites. In de Theotokoskerk van 
Haoua bedragen de afmetingen van de mensa 1,25 bij 0,70 m, in Brad 
1,68 χ 0,89 m, in Qarab Sems 1,18 χ 0,91 m, in basilica В te Resapha 
zelfs 2,24 χ ι ,69 m, de basis van het altaar in de absis van de grote kerk 
van Qalat Seman meet ongeveer 3 χ 2 m. In Qara bij Horns tenslotte 
is in een tot moskee omgebouwde kerk een mensa met een gegraveerde 
kruisclipeus gevonden6 7. 

Een lang niet algemeen verbreide toevoeging is het altaarciborium. 
In de liturgische geschriften wordt er niet over gerept. In de absis van de 
kerk in it-Tuba werden vier kolonnetten liggend aangetroffen, die 
klaarblijkelijk overblijfselen van een ciborium waren. In de basementen 
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waren gleuven om plutei vast te hechten, hetgeen de vraag oproept, 
of de kolonnetten niet misschien toch van een dwarse kolonnade ter af
sluiting van de altaarruimte afkomstig zijn68. In een kapel in Zerzita 
staat in de rechthoekige absis nog een ciborium overeind tegen de oost
muur: twee zuilen vóór twee pilasters dragen een architraaf; een over
huiving in de vorm van een dak of gewelf was er niet6 ' . In verscheidene 
andere kerken en kapellen met rechthoekige absis zijn in de oostwand 
inkassingen aangetroften, die wijzen op de aanhechting van een ciborium 
en een tegen de muur geplaatste mensa70. Ook de dispositie van twee 
vensters in de wand laat voldoende tussenruimte voor een altaar met een 
ciborium. In de uit bazaltsteen gebouwde kerk van El Anderin zijn bij de 
absis vier kalkstenen korinthische zuilen gevonden71. Ook in vele 
Noordsyrische kerken zijn zuilen gevonden die veel kleiner zijn dan die 
van de arcaden en die naar alle waarschijnlijkheid tot ciboria behoord 
hebben. In Simj, in de Hauran, werd in de kerk een dunne zuil met ge
draaide cannelures gevonden. Waar geen zuilresten werden terugge
vonden, kan men nog veronderstellen dat er een ciborium van hout of van 
metaal was72, maar op zo veel plaatsen ontbreekt ieder spoor van de 
vroegere aanwezigheid van een ciborium, dat wij toch moeten conclu
deren dat een ciborium in Syrië eerder uitzondering dan regel was. 

Het altaarpodium in de absis wordt nog gemarkeerd door de cancelli 
die zich erop (Brad) of ervóór (Sokhani) bevonden : een lage balustrade 
met een ingang in het midden en plutei tussen de balusters. De plutei 
zijn doorgaans 0,80 m hoog, 0,90 m breed en 0,20 m dik, de balusters 
1,20 m hoog op een vierkante plattegrond van 0,30 bij 0,30 m. De ingang 
heeft een breedte van 1,10 tot 1,30 m. Soms is er een tweede ingang in 
de cancelli, naast de centrale, die toegang geeft tot een martyrium naast 
de absis. In enkele gevallen zetten de cancelli zich voort in de zijbeuken 
en zijn spleten in de zijbeukmuren ontdekt om de twee buitenste plutei 
in te vatten73. Het podium waarop zulke verlengde cancelli stonden in 
de kerk van Qalb Lozeh, strekte zich tot 2 m voor de triomfboog uit en 
was 0,60 m hoog7*. Binnen de afsluiting is er een doorgang van de absis 
naar de noordelijke nevenruimte; vóór de afsluiting , dicht bij de twee 
treden van het podium, een toegang tot het zuidelijk martyrium. Ook 
in de zaalkerk te Kfeir bevindt de ingang naar het martyrium zich binnen 
de cancelli75 ; allemaal aanwijzingen dat er, al was er dan in Syrië geen 
sprake van een altaar en een Eucharistieviering super corpus of super 
reliquias, toch een nauwe binding bestond tussen liturgie en relieken
verering. 

In het kerkje van Qirk-Bizzeh stond, sedert interieurwijzigingen in 
het begin van de ^e eeuw, de afsluiting precies onder de triomfboog op 
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het twee treden hoog podium; vlak vóór de pijlers van de triomfboog 
stond aan weerszijden een reliquiarium in de vorm van een stèlè76, 
een situatie die zich vergelijken laat met die welke door Guver in 
Corycus aangetroffen werd??. 

Podium, triomfboog en cancelli hebben onderling tamelijk losse be
trekkingen. De afstand tussen podium-treden en triomfboog kan aan
merkelijk zijn, evenzo tussen treden en cancelli, tussen cancelli en triomf
boog. In een kapel in Sitt ir-Rum strekt het podium van 4,32 bij 1,28 m 
zich tot even voor de triomfboog uit78. Op de uiterste hoeken van het 
platform zijn sokkels voor balusters van de cancelli aanwezig. In de 
grote kerk in Hass schijnt, wanneer men de hoogte van de basementen 
der pijlers in het oostelijk deel van het schip vergelijkt met de hoogte 
van de drempels, het podium 1,20 m hoog te zijn geweest en dus onge
veer zes treden te hebben geteld, hetgeen voor de hele Oosterse christe
lijke wereld een uitzonderlijk grote hoogte vanabsispodium betekent79. 
In Simkhar staan cancelli ingevat tussen twee triomlboogpijlers vóór de 
halfronde absis, die dermate verlengd zijn dat zij de zijwanden van een 
2,10 m diepe afgezonderde altaarruimte vormen; hetzelfde vindt men 
in Serjible80. 

Behalve door de cancelli kan de altaarruimte tevens nog afgesloten 
worden door vela of καταπετάσματ«. Tchalenko ontdekte in ettelijke 
kerken boven de kapitelen van de pijlers of pilasters die de triomfboog 
dragen, uithollingen die wijzen op het gebruik van een houten of metalen 
gordijnroede81, hen gordijn kon daardoor de handelingen der Eucharistie 
aan het oog der gelovigen onttrekken, zoals het vandaag nog gebeurt in 
Deir es Zaferan in Noord-Mesopotamië82. De atmosfeer van mysterie, 
ontzag en vreze, die het speciale ethos van de Byzantijnse ritus zal wor
den, is reeds in de 4e eeuw wijd verbreid in Palestijnse en Syrische 
milieux83 en zij vindt een onmiddellijke uitdrukking in het versluieren 
van de altaargeheimen. Blijkens de litteraire bronnen gaat het gebruik van 
gordijnen om de altaarruimte te sluiten, op een vroeg tijdstip terug. 
Het eerst wordt het vermeld in een door Johannes Chrysostomus kort na 
390 te Antiochië uitgesproken homilie: hij ziet de hemelse heirscharen 
op aarde afgedaald wranneer het offer volbracht, Christus slachtoffer, de 
Heer een Lam geworden is en daarna het gordijn is geopend. Die 
vergelijking van de door voorhangelsels afgesloten en later geopende 
altaarruimte met de hemel en de engelenkoren vinden we terug in de 
sugitha van Edessa. Het is evenwel niet duidelijk of de daar genoemde 
tien zuilen, met cherubim bekroond, de altaarruimte als een dwarse 
kolonnade afsloten of een ciborium vormden rond het altaar8*. En in een 
andere homilie vraagt Johannes Chrysostomus zich af of het zin heeft 
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het altaar eerbiedig te verhullen als men niet bereid is Christus zelf, in de 
gedaante van behoeftigen en armen, kleding te schenken85. Ook elders 
in het oudchristelijk Oosten werd het altaar gedurende de Eucharistie 
een tijdlang aan het oog der gelovigen onttrokken door een gordijn. 
Gregorius van Nazianze verhaalt dat te Caesarea in Cappadocië bisschop 
Basilius aan keizer Valens in 372 toestemming gaf met zijn offerande het 
heiligdom achter het gordijn te betreden; Theodoretus deelt hetzelfde 
feit mede86. In de Constitutiones Apostolorum wordt niet over een velum 
gerept, maar wel in het Testamentum Domini, dat de aanwezigheid van een 
voorhangsel voor het altaar vereist8?. 

Viermaal komt in Syrië een meer monumentale afsluiting van de al
taarruimte voor, in de vorm van een architraaf op zuilen, met een ingang 
in het middelste intercolumnium en plutei aan weerszijden. Het ge
makkelijkst te reconstrueren is zulk een dwarse kolonnade in het je-
eeuwse eenbeukige kerkje van Banakfur, waar resten gevonden werden 
van een geprofileerde architraaf, twee zuilen, twee pilasters en twee 
plute¡ss. Is deze afsluiting contemporain aan de kerk of een latere, 6e-
eeuwse toevoeging? In Qirk-Bizzeh is de dwarse kolonnade in de ge 
eeuw toegevoegd. De resten van een afsluiting in de gedaante van een 
ommuring in de zuidelijke kerk van Kerratin zijn 6e-eeuws of later89. 
In Umm el-Khalakhil staat in kerk nr 3, een 6e-ceuwse pijlerbasilica, 
een reeks van vier pijlers dwars door het schip op de hoogte van het 
tweede pijlerpaar (tweede travee) en zet zich voort door de noordelijke 
zijbeuk, maar hoever er het podium reikte, is onbekend90. 

Deze dwarskolonnade was, gezien het feit dat zij slechts enkele malen 
voorkomt, zeker geen wezenlijk onderdeel van de liturgische dispositie 
van het Syrische kerkgebouw. Het is een vereniging van de roede voor 
het voorhangsel en de cancelli tot éen structuur, een verbinding van 
twee elementen die elders geen rechtstreekse onderlinge relatie hebben. 
Ook in Mésopotamie komen beide oplossingen voor. Die van de dwars
kolonnade wordt door Baumstark geacht na het midden van de 7e eeuw te 
dagtekenen, hetgeen hij afleidt uit de datum van het „gebed van het voor
hangsel" uit de Grieks-Syrische Jacobusliturgie en het feit dat in de kerk 
Mar Kyriakos te Amas de dwarskolonnade blijkens haar inscriptie in 
het begin van de 8e eeuw werd geplaatst91. Hel al of niet aanwezig zijn 
van zulk een afsluiting kan echter, zeker in Syrië, niet als een chrono
logisch criterium voor de invoering van het voorhangsel gelden; de 
dwarskolonnade, niet het velum, is een facultatief onderdeel en kan reeds 
in de je eeuw gebezigd zijn; is die kolonnade er niet, dan is het velum 
op andere wijze bevestigd, door middel van een gordijnroede tussen de 
triomfboogpilasters Het voorhangsel is in het Oosten al in de 4e eeuw 
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in gebruik en gaat in Syrië samen met het feit dat het altaar in de absis 

staat en daardoor al sterk tot het „heilige der heiligen" geworden is, 

archi tectonisch duidelijk afgezonderd. Invloed van de gedachte aan de 

joodse tempel en de afschaduwing daarvan in de synagoge, is hier bepaald 

niet ui tgesloten. 

Een beeld van de plaatselijke Jacobitische wijze van communiceren 

geven de reliëfs van de verguld zilveren patenen die in Riha en Stuma 

gevonden zijn. Zij geven de communie der apostelen weer . Een vier

kant altaar, bedekt met een kleed, draagt de kelk en de pateen met 

b roden . Het staat tegen de achtergrond van een zuilenreeks met archi

traaf die boven de middeningang rond een schelpmotief opgebogen is. 

De Heer staat achter het altaar, in twee gedaanten, links uit een kelk 

te dr inken gevend aan zijn leerlingen die met bedekte handen naderen, 

rechts een stuk brood gevend aan apostelen die met blote handen op hem 

toekomen, om het brood op de hand te ontvangen92 . 

Wanneer he t voorhangsel vóór het altaar gesloten is, word t in sommige 

kerken een ru imte geïsoleerd tussen cancelli en triomfboog, afgescheiden 

van he t schip maar ook van de altaarruimte. Deze plaats mogen wij 

misschien identificeren met wat de Expositio Ojfiaonim als qestroma aan

duidt 9 3 , gelegen tussen de qanke (concha, absis) en de haikla, he t schip, 

een s trook die deel uitmaakt van het altaarpodium, maar van de qanke, 

het heilige der heiligen, door een gordijn wordt gescheiden9*. 

haurië en Cilicië 

Isaurië en Cilicië behoorden tot het Romeinse diocees Oriens, waarvan 

Antiochië de hoofdstad was; beide gebieden kwamen daardoor ook 

kerkelijk in de invloedssfeer van Antiochië, het latere partriarchaat, te 

liggen. Geografisch zijn zij van centraal Klein-Azië afgegrendeld door de 

bergketen van de Taurus, en door een gemakkelijke en kor te weg over 

zee zijn zij be te r vanuit Antiochië bereikbaar. De vroegchristelijke kerk

gebouwen, voornamelijk daterend uit de j e en 6e eeuw, tonen dan ook 

in plat tegrond, opbouw en techniek en materiaal Syrische karakter

t rekken, doch zijn meestal herkenbaar aan een grotere voorliefde voor 

uit meerdere ruimten bestaande en organisch gecompliceerde disposities 

van het oostelijk hoofdeinde van het gebouw. Een der omvangrijkste 

centra is de ruïnestad Corycus (Korigos). 

De zogenaamde kathedraal van Corycus is een driebeukige zuilen

basilica, die op grond van een inscriptie in een vloermozaïek in 420-429 

gedateerd word t . De basilica is 32,20 m lang, de breedte van het 

schip is 9 m, die van de zijbeuken 4,50 m 95. De oostpartij is in later tijd 
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sterk gevwjzigd; wat oorspronkelijk een transept vóór de absis geweest 

moet zijn, is later veranderd in een driedelige bema : de zijbeuken eindigen 

in oostelijke zijvertrekken, welke door een dubbele arcade naar de 

altaarruimte geopend zijn. De halfronde absis is later aan de buitenzijde 

pohgonaal , zeszijdig, ommanteld en voorzien van twee toegangen. Langs 

de absismuur staat binnen een halfronde presbyterbank in twee ge

ledingen: de onderste bank is o , jo m breed en bestaat uit grote steen-

blokken, de tweede bank bestaat uit kleinere stenen. Van een cathedra 

zijn geen sporen gevonden, de banken lopen ononderbroken langs de 

gehele absismuur door . Tegen de rooilijn van de absis stond op een recht

hoekig podium een altaar onder een ciborium ; de onderbouw van het 

altaar is jonger dan de bêma, want hij is op een daarop niet berekend 

vloermoza'iek gezet. Ook het graf ten westen vóór het altaar is van 

jongere datum. Omvat ten de cancelli oorspronkelijk wellicht aan drie 

zijden de al taarruimte, later waren zij, toen het transept tot een dr ie

delige bêma omgebouwd was, in éen rechte lijn aangebracht tussen de 

hoekpijlers van de zijvertrekken, fcr was een midden-ingang in de cancelli . 

hen fragment van een transenna, van een gebruikelijk çe-eeuws pa t roon , 

werd teruggevonden, benevens een baluster«6 . 

Buiten de veste gelegen is de oostelijke kerk van Corycus, een drie-

beukige zuilenbasilica. De iels meer dan halfronde absis lag oorspronke

lijk vrij, is althans van drie vensters voorzien geweest 9 7 . Waarschijnlijk 

later is zij ingebouwd door twee langgestrekte, ver voorbij de absis uit

springende zijvertrekken of zijkapellen en de inham die aldus onts tond, 

is opgevuld door een rechthoekige kamer, zodat het hoofdeinde van de 

kerk uitwendig rechthoekig gesloten is. Vóór de absis ligt een podium 

dat drie traveeën van het schip inneemt en 6,70 m lang is. In plaats van 

een derde tweetal zuilen staan pijlers, waarin cancelli in éen rechte lijn 

dwars door het schip aangehecht zijn. Die pijlers deden Guyer veronder

stellen, dat de kerk een rudimentair transept had, gelijkend op dat van de 

kathedraal, hoewel de pijlers geen triomfboog dragen. Er behoeft even

min sprake te zijn van een driedelige bêma ; veeleer dienen de pijlers om 

duidelijk de altaarruimte te markeren; met de cancelli vormen de pijlers 

een afscheiding tussen altaarruimte en schip9 8 . To t de cancelli behoren 

twee zich nog ІП situ bevindende marmerblokken tegen de twee pijlers 

in het schip. O p de westzijde van deze blokken zijn nissen ui tgehouwen, 

omlijst door aediculae, op het rechtse blok heelt de aedicula een concha 

en is een kruis in de nis gegraveerd. Langs de geprofileerde bovenkant 

ligt een palmettenfries waarin de letter A verwerkt is. Boven de door een 

tympaan bekroonde nis op het linkerblok is een inscriptie gebeiteld : 

+ ANAIIAYCON KE Τ Η Ν 4ΎΧΗΧ . . ΒΟΥΡΙΔΛ . . . Opzij zijn in de 
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marmerbiokken gleuven om plutei in te vatten. Deze blokken zijn 
zeker niet de basementen van ambonen zoals wel gedacht is, de in
scriptie is duidelijk funerair, vermoedelijk heeft men hier te doen met 
twee gedenktekenen in de vorm van antieke cippi ter herinnering aan 
martelaren, wellicht als reliquiaria aan te zien'9. De kerk kan, gezien de 
stijl van de kapitelen, uit de je eeuw dateren, de oostparlij kan in de 6e 
eeuw veranderd zijn. Er zijn resten van plutei gevonden, waarin kruis-
clipei gehakt zijn100. 

Eveneens buiten de muren ligt een kerkhofbasiliek van uitzonderlijke 
vorm. De kern bestaat uit een vierkant martyrium met in de bodem 
de graven van twee martelaren. Elke wand is door een grote boog ge
opend, in het westen bevindt zich een absis, ook de drie andere zijden 
schijnen absiden gehad te hebben, zodat het gebouw de gedaante van een 
tetraconch had. De ene overgebleven absis is door drie arcaden geopend. 
Hoe dit martyrium overdekt was, is niet meer na te gaan. Het was een 
„martyrium-ciborium" zoals oorspronkelijk dat van de evangelist 
Johannes in Ephesc, later werd het door een kerk ombouwd, een hybride 
bouwsel met een vijibeukig hoofdeinde, met zalen aan weerszijden van 
het martyrium en een dwarse, door een zuilenrij in tweeën gedeelde 
zaal in het westen101. Het drietal absiden in het oosten wordt geflankeerd 
door nevenruimten. Het geheel is zonder coherentie, er bestaat geen 
binding tussen de verschillende onderdelen. Onder de middelste van de 
drie oostelijke absiden is een soort crypte, die Guyer voor een cisterna 
houdt, maar waarvan Grabar vermoedt dat zij diende om de onder het 
oudere martyrium gelegen martelaarsgraven te bereiken102. Waar stond 
het altaar? In de oude vierkante kern, zoals het in Ephese was? Grabar 
suggereert dat er in de oostelijke absis van de tetraconch een synthronon 
was en dat de eredienst op de feestdagen der martelaren in het martyrium 
geconcentreerd was. 

De overblijfselen van de kerken die in Meriamlik, ten noorden van 
Silifke, gevonden zijn, zijn te schaars om de reconstitutie van hun 
interieurs mogelijk te maken. Het martyrium van de heilige Thecla, 
kern van een groot, oorspronkelijk ommuurd gebouwencomplex, be
stond aanvankelijk uit een kleine basiliek met uitspringende halfronde ab
sis, zo gesitueerd dat het schip boven de grot lag waarin de heilige de 
marteldood gestorven was103. In de tijd van keizer Zeno (474-491) werd 
in plaats daarvan een veel grotere, driebeukige zuilenbasiliek gebouwd, 
die voorzien werd van een oostpartij welke ten nauwste overeenkomt 
met die van de kathedraal van Corycus : een absis tussen langere, absidaal 
gesloten zijkapellen, die uitwendig door een rechte muur achter de 
absis om verbonden waren. Het is een grote kerk, ςς m lang, de absis 
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is 13,60 m breed. Halverwege in het schip nu zijn resten van de bases 
van cancelli gevonden die een centrale ruimte van 1 o m breed afbakenen 
en door ingangen onderbroken zijn. Herzfeld en Guver hebben niet 
kunnen vaststellen hoever oost- en westwaarts zich deze structuur uit
gestrekt heeft; zij betitelen haar voorlopig als een schola cantorum en 
hebben resten gevonden van plutei met kruisclipei, van zuilschachten en 
kapitelen die deel ervan uitgemaakt moeten hebben. Als solea kan men 
deze 10 m brede ruimte moeilijk beschouwen, maar het gebrek aan 
vondsten laat nog wel toe, te denken aan een absidale, halfronde weste
lijke beëindiging /zodat het beeld van een Noordsyrische exedra ontstaat. 
Maar daartegen pleit weer, dat elders in Isaurië en Cilicië dit type niet 
gevonden is, en dat hier, evenmin als in het naburige Antiochië zelf, 
het type Noordsyrische ambon ooit gangbaar is geweest. Als de oudste 
bekende koepelbasiliek geldt een ander kerkgebouw in Meriamlik, dat 
uit 471-494 zou dagtekenen10*. In de kerk is een groot lepelvormig 
marmerfragment aangetroffen, dat eerst aangezien werd voor de sokkel 
van een ambon, maar dat, de afmetingen in aanmerking genomen, volgens 
Guyer veeleer de rugleuning van een cathedra is. Ook in de noordelijke 
kerk van Meriamlik is een dergelijke steen gevonden. 

Van de oostelijke kerk van Alahan Manastir (Коса Kalessi, Alahan 
Klissi) met haar prachtige portaalsculptuur wordt aangenomen dat zij 
geheel in hout overdekt was en dat een pyramidale kap rustte op de vier
kante middentoren, die op hoekpijlers stond welke twee traveeën 
van het schip in beslag namen en in oost-westwaartse richting door arca
den op zuilen verbonden waren. Tussen deze ruimte en de absis bleef 
nog éen rechthoekige travee over, die met de absis door éen bêma in 
beslag werd genomen, drie treden hoger dan het schip105. Midden in de 
absis heeft een cathedra gestaan te midden van een uit drie banken be
staand synthronon, dat zich tot in de rechthoekige travee uitstrekte. 
De basis van het altaar, met inkassingen voor vier kolonnetten als stipites, 
werd op de rooilijn van de absis teruggevonden. Het podium werd door 
cancelli naar de kant van het schip afgesloten. Op het podium werd ook 
een stipes, cippus, althans een blokvorm, teruggevonden met op vier zij
den in reliëf uitgehakt een nis met schelp, een kruis omlijstend. Gough 
meent, dat het hier om nevenaltaren gaat. Het lijkt veel op de vorm van de 
twee blokken die in de oostelijke kerk van Corycus gevonden zijn. Deze 
kerk zou uit het einde van de ge eeuw dagtekenen. De zijbeuken dragen 
tribunes. 

Een driedelige bêma is het hoofdeinde van de kerk in Cur Kilisse bij 
Mersin, uitwendig rechthoekig gesloten, inwendig verdeeld in een absis 
met rechthoekige altaarruimte ervoor, die door bogen geopend is naar 
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de zij vertrekken. In het westen is deze driedelige bêma van het schip 
gescheiden door een muur met drie ingangen, voor elk van de drie 
ruimten een106 . Daardoor vertoont de kerk overeenkomsten met de 
basilieken van Simkhar en Serjibleh in Syrië, waar men dergelijke 
bêma-disposities aantreft, en meer nog met de zuidelijke kerk van Kerra-
tin, die door Butler in de 6c eeuw gedateerd wordt107. 

Cyprus 

De enige overblijfselen van een oudchristelijk cultusgebouw op Cyprus, 
dat eveneens tot het diocees Oriens behoorde, zijn de resten van Hagios 
Phi Ion, waar een groot complex met episcopium en baptisterium ont
graven is, en de grote vijibeukige basilica van Salamis. Deze laatste is 
zuiver Grieks van vorm en indeling en doet denken aan de basilieken van 
Nikopolis, Epidaurus en ook aan de basilica Ursiana in Ravenna. De 
altaarcancelli sluiten er een opmerkelijk grote ruimte af, vier schip-
traveeën diep108 . 
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HOOFDSTUK 3 

Palestina 

Palestina behoort weliswaar tot het Romeinse diocees Oriens, maar is 
kerkelijk administratief niet op Antiochië gericht, doch op Jerusalem, 
dat tegelijk met Antiochië een eigen patriarchaat ontwikkelt. 

De kerkelijke architectuur van Palestina neemt niet eerder vaste vorm 
aan dan vanaf omstreeks 325 met de grote Constantijnse memoriae, de 
kerken op de Geboortegrot in Bethlehem, op Golgotha, het heilig Graf 
en de Olijfberg in Jerusalem. Niettegenstaande het pompeuze tafereel dat 
Eusebius ons van de bisschopskerk van Tyrus heeft nagelaten, zijn de 
gedachteniskerken van het begin af aan meer opvallend en meer dominant 
dan de kathedralen. Van de gebouwen van de kerkelijke metropool 
Caesarea Palaestinae, zetel van Orígenes (overleden in 254) en van Euse
bius en beroemd om haar bibliotheek, is niets bekend. Op Sion, waar 
vanuit het Cenakcl de apostelen hun prediking begonnen waren, lag de 
eigenlijke kathedraal van Jerusalem, maar van een grote bouwkunstige 
onderneming is daar in de 4e eeuw nog geen sprake; het gebouwen
complex rond Golgotha was het hart van christelijk Jerusalem, daar 
vonden de catecheses plaats in de vorm die wij kennen uit de geschriften 
van bisschop Cyrillus (overleden in 386) en daaraan was een baptisterium 
verbonden, evenals aan de Eleonakerk. 

Behalve op de plaatsen die door de handelingen, het lijden, de dood, 
verrijzenis en hemelvaart van Christus geheiligd waren, worden in de 4e 
en ^e eeuw ook op de graven van de profeten christelijke memoriae op
gericht, op de berg Nebo verrijzen kerken en kloosters rond Mozes' 
graf. Martyria zijn het architectonisch resultaat van een intense relieken
verering, die begint in 3^1 met de wonderbaarlijke terugvinding — geheel 
in de stijl van Ambrosius' ontdekkingen in Milaan — van het stoffelijk 
overschot van de apostel Jacobus, vereerd als de eerste bisschop van 
Jerusalem, en die culmineert in de vondst, in 41 j , van de relieken van de 
protomartyr Stephanus in Caphargamala, overgebracht naar Jerusalem. 
De lijsten van martelaarsnamen in de Depositici Lpiscoporum en de Depositio 
Martyrum van Jerusalem getuigen van de verering van talrijke andere 
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martelaren en belijders, van wier heiligdommen veelal niets meer 
bekend is. In het midden van de 4e eeuw kennen de grote martyria en 
memoriae reeds een rijk ontwikkeld ceremonieel en statiediensten, waar
van pelgrims als de reiziger uit Bordeaux en Egeria verslag doen. 
Uit de overeenkomsten tussen de passages over de viering van de synaxis 
in de geschriften van Cyrillus uit Jerusalem en van Johannes Chrysosto-
mus uit Antiochië en in de Syrische teksten blijkt, dat de 4e- en je-
eeuwse liturgie in de patriarchaten Jerusalem en Antiochië in grote 
trekken hetzelfde was, maar in de kerkbouw zijn er toch aanmerkelijke 
verschillen, die mede door de persoonlijke bouwactiviteiten van de 
keizers in het Heilig Land verklaard worden1. Bovendien neemt Palestina 
sinds de 6e eeuw duidelijker aan de byzantinisering van architectuur en 
kerk-inrichting deel dan het monophysitisch geworden Syrië. 

Anastasis en Martyrium m Jerusalem 

Van de door keizer Constantijn de Grote en zijn moeder Helena in het 
Heilig Land gestichte gedachteniskerken is uitermate weinig overge
bleven en iedere in tekening beproefde reconstructie blijft hypothetisch. 
Over de inrichting van deze gebouwen wordt noch uit de oude be
schrijvende teksten, noch uit de bijzonder schaarse overblijfselen veel 
duidelijk. Eusebius doet in zijn kerkgeschiedenis en levensbeschrijving 
van Constantijn geen mededelingen over vorm, plaats en aantal van zetels 
en altaren in de heiligdommen rond Golgotha2. Op deze plaatsen werd in 
opdracht van de keizer een omvangrijk hak- en graafwerk verricht om 
het terrein te egaliseren tot zodanige laagte dat het heilig Graf en de 
Calvarietop als monumenten boven het bodemniveau uitstaken, een 
procédé dat onmiddellijk doet denken aan de wijze waarop, eveneens op 
last van Constantijn, het grafteken van de apostel Petrus op het Vaticaan 
vrijgelegd en geïsoleerd werd. Rond deze monumenten werd een 
gebouwencomplex aangelegd, dat, volgens de beschrijving van Eusebius^, 
bestond uit het grafmonument, van zuilen en andere architectonische 
sierstukken voorzien op de plaats van „de heilige grot", die kwam te 
liggen in het westelijk deel van een open hof. In deze hof, niet centraal 
maar aan de zuidkant, rees de Golgotha-rots op, waarop een monumentaal 
gemmenkruis geplaatst werd. De Hof was aan drie zijden door kolonnaden 
omgeven, de vierde zijde werd gevormd door het hoofdeinde van een 
vijfbeukige basiliek. Het monument op en om het heilig Graf wordt door 
Vincent en Abel gereconstitueerd als een aedicula op het rotsgraf, 
welke omvat wordt door een gekoepelde rotonde4. Hoewel Eusebius 
niet rept over zulk een gebouw en hoewel eerst in de 6e eeuw voor het 
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eerst een rotonde op het Graf vermeld wordt, besluiten beide onder
zoekers toch tot de aanwezigheid daarvan in Constantijns tijd, omdat zij 
cirkelvormige muurresten onder het westelijk deel van de buitenmuur 
van de huidige rotonde ontdekt hebben. Omdat het bestaan van zulke 
resten onder het oostelijk deel van de rotonde niet bewezen is, reconsti-
tueert D)ggve, en naar zijn voorbeeld Wistrands, rondom de Graf-
aedicula een open, door kolonnaden omgeven hof, die in het westen in 
de vorm van een halfronde exedra beëindigd wordt. De recente op-
gravingswerken maken het echter waarschijnlijker, dat er wel degelijk 
al vanaf 32 c een rotonde met inwendig een dubbele ringkolonnade aan
wezig was. In het westen, noorden en zuiden werd de buitenmuur onder
broken door een absidiool. De inwendige diameter van deze centraal
bouw bedroeg 29,68 m. Hoe zag het heilig Graf zelf eruit? Het wordt, 
met behulp van de beschrijvingen in de hvangeliën (Matth. 27,60; 
Mare. i£, 46; Luc. 23,53; Joh- 19,41)' gereconstrueerd als twee 
kamertjes, waarvan het voorste, het oostelijke, de toegang, een portaal 
vormt en langs traptreden is te bereiken. Een lage opening, te sluiten door 
een te verrollen ronde steen - zoals bij de toenmalige joodse grafkamers 
gebruikelijk —, geeft toegang tot de grafkamer, waarin het graf in de vorm 
van een arcosolium ingericht is. Banken zijn er langs de overige wanden, 
zodat er zitplaats is voor hen die het graf bezoeken6. De „grafliturgic" 
die de heilige vrouwen aan Christus' graf voltrekken wilden, was de 
algemene joodse en het neerlaten van welriekende balsem, oliën en 
kruiden, op het dode lichaam, vereiste, dat de 'afdekking van de tombe, 
de grafmensa, evenals die van de pagane Grieks-Romeinse tombe, van 
ronde uitdiepingen en openingen voorzien was. Devotionele navol
gingen en afbeeldingen van het heilig Graf uit later tijd zijn dan ook als 
vrij getrouwe copieën te beschouwen, als het deksel of de voorzijde van 
de tombe zulke holten laat zien, zoals het deksel van het iie-eeuwse 
heilig Graf in de Dom van Aquileia7. Tot omstreeks 1040 is het graf 
in de Anastasisrotonde onveranderd gebleven en tot dan kon het recht
streeks invloed op zulke navolgingen uitoefenen. 

Deze grafkamer nu, το ιερόν αντρον (Eusebius) of spelunca (Egeria) 
kwam in 325, door het wegkappen van het gesteente rondom, als een 
rechthoekig blok bovengronds te liggen. Maar hoe kwam deze kleine 
rotsmassa er toen uitwendig uit te zien? Op de oudste voorstellingen van 
de Paasmorgen, op sarcofagen uit het einde van de 4e eeuw, op ivoren uit 
de ¡e en 6e eeuw, wordt het graf afgebeeld als een kubus met een 
cylindrisch of konisch dak, een traditionele mausoleum-architectuur, 
en ernaast de door de engel weggerolde steen8. De pelgrim Willibald 
vermeldt in de 8e eeuw inderdaad, dat de rots waarin zich het graf 
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bevond, uitwendig bewerkt was en herleid tot een kubus met een 
konisch dak. Sedert de 6e eeuw echter verschijnt een nieuw icono
grafisch schema van de Paasmorgen en wordt, zoals op de 6e-eeuwse 
Palestijnse ampullen in Monza en Bobbio en op een ye-eeuws reliquiarium 
in het Lateraans Museum niet het graf zelf afgebeeld maar de aedicula 
eromheen. In de voorstellingen schijnt zij de omtrekken van de rots
kubus te volgen, een vierkante plattegrond te hebben en te bestaan uit 
zuilen ; Photius spreekt later van een vierkant schema en van elf manshoge 
zuilen die een pyramidaal dak droegen9. Tussen de zuilen was een af
sluitend hekwerk; het bouwsel is enigszins te vergelijken met de aedicula 
op het graf van de heilige Felix in Nola. Door de traliedeur van het 
monument ziet men soms in de voorstellingen de weggewentelde platte 
steen waarin een kruis gegraveerd is temidden van vier gamma's: de 
steen schijnt de functie van een altaarmensa gehad te hebben en inder
daad spreekt in de 7e eeuw Arculf van een door de steen gevormd 
vierkant altaar vóór de deur van 's Heren grafmonument10. De aedicula 
omvatte dus toen het graf en vóór de toegang ervan de tot altaar dienende 
grafsteen. Een altaarruimte lag bij de graf-ingang en was blijkbaar door 
cancelli omheind, want „wie het graf bezoekt moet eerst door de kleine 
deuren van de altaarruimte"11. 

De klemmende vraag is nu, was dit altaar er reeds vanaf de stichting 
van de memoria in de tijd van Constantijn de Grote? Egeria maakt in 
haar beschrijving uit omstreeks 400 wel melding van ceremoniën aan 
het graf12, maar het zijn gebeden en lezingen aan het Graf op de uren 
van het officie, en géén bucharistieviering. Alleen uit haar beschrijving 
van de Paasnacht-plechtigheden zou men kunnen opmaken, dat er na een 
nachtelijke Eucharistieviering in de naburige basiliek nóg een leesdienst 
en een Eucharistieviering plaats vinden aan het Graf13. Naar analogie 
van de altaren ad corpus en de Eucharistieviering aldaar ter gedachtenis 
van de martelaren, die tegen het einde van de 4e eeuw toch al op ver
schillende plaatsen gebruikelijk was, zo niet reeds onmiddellijk na de 
Kerkvrede, zou men kunnen aannemen dat al vroeg, minstens tijdens 
het Paasfeest, de Eucharistie aan het Graf gevierd werd, nadat de bisschop 
er de in het wit geklede nieuwgedoopten had heengeleid14. 

Wanneer de rotonde pas enkele decennia na de dood van Constantijn 
gebouwd is, zoals Wistrand volgehouden heeft, dan hebben de pelgrims 
zich aanvankelijk sub divo verzameld voor de diensten bij het kleine 
martyrium, dat de aedicula was, een situatie die enigszins te vergelijken 
is met die in bphese, toen Johannes' graf er nog slechts door een ciborium 
overhuifd was en de pelgrims buiten door traliën onder de vier wijde 
bogen de gewijde plaats konden aanschouwen15. 
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Uit Egeria's beschrijving voor het eerst blijkt dat er twee kerken waren 

en dat er rondom de graf-aedicula een gebouw stond ; Dyggve echter 

meent dat haar vermelding van „deuren van de Anastasis" - waarbij zij 

met Anastasis, zoals allen na haar, een gebouw op de plaats van de Op

standing bedoelt — toegangen tot een hypaethrale basiliek op het oog 

heeft en dat er pas in de 6e eeuw een rotonde gebouwd is, wanneer de 

Breviarius van Jerusalem expliciet van een ecclesia in rotundo spreekt. 

Wistrand daarentegen denkt, dat tussen de data van Cyrillus' op Gol

gotha uitgesproken catecheses (uit 3^0) en Fgeria's reisbeschrijving 

(uit omstreeks 400) de rotonde gebouwd is, hetgeen altijd nog waar

schijnlijker is dan een datering in de 6e eeuw. 

Het oostelijk deel van het aan de Anastasis gewijde gebouwencomplex 

werd volgens Eusebius gevormd door eenvijfbeukige basiliek met atrium, 

de enige basiliek die hij er vermeldt. Later, bij Arculf, heet zij de 

basilica Constantini en bij Egeria basilica ad crucem of martyrium. Aan de 

westzijde van de basiliek was er een ήμισφαίριον, versierd met twaalf 

zuilen1 6, waarop zilveren vazen stonden. Vincent verstaat hieronder de 

absis, waarin hij, in een halve kring, de twaalf zuilen plaatst die de 

half of meer dan halfronde contour van de wand volgen, terwijl Crow

foot daarentegen een oplossing vermoedt als in Bethlehem en in de dom 

van Split : een rond of veelhoekig gebouw dat half het schip binnen

dringt en daar op zuilen rust 1 7 . Het laatste is weinig waarschijnlijk, want 

in de 4e eeuw omvatte de basiliek nog geen vereerde plaats of reliek of 

bijzonder devotie-object; pas in de 6e eeuw wordt zij geacht de plaats te 

omvatten waar het kruis gevonden werd 1 8 . Eerst had zij de functie 

van basiliek-bij-een-martyrium, namelijk bij de Graf-aedicula in de 

rotonde; vervolgens van basiliek bij een tweede martyrium, namelijk de 

inmiddels tot cultisch object geworden Golgotha-top waarop de 

kruisiging geschied zou zijn. Tenslotte dan wordt zij zelf memoria 

en omvat de plaats der kruisvinding, waarvoor een crypte aangelegd 

werd in plaats van de grot die als vindplaats gold. De Golgotharots wordt 

door Eusebius nog niet vermeld, wel reeds door de pelgrim van Bor

deaux en Egeria, in wier tijd de kruisigingsrots blijkbaar een heiligdom 

van groot belang is. 

De grote basiliek nu was de plaats van de gewone zondagse diensten ; er 

werd gepreekt, door de bisschop en alle presbyters die zulks wensten, 

- in de basiliek zullen daarom ongetwijfeld telkens een draagbare 

cathedra en een svnthronon geplaatst zijn op een podium, wellicht inde 

absis, en daarna werd er de Eucharistie gevierd''. In de Goede Week was 

het anders. Op Witte Donderdag werd de Eucharistie, schijnt het, bij 

de Calvarierots gevierd2 0. Op Pasen gaan de gelovigen, na een vigilie-
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dienst in de basiliek, voorafgegaan door de bisschop onder hymne

gezang naar de Anastasisrotonde, via het centrale a tr ium waarin zich de 

Calvarie-rots bevond 2 1 . Er waren blijkbaar uitgangen in de wes tmuur 

van de basiliek: Vincent plaatst ze in de westmuren van de zijbeuken, 

te weerszijden van de absis. In de Anastasis wordt uit het evangelie de 

Opstanding voorgelezen, er word t gebeden en vervolgens offert de 

bisschop opnieuw, hetgeen toch wel verstaan zal moe ten worden als : 

de bisschop viert er opnieuw de bucharistie. 

De Geboortekerk in Bethlehem 

De Geboor tekerk in Bethlehem is volgens Eusebius22 door keizerin 

Helena gesticht, ü e grot waar Christus geboren zou zijn, werd het middel

punt van een grote memoria , die, zoals de Constantijnse memoria van 

het Vaticaan en die op Golgotha, axiaal op de heilige plaats gericht w e r d 2 ' . 

Een vijfbeukige zuilenbasiliek met atrium werd in het oosten afgesloten 

door een constructie ter breedte van het schip en de binnenste zij

beuken, die volgens de onderzoekers van 1932 en 1934 een volledig 

octogoon was, volgens Bellarmino Bagatti echter een wijde, 5/8 ge

sloten absis. In beide gevallen kan men echter spreken van een archi

tectonische fusie tussen een octogoon van het type van een mausoleum en 

een basiliek. De octogonale centraalbouw diende als memor ia boven de 

Geboor tegrot , welke te bereiken was via trappen in een OCU/IK midden 

in het plaveisel. Een centrale plaatsing van een altaar was in dat geval 

uitgesloten en het moet veeleer in het aansluitende basilicale schip ge

zocht worden . Waarschijnlijk echter werd op het feest van Epiphanie 

en op de veertigste dag na Pasen de Eucharistie in de grot gevierd. 

Overigens was het hoogteverschil tussen plaveisel en grot vroeger veel 

minder groot dan in de latere kerk : de vloer van het octogoon lag 0,7 c m 

lager dan de huidige. Een toegang tot de grot lag oorspronkelijk tussen 

de meest oostelijke pijlers van het schip in de vorm van een trap, het

geen Bagatti aan de reconstructie van de oculus met trappen doet twij

felen; hij ziet veeleer al in de tijd van Constantijn een octogonaal altaar

podium centraal staan, omgeven door metalen cancelli en zuilen die een 

achtkant c iborium droegen. De uitsparingen in de mozaïekvloer van 

he t octogoon zouden houten cancelli bevat hebben, die een grote altaar

ru imte rond dat achtkante ciborium afscheidden. Ook Richmond ver

onderstel t een altaarpodium, van twee of drie t reden hoog, over de grot 

heen. Lassus daarentegen acht het onmogelijk om op grond van de 

beschikbare gegevens de plaats van het altaar vast te stellen. 

Dat het mogelijk geweest moet zijn in of boven de grot de Eucharistie 
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te vieren, wordt des te waarschijnlijker wanneer men denkt aan de 
gelegenheid die er elders toch al spoedig geschapen werd, om de 
liturgie te vieren op de martelaarsgraven, op hun dies natalis, bijvoorbeeld 
vlak bij de graven van Laurentius en Hippolytus in Rome. De Geboorte
grot zelf doet aan als een gesystematiseerd Romeins hypogaeum zoals dat 
van Hippolytus en bestaat uit een langwerpige, deels uit de rots gehouwen, 
deels gemetselde overkluizing in de vorm van een tongewelf, en is aan de 
oostzijde absidaal beëindigd. 

De huidige kerk is, wat het basilicale gedeelte betreft, een herhaling 
van de Constantijnse, staande op dezelfde fundamenten, en wat de 
centraliserende oostpartij betreft, een vergroting op nieuwe grondslagen 
met kruisvormige plattegrond en absidaal beëindigde oost-arm en 
transept-armen. De viering ligt ten opzichte van het middelpunt van het 
Constantijnse octogoon westwaarts verschoven, de absis van de grot 
ligt midden onder de tweede travee van de oostarm, waarin men de 
altaarruimte moet situeren. Wanneer deze vernieuwing ontstaan is, 
wordt door de litteraire bronnen niet duidelijk aangegeven24, maar de 
architectuur zelfwijst op een ontstaan aan het einde van de ^e eeuw, toen 
verwante kerkgebouwen als dat inHermopolis en het Witte Klooster in 
Sohag in Egypte ontstonden. In het Witte Klooster stond het altaar op de 
rooilijn van de oost-absis precies zoals nu in de Bethlehemse Geboorte
kerk, maar het was waarschijnlijk niet zijn oorspronkelijke plaats; in 
Hermopolis staat het in de viering van de triconch25. 

Et-Tabgha 

De heiligdommen die door Constantijn en Helena in het Heilig Land 
gesticht zijn, waren meestal samenstellingen van een basilicaal schema 
en van het type van het antieke mausoleum of heroon als memoria 
of martyrium. Als memoria op plaatsen die getuige waren geweest 
van een theophanie van de Heer, waren zij sterk aan uitzonderlijke en 
toevallige situaties gebonden. Daarom kunnen hun liturgische functie en 
dispositie niet rechtstreeks overgenomen zijn in het tvpe van de gewone 
basiliek. Maar evenals in het Latijnse Westen, waar een martyrium als de 
St. Pieter van grote invloed kon zijn op de gewone stadsbasiliek, omdat 
van het begin af aan hun plattegronden min of meer overeenkomen, 
vallen in het Oosten martyria (of memoriae) en basilieken niet duidelijk 
in onderscheiden groepen uiteen. Als een schakel tussen beide kan 
beschouwd worden de transeptbasiliek in Et-Tabgha (Tabigha, het 
antieke Heptapegon) op de noordoever van het Meer van Tiberias. 

De basiliek, gebouwd op wat als de plaats der wonderbare broodver-
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ßg. S· Et-Tabgha (Israel), basiliek van de Broodvermemgvuldtgmg, emd 4e of begin ¡¡e eeuw. 

menigvuldiging beschouwd werd, is door Schneider gedateerd in het 
decennium na de joodse revolutie van 352, doch omdat de resten van een 
kapel die onder de mozaïekvloer later nog ontdekt zijn, pas uit het mid
den van de 4e eeuw kunnen dagtekenen, verschuift de datum van de 
basiliek naar het einde van de 4e of het begin van de 5e eeuw26. De ver
melding van een altaar op de plaats van het wonder door Petrus Diaconus 
kan op deze kapel betrekking hebben27, een zaaltje van 19 bij 10 m 
met drie dwarse gordelbogen eroverheen (zoals in de kerken van de 
Hauran) en met een absis. De miraculeuze steen, waarop het brood-
wonder plaats vond, lag tussen de absis en de meest oostelijke van deze 
bogen. De jongere basiliek was driebeukig, had zuilen, bezat het enige 
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echte transept dat in Palestina voorkomt, en een driedelig, uitwendig 

rechthoekig hoofdeinde, dat bestond uit een absis tussen twee door een 

gang achter de absis m e t elkaar verbonden nevenruimten (fig. ς). De 

altaarruimte, van rechthoekige plattegrond, 6 m lang, 7 m breed, begint 

bij de absis, is iets minder diep dan het transept, en is aan drie zijden 

d o o r cancelli, plutei tussen balusters, omgeven, m e t in het westen een 

midden-ingang. In de transept -armen zetten de cancelli zich voort langs 

de westzijde van de nevenruimten, op een afstand van 0,80 m ervandaan; 

beide vertrekken zijn daardoor alleen vanuit de altaarruimte te bereiken. 

Later, waarschijnlijk in de tijd dat men voor de dienst duidelijk een prothe

sis en een diacomcon ging onderscheiden en daartoe de twee bestaande ne-

venvertrekken ging gebruiken, zijn deze twee afsluitingen verwijderd 

en de sponningen m e t mozaïek gevuld. De plaats van het altaar was tegen 

de rooilijn van de absis, boven de steen die Christus tot zitplaats gediend 

zou hebben bij het broodwonder . Achter he t altaar was in het vloer

mozaïek een voorstelling van een broodkorf tussen twee vissen. De korf 

is boordevol kleine broden, elk voorzien van een kruisteken, voor

gesteld dus als het brood van de bucharistie. In de absis zijn resten van 

een gepleisterde halfronde stenen bank, een synthronon, gevonden. 

Een nauwe band is hier gevestigd tussen de gewijde en vereerde plaats 

en het altaar, reden te meer om datzelfde aan te nemen in de Anastasis-

kerk, de Geboor tekerk en in verscheidene andere kerken op geheiligde 

grond, zoals dat bericht wordt omtrent een orator ium in Fara2 8 t e r 

herinnering aan de overwinning op Amalek, door Mozes' kruisgebed 

bevochten, en Samaria, waar de put vereerd werd waarbij Christus de 

Samaritaanse on tmoet te 2 9 . Zo kan ook in de kruisvormige memor ia in 

Sichern, die rondom de put van Jacob gebouwd was, het altaar onmiddel

lijk voor de reliek gestaan hebben ' 0 . Van de cancelli e romheen zijn 

stukken bewaard gebleven, waaronder een steenplaat waarop in reliëf 

een kruis op een drielobbige bergtop is gehakt. 

Heeft in Ft-Tabgha het transept iets uitstaande met de liturgische 

functie van de memoria? Zoals elders kan men zich afvragen, of he t 

transept een element was, dat oorspronkelijk alleen aan martyria en 

memoriae eigen was en later pas, na gebleken voordelen, op de gewone 

basiliek toegepast werd . Het zou dan de circulatie van de pelgrims rond 

een reliek of graf vergemakkelijkt hebben en tevens de altaarruimte meer 

plaats hebben verschaft. Maar nooit werd het transept gebruikt om de 

altaar-temenos in de breedte uit te breiden zoals Grabar suggereert3 1 . 

Ook in Et-Tabgha blijven voorzitterspodium en altaarruimte even smal 

als het schip. Gedurende de eerstvolgende drie eeuwen blijft de dis

positie van voorzitters- en altaarplaats met haar axiaal karakter voor elk 
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type kerkgebouw hetzelfde en kan in willekeurig welk schema worden 
ingeschreven. Is er een transept, dan neemt de témenos het centrum 
hiervan in beslag, is er geen transept, dan annexeert een témenos van 
dezelfde vorm het oostelijk deel van het schip. In een centraalbouw 
strekt de altaarruimte zich uit voor de absis met een breedte als die van 
de absis. 

Gethsemane 

Er zijn echter ook memoriae van zuiver basilicale aanleg zonder transept, 
zoals de kerk van Gethsemane, in 1919 ontgraven32. Het was een zuilen
basiliek met uitspringend halfronde absis; de zijbeuken werden beëndigd 
door absidiolen die uitwendig rechthoekig waren. De kerk is zo ge
situeerd, dat het kleine rotsplateau, dat aangewezen werd als de plaats 
waarop Christus in de nacht voor zijn kruisiging in doodsangst gelegen 
had, binnen de twee oostelijke traveeën van het schip kwam te liggen. 
Daar ook zal men de altaarruimte moeten zoeken, en een onmiddellijke 
verticale binding tussen altaar en vereerde „reliek" is hier alleszins 
mogelijk. De toestand gelijkt dan op die van de „Eleona super specus" 
zoals die door Vincent gereconstrueerd wordt, een basiliek boven de 
grot waar de Heer het laatst vóór zijn hemelvaart met de apostelen bijeen 
geweest zou zijn33. 

Tyrus 

Verstoken van de functie van een memoria of martvrium, niet in het 
bezit van een reliek, is daarentegen de omstreeks 314 door bisschop 
Paulinus gebouwde kathedraal van Tyrus als een der eerste kerken te 
beschouwen in een reeks basilieken van het internationale type, waarmee 
het Heilig Land van de 4e tot de 6e eeuw bezaaid is. De panegyriek in 
Eusebius' kerkgeschiedenis34 beschrijft ons haar uitvoerig. Zij was door 
een ommuring, een témenos naar antieke aard, omgeven. Langs pro-
pylaeën en een atrium bereikte men de basiliek, welke drie oostelijke 
ingangen had. Deze ingangen ontvangen de stralen van de opgaande zon: 
de kerk is dus geoccidenteerd zoals de oudste Romeinse basilieken en het 
Anastasiscomplex in Jerusalem. Uit de beschrijving kan men opmaken 
dat de basiliek driebeukig was en een lichtbeuk had. Zalen en kamers 
lagen langs weerszijden van de kerk. Zij was geplaveid met een marmeren 
vloer en had een zoldering van cederhout. Lr waren een troon en ge
stoelte voor de bisschop en clerus. In het midden, te verstaan als in de 
middenbeuk, in de westpartij van het schip, stond het altaar, door een 
fijngesneden houten balustrade omgeven35. Er wordt door Eusebius wel 
geen absis genoemd, maar zijn beschrijving is in het algemeen zo sterk 
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litterair-symbolisch en boven dit ene kerkgebouw uitgaande naar een 
ideaalbeeld van de kerk, dat men er niet uit kan afleiden dat de kathe
draal van Tyrus geen absis had^6. 

Cerasa, kathedraal en Theodoruskerk 

De beschrijving van de dispositie van de kathedraal van Tyrus is toe te 
passen op elke basiliek, behoudens het feitdat de latere cancelli in Palestina 
meestal van marmer waren en bestonden uit transennae of plutei tussen 
balusters, zoals dat het geval geweest moet zijn in de kathedraal van Cerasa. 
Van de elf kerken en zes kapellen die in deze stad in de Decapolis van 
Transjordanië gevonden zijn, is de kathedraal het oudst3?. Zij maakt 
deel uit van een axiaal aaneengerijd complex, bestaande uit propylaeën, 
een kerk, een atrium waarin een miraculeuze fontein, en, als latere toevoe
ging, deTheodorusbasiliek. De kathedraal, een driebeukige zuilenbasiliek 
met een absis tussen nevenruimten die uitwendig gedrieën rechthoekig 
gesloten zijn, dagtekent van voor 375 en is waarschijnlijk omstreeks 3^0 
begonnen. Zij heeft een omvang van 42 bij 22 m en is gebouwd uit 2e- en 
Зе-eeuwse spolia. De kolonnaden bestaan uit зе-eeuwse korinthische 
zuilen onder een architraaf. Van een altaar is geen spoor gevonden, wel 
van cancelli. Zij scheiden een rechthoekige ruimte af uit het schip en 
bestonden uit plutei met balusters die tussen de vier meest oostelijke 
zuilen aan weerszijden en bij de vierde zuil dwars door het schip liepen, 
onderbroken door een middeningang. Later zijn de cancelli uitgebreid 
tot in de zijbeuken die zij toen scheidden van de twee nevenruimten. 
Oorspronkelijk hadden deze beide vertrekken geen afsluiting, blijkens 
het feit dat de tegelvloeren van de zijbeuken zich zonder onderbreking 
in deze kamers voortzetten. Wel bewaard zijn resten van het synthronon 
in de absis. Deze absis is aanzienlijk smaller dan het schip, hetgeen ka
rakteristiek is voor de 4e eeuw. Ver in het schip, buiten de cancelli, 
maar daarmee verbonden door zijn toegang, stond een „ambon". Hij 
was reeds bij de eerste aanleg voorzien, want de oorspronkelijke mar
meren vloer bevindt zich nog eronder, terwijl die juist overal elders 
later verwijderd is. Wat er over is, is een langwerpig rechthoekig 
basement voor een eigen zuidwestelijke ingang in de cancelli ; over de op
bouw is echter niets bekend en de benaming ambon blijft hier hypothese. 

De reconstitutie van de inrichting der Theodorusbasiliek, het westelijk 
gebouw van het kathedrale complex, kan als voorbeeld gelden voor het 
in heel Palestina in de ^e eeuw gangbare type. Van 494 tot 496 werd met 
deze kerk de kathedraal uitgebreid door bisschop Aeneas. Het was een 
martyrium op basilicale plattegrond met een omvang als de kathedraal 
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zelf, ongeveer 42 bij 22 m, driebeukig met bogen op zuilen, een uit

wendig vijfzijdigc absis tussen zij ver t rekken 3 8 . Het synthronon en het 

podium in deze wijde absis zijn geheel verdwenen. De fundering van de 

cancelli werd teruggevonden, zij stonden binnen langs de arcaden vanaf 

de triomfboog tot halverwege het tweede oostelijke in tercolumnium, 

hadden een centrale westelijke ingang en daarnaast, ten zuiden, een in

gang naar de trap van de ambon. O p de rooilijn van de absis stond het 

altaar; vier basementen op tesamen een rechthoekige plat tegrond schij

nen overblijfselen van een c ibor ium te zijn. 

De zijvertrekken aan weerszijden van de absis werden als portalen 

gebruikt die toegang gaven to t de port ieken van het a t r ium. O o k in de 

jongere Profetenkerk in Gerasa zijn er ingangen aan weerszijden van de 

absis; zij worden ook in de basiliek van het Anastasiscomplex gerecon

strueerd, waar zij toegang gaven tot het westelijk atr ium met de Calvarie-

top . Een dergelijke oplossing geeft te kennen dat bij een driedelig hoofd

einde van de kerk de zijvertrekken geen essentiële liturgische functie ver

vulden, maar, waar dat van pas kwam, als portalen konden dienen, elders 

alleen een aesthetisch doel hadden en de oostpartij u i twendig tot een 

rechthoekige vorm herleidden en aan de uitspringende absis haar rond 

plastisch effect gedeeltelijk ontnamen, op dezelfde manier als het in de 

Syrische kerken, maar ook vaak al in de profane archi tectuur gebeurde3«. 

De functie van prothesis en diaconicon hebben zij in elk geval vóór de 

6e eeuw niet : de ritus van de prothesis en de Grote Intocht dateer t op 

zijn vroegst uit die tijd. Als diaconicon schrijft het Testamentum Domini een 

plaats voor rechts van de rechter ingang, waar de diaken de ablatio van de 

gelovigen in ontvangst moest nemen 4 0 . Crowfoot identificeert met zulk 

een ver t rek een zuidwestelijke kapel die aan verschillende kerken te 

vinden is : aan de Theodorusbasiliek is er een, ook in Ras Siagha. In 

Griekenland ziet Sotiriou een diaconicon in zijkamers bij de ingang van 

basiliek A in Nea Anchialos en basiliek В in Nikopolis. Zulke ver t rekken 

zijn echter slechts uitzonderingen en waren blijkbaar allerminst een nood

zakelijk onderdeel van het kerkgebouw. Ook het triabsidale hoofd

einde van de basiliek in Amwas (Hmmaüs) is de oplossing van een zuiver 

architectonisch vormprobleem* 1 . Het behoort naar alle waarschijnlijk

heid aan een ^e-eeuwse basiliek toe van het type dat in Sbaita, Abde, 

Auja el-Hafir, Raheiba, Mamshit (Kournoub) en elders voorkomt . 

De altaarruimte zal er de breedte van de middelste absis gehad hebben. 

Cerasa, Profetenkerk 

De inrichting van de Profetenkerk in Gerasa was niet anders dan die in de 
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Cerasa (Jordanie), kerk van de Profeten, Martelaren en Apostelen, 464-41 

isbasiliek (fig. 6). Tijdens het episcopaat van Claudius ν 

in het noorden van de stad, op de oostelijke oever 

loas (de Wadi Djerash), een kerk ter ere van de pr< 

η en apostelen gebouwd'·2. De plattegrond was een in ее 
schreven Grieks kruis met vier vierkante ruimten in del 
kruis-armen en een uitspringende halfronde absis aan de 

Grote ronde pijlers staan in de kruising, zuilen in с 
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driebeukige kruis-armen. De westelijke arm is iets langer en telt een 
zuilenpaar meer dan de drie andere armen, waardoor toch, alsmee door 
de absis, een axiale tendens ontstaat. De altaarruimte strekt zich van de 
absis tot de kruising uit en wordt begrensd door cancelli aan weerszij'den 
tussen de zuilen en in het westen tussen de twee oostelijke kruising
pijlers. Het altaarpodium is twee treden hoger dan het schip. De ambon 
stond ten zuidwesten voor de cancelli in de kruising. Er zijn sporen van 
een synthronon van drie zitbanken in de absis. Hr was een nis achter in de 
absis die wellicht als reliekenbewaarplaats gediend heeft. Er zijn geen 
sporen van het altaar gevonden. Klaarblijkelijk bestond geen recht
streekse relatie tussen de functie van het transept en de altaarruimte, het 
diende niet om een circulatie rond de cancelli mogelijk te maken, want 
het altaar stond niet in het transept, maar in de oost-arm. 

Ook de Eudoxiana, de omstreeks 408 voltooide, door keizerin Eudoxia 
gestichte kerk in Gaza, ons enigszins bekend door de vermelding in de 
Vita Porphyrii van Marcus Diaconus en door de redevoeringen van Chori-
cius, had een dwarsschip met zijbeuken«. De naaste parallel van de 
Profetenkerk in Cerasa is de kruisvormige kerk in Solin++, waar de al
taarruimte eveneens de gehele oostelijke kruis-arm besloeg en de ambon 
in de viering stond. 

Algemene kenmerken van subsellia, ambon, altaar en cancelli in Palestina 

Uit het voorgaande blijkt, dat van de tweede helft van de 4e tot in de 
6e eeuw de dispositie van voorzitterspodium en altaarruimte in wezen 
niet verandert (fig. 7). Wat er rest aan sporen van de inrichting van het 
Palestijnse kerkgebouw uit die periode is grotendeels in overeenstem
ming met de aanbevelingen van het Testamentum Domini, dat daardoor 
blijkt te beantwoorden aan reeds lang gevestigde gewoonten. Het voor
ziet een plaatsing van cathedra en altaar op een drie treden hoog podium ; 
de cathedra moet in het oosten staan en omgeven zijn door presbyter-
banken ; een plaats voor de lezingen, niet voor de preek, moet buiten de 
altaarruimte ingericht worden. Onwaarschijnlijk echter is het, dat ge
hoor werd gegeven aan het voorschrift, dat de zijbeuken plaats moeten 
bieden aan de gelovigen, de mannen in de zuidelijke, de vrouwen in de 
noordelijke zijbeuk. Wel zijn er vaak ingangen in de zijbeuken (Cerasa, 
kathedraal en Theodorusbasiliek), maar, in tegenstelling tot het schip 
van de Noordsyrische kerk, dat voor een groot deel door de monumen
tale ambon-bêma in beslag genomen werd, was het schip van de Pale
stijnse kerk voor driekwart vrij, alleen twee tot vier oostelijke traveeën 
ervan werden door de altaarcancelli afgebakend. Veeleer werd dan ook 
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fig. J. Cerasa (Jordanie), basiliek van Petrus en Paulus, 540. Reconstructie van de liturgische 
dispositie door J. Crowfoot. 

in het opzicht van plaatsverdeling het systeem gevolgd, dat de Didascalìa 
Apostolorum voorschrijft, en namen vooraan de mannen plaats en achter
aan de vrouwen, ofwel werd het Romeins gebruik gevolgd en stonden de 
mannen rechts — dat wil zeggen rechts van de bisschop, in de noordhelft 
van het schip, en de vrouwen links, in het schip, en bij grote toeloop 
ook in de zijbeuken. 

De cathedra en de mensa stonden beide op een laag podium, dat de 
absis en de oostelijke partij van het schip omvatte en in de absis nog één 
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trede hoger was, terwijl het in het schip liggend deel twee treden hoger 
was dan de vloer van het overige van de kerk. bén enkele trede verschil 
tussen altaarruimte en schip is er in Et-Tabgha, in de grote kerk op de 
Nebo en in de Theodorusbasiliek te Cerasa; twee treden in de Georgius-
kerk op de Nebo en in de zuid kerk van Sbaita; drie treden, zeer uit
zonderlijk, in de noordkerk van Sbaita. In de absis was de voorzilters-
plaats en stond de cathedra, een losse zetel die overal verdwenen is, te
midden van het sigma-vormig synthronon. Dit had meestal een zeer 
gering aantal amphitheatersgewijs verlopende banken : écn in Et-Tabgha, 
in de kerken van Zoë en Rihab (Transjordanië), in Ain Hanniyah, in de 
fcliaskerk te Madaba, twee in de Petrus-en-Pauluskerk te Cerasa, zelden 
drie, zoals in de kathedraal van Cerasa, of vier, zoals in de Ceorgiuskerk 
te Cerasa, of vijf in de grote kerk op de Nebo en in Siloe. Dat veel
voudig synthronon van de Nebo werd pas in £97 geplaatst, tijdens de 
verbouwing van de 4e-eeuwse triconch tot een enkele absis*s. 

In de 4e eeuw placht de absis smaller te zijn dan het schip, in de ^e 
eeuw even breed. In het oostdeel van het schip diende het podium als 
altaarplaats, een estrade aan drie zijden omheind door cancelli, met een 
midden-ingang aan de westzijde. Aan weerszijden op de flanken, in noord 
en zuid, was deze balustrade ofwel geplaatst tussen de eerste drie of vier 
zuilen van de schip-arcaden, zoals in de kathedraal van Cerasa, ofwel 
los ervoor, zoals in de Theodoruskerk in Cerasa. Zij was doorgaans 
0,90 m hoog en bestond uit plutei en balusters van de gebruikelijke inter
nationale vorm. In de kathedraal van Tyrus was er nog een houten hek
werk, later is het meestal van marmer, in Palestina geïmporteerd, en om 
zijn kostbaarheid een gewild object voor de roofzucht van Omayaden en 
kruisvaarders. Het museum in Jerusalem bewaart enkele balusters; zij 
zijn vierkant in doorsnede en slechts aan éen zijde behakt met grafisch 
vlakke reliëfs: acanthusranken, een kandelaber, een enkele of dubbele 
lijst; een der toppen is een korte cylinder, waaromheen een hollijst 
tussen keellijsten, de meest gewone bekroning is een halve bol*6. Andere 
balusters echter worden bekroond door de ringen van een rond base
ment, waaruit blijkt dat zij kolonnetten droegen als een hogere omheining 
in de vorm van een dwarse of rechthoekig omlopende kolonnade; dit is 
het geval bij balusters uit de Petrus-en-Pauluskerk te Cerasa en de 
kloosterkerk van Beit Shean (Beisan, het oude Scythopolis), beide 6e-
ecuws. In de kerken op de Nebo, de basiliek en de Mariakapel, is in de 
vloeren te zien, dat op een gegeven ogenblik de lage cancelli vervangen 
zijn door de nog bestaande korinthische kolonnade, in de loop van de 7c 
eeuw of later geplaatst. 

Fragmenten van marmeren plutei zijn bewaard in Teil Hassan bij 
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Jericho : op een rest is een kruis in een clipeus gehakt, op een ander 
stuk is een lam voorgesteld, op een derde een bladerkrans met af
hangende linten47, een motief dat ook op cancelli uit de synagogen voor
komt. Het kruis neemt de plaats in van de zevenarmige kandelaar die de 
plutei in de synagoge pleegt te versieren. Opmerkelijk zijn de plutei in 
de kerk van Susita (het antieke Hippos) op de oostoever van het Meer 
van Tiberias: op éen steenplaat is daar een dolfijn afgebeeld, op een 
andere een lamp hangende in een schelpnis met boog op zuilen; in de 
rand erboven staat de inscriptie : ENXPS ПРОКОШО ПРЕСВІТЕРО : 
„in de tijd van presbyter Procopius". Deze stukken dateren vermoedelijk 
uit het eind van de £e eeuw. Op een pluteus te Et-Tabgha is een kruis 
op een bergtop voorgesteld. 

De door de cancelli afgebakende altaarruimte nam een vierde of een 
derde deel van het schip in beslag en was een lange, diepe ruimte. Het 
grote verschil met de Zuidsyrische is, dat er een hechte samenhang be
staat tussen podium en balustrade: in Zuid-Syrië kan de balustrade ook 
vóór het podium staan in plaats van erop. 

De plaats van het altaar wordt aangegeven door de basementen of 
sponningen van de kolonnetten die de mensa droegen of door die van 
een ciborium waarvan soms de kapitelen gevonden zijn (Theodoruskerk 
in Cerasa), of door een reliekenbewaarplaats in het plaveisel (bijvoor
beeld in Ain Hanniyah). Het altaar stond meestal tegen de rooilijn van de 
absis. Niets wijst erop dat het door een velum afgesloten kon worden. 
Een afsluitende dwarse kolonnade komt vóór de 6e eeuw in Palestina 
nergens voor. 

Er zijn verscheidene sigma-vormige mensa-bladen met geprofileerde 
rand en met schotelvormige uitdiepingen gevonden, in Jerusalem, in 
Transjordanië en in de Negeb, op de Nebo, in Bethanië en Jericho*8. Zij 
hebben met hun halfronde zijde naar de absis gericht gestaan, de celebrant 
placht aan deze kant te staan4«. Het oppervlak van de rechthoekige 
mensa-bladen varieert van 0,86 bij 0,84 tot 1,70 bij 0,9^ m. De chrono
logie is onzeker; zoals elders zal ook in Palestina het altaar oorspronkelijk 
van hout geweest zijn. In de kloosterkerk van Beit Shean zijn de spon
ningen van de stenen mensa tamelijk slordig in de moza'iekvloer uitge
hakt, hetgeen erop wijst dat het stenen altaar pas in een later stadium 
geplaatst is en dat er aanvankelijk een draagbaar houten altaar geweest zal 
zijn. 

De Palestijnse altaren konden in de ςα eeuw reeds door ciboria over
huifd zijn: zuilbasementen ervan werden teruggevonden bijvoorbeeld in 
de Stephanuskerk en de buthymiuskerk te Jerusalem. Een rechthoek 
van 2,80 bij 1,70 m wordt gevormd door vier grote sponningen rond de 
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altaarplaats in de Theodorusbasiliek te Cerasa. Verder blijft het mogelijk, 
dat men als ciborium moet betitelen de veelhoekige of ronde metalen 
overhuivingen die in het octogoon van de Geboortekerk te Bethlehem 
en in de Anastasisrotonde te Jerusalem stonden. 

Anders dan in Syrie', is in Palestina een rechtstreekse verticale binding 
tussen altaar en reliekenbewaarplaats gebruikelijk. Zoals in Griekenland 
is veelal een klein, kruisvormig dépôt in de sokkel van het altaar of in de 
vloer onder het altaar ingericht ; men heeft dit aangetroffen in de Geor-
giuskerk op de Nebo en in de kerk op de acropolis van Ammans0. In een 
kerk op de Olijfberg werd onder de vloer van het altaar een rechthoekige 
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ßg. S. Plattegrond en doorsnede van het altaar en de reliekenbewaarplaats m een kerk op de 
Olijfberg, Se eeuw, naar В. Bagatti. 

ßg. ρ Reliquiarwm uit de Stephanusbasihek te Jerusalem. 

loculus gevonden van ο,ς2 m breed en 0,32 m lang, voortgezet als een 
kleinere rechthoek van 0,28 m breed en 0,12 m lang, het geheel 0,32 m 
diep (fig. 8). Hierin stond een klein stenen reliquiarium in de vorm van 
een miniatuursarcofaag, of liever, van een ossuanum ter bewaring van 
gebeente. Veel groter en als een echte crypte te beschouwen is de onder-

8f 



aardse ru imte van de Stephanuskerk te Jerusalem, die in de j e eeuw ge

bouwd is door keizerin Hudoxia en waarin zij zelf begraven wenste te 

w o r d e n (fig. 9) . Een relickenkistje als dat van de Olijfberg is ook ge

vonden in Beit G e m a l ; het meel 0,16 bij 0,11 m en w o r d t , m e t e e n ander, 

van ο,ς(> bij 0,39 m , in he t Museum van de Geseling in Jerusalem be-

waards 1 . Midden in het deksel bevindt zich een opening voor het neer

laten van brandea. O o k in de Georgiuskerk te Khirbet el Moukhavat werd 

onder het altaar een stenen reliekenkist gevonden, slechts 1 o cm hoog, 

¡¡ς cm lang en 41 c m b r e e d ; in het deksel was een kruis gegrifts2. In de 

kerk van Lot en Procopius in dezelfde plaats bevond zich o n d e r het altaar 

een steenblok van o , j 8 bij 0,58 m en 0,1 £ m hoog, aan de bovenkant 

gepleisterd; vermoedelijk was het de basis voor een reliekenkistje. 

Andere rcliquiaria hebben een eenvoudige kubusvorm. Een exemplaar 

gevonden in Ain Hanni^ah, ten zuidwesten van Jerusalem, heeft twee 

vakken, elk m e t een eigen opening in een afdekking bovenin ; een ander, 

uit de Petrus-en-Pauluskerk te Cerasa, heeft zelfs drie openingen, zoals 

ook een rel iquiarium ui t de Stephanuskerk in Jerusalem (fig. 9) . 

Deze wijze van relieken bewaren her inner t onmiddellijk aan de 

Griekse, maar ook aan de Noordafrikaanse gebruiken en juist niet aan 

die van het naburige Syrië. 

Van een andere praktijk getuigt de „kerk van de piscina" in Siloë: 

daar is een reliquiarium aan de ingang van de absis, aan de noordzijde, 

geplaatst. Het kistje van de Petrus-en-Pauluskerk te Cerasa stond tussen 

de absistreden en he t altaar. In de noordkerk van Sbaita stond het ech te r 

in een nis in de noordelijke zij-absis53. In de 6e eeuw komt he t voor , dat 

midden in de аЬ5І5л а т 1 een kleine nis uitgespaard wordt om relieken in 

te b e w a r e n : Sbaita, Nessana (Auja el-Hafir) en Cerasa (ook in de Petrus-

en-Pauluskerk). 

Tenslotte dienen nog, als behorend bij het altaar, vermeld te w o r d e n 

de offerande-tafels en de thalassai. Het voorkomen van de thalassa, p u t 

met afvoerkanaal voor water dat bij de Eucharistie dienst gedaan heeft, 

is lang niet algemeen en overal bewezens*. In de Propvlaeënkerk te 

Cerasa is zulk een installatie gevonden, maar zij schijnt later aange

bracht te zijn. Een holte bij het altaar in de Stephanuskerk te Jerusalem 

heeft geen afvoerkanaal. Een groot rond bekken van 1,80 m diameter 

bevindt zich in de archaeologisch zo onistreden basiliek van Emmaus mid

den in de absis; he t w o r d t wel eens als een thalcusa verklaard, maar ook 

deze put mist een afvoerkanaal en is bovendien veel te groot voor he t 

veronderstelde doelss . Was het de bewaarplaats van een kostbare reliek 

of moe t men , zoals voor het hele nog raadselachtige gebouw, aan een 

profane bestemming denken? Ter vergelijking zij nog vermeld, dat in de 
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absis van basiliek В te Resapha in Syrië, uit het einde van de je eeuw, een 
dubbele thalassa gevonden is56 . 

In het in 1939 opgegraven kerkje in het dorp bij de Nebo bevindt 
zich ten westen van de altaarcancelli een kleine sokkel met vier spon
ningen voor poten van een mensa van geringe omvang, die slechts 
als tafel voor de prosphora van het volk te verklaren is'?. In dit verband 
denke men aan Arculf's mededeling uit omstreeks 670, dat er in de kerk 
van het heilig Graf „altaren" waren om de offeranden van de gelovigen 
in ontvangst te nemen. Of zij al terstond in de 4e eeuw gebruikt werden, 
kan voor Palestina niet vastgesteld worden, er kan slechts verwezen 
worden naar de zeven „altaren" die Constantijn de Grote aan de basilica 
Lateranensis schonk. In elk geval is van stenen resten in Palestina niets 
gevonden buiten dat ene geval. Er heeft in de 4e en je eeuw ongetwijfeld 
ook in Palestina een ordelijke regeling voor de ablatio popuh bestaan, 
als min of meer plechtige ceremonie. Opvallend is in dit opzicht, dat in 
twee kerken in Khirbet el Moukhayat (het dorp bij de Nebo) in het 
vloermozaiek juist vóór de altaarcancelli in het schip een voorstelling 
voorkomt, waarin een vrouwefiguur van het type van Pomona vruchten 
ontvangt, die haar in korven door kinderen gebracht worden. Volgens 
Bagattis8 heeft deze compositie betrekking op het offeren van de eerste
lingen van de oogst. In de localiteit „Dominus Flevit" op de Olijfberg zijn 
in het vloermozaiek van een oratorium vruchten en een vis afgebeeld59 ; 
in de zaal ten noorden van de basiliek op de Nebo is een korf met brood 
voorgesteld en in de basiliek van Et-Tabgha, juist in de zone rondom het 
altaar, een korf met broodjes waarin het kruisteken gegrift staat. Het kan 
niet anders of deze laatste voorstellingen hebben op het brood der Eucha
ristie betrekking. De ablatio van brood is juist voor de joodse christenen 
een in betekenis vernieuwde voortzetting van het offeren van brood in 
korven in de tempel60. 

Het leesgestoelte is, voorzover er sporen van gevonden zijn en dat 
is lang niet overal, verbonden met de westzijde der cancelli, het staat 
meestal dicht bij de zuidelijke kolonnade of arcade en is alleen vanuit de 
altaarruimte toegankelijk door een opening in de balustrade via een korte 
verhoogde strook, geflankeerd door plutei. Zo was het in alle kerken 
van Cerasa en op de Nebo. In de Negeb (Sbaita en Auja el-Hafir) staat de 
ambon in vijf gevallen bij de noordelijke kolonnade. Evenals in Grieken
land is de plaatsing aan de zuidkant de overheersende gewoonte. Recht
hoekige sokkels en waarschijnlijk dus ook rechthoekige ambonen be
vonden zich in de kerken van Cerasa, zeshoekige in de Stephanuskerk 
te Jerusalem, de kerken op de Nebo en in de kerk van Main. De kuip 
placht op zuilen te staan en had haar onderkant doorgaans 0,60 tot 0,80 m 
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boven de grond. De breedte is gering: ι ,2o m in de Theodorusbasiliek te 

Cerasa. De achtkante kuip in de basiliek op de Nebo was 1,17 m breed. 

Al deze voorbeelden zijn ^e- en 6e-eeu\vs. Was er in de 4e eeuw in 

Palestina nog geen ambon? Egeria gewaagt, rond 400, soms van een 

„ahior Іосич" vanwaar gesproken w e r d 6 1 . Het is waarschijnlijk dat haar 

spraakgebruik hetzeltde is als in Noord-Afrika, waar deze benaming op 

het absispodium betrekking heeft. De Palestijnse ambon, zoals die in 

resten overgeleverd is, doet aan Griekse invloeden denken, ook in de 

plaatsing. Vermeld zij nog dat er een ronde kuip, m e t éen trap-opgang, 

in Sbaita was6 2 . 

De zesde eeuw 

Hiervoren is al herhaaldelijk op details van disposities in 6e-eeuwse 

kerkgebouwen gewezen (Propylaeënkerk en Petrus-en-Pauluskerk te 

Cerasa, kerk in Sbaita) waaruit blijkt, dat het j e eeuwse schema in 

Palestina ook in de tijd van keizer Justinianus - tijd waarin de li turgie 

van het patriarchaat Constantinopel gaat domineren — nog gecontinueerd 

word t . Uit 526-^27 dateert , in Cerasa, een door zekere Procopius 

gestichte, driebeukige zuilenbasiliek me t triabsidale oostpartij . De altaar-

cancelli omvatten hier niet alleen het oostelijk deel van het schip, doch 

ook het oostelijk deel van de zuidelijke ¿ijbeuk en een kleiner stuk van 

het oostelijk deel der noordelijke zijbeuk63 . Dezelfde dispositie treft 

men aan in de kathedraal van Cerasa, waar zij een toevoeging van later 

datum dan de kerk zelf is. De door de cancelli omsloten ru imte krijgt 

er een T-vormige plattegrond door. Toch schijnt dit type geen speciale 

liturgische betekenis gehad te hebben, want reeds in Et-Tabgha komt 

een dergelijke oplossing voor6 4 , hen wijziging in de eredienst die be

slissend ingreep op de vorm van de altaarruimte en waarbij de neven

ru imten aan weerszijden van de absis een afzonderlijke, voor de ritus 

belangrijke functie gingen verrichten, schijnt niet vóór de tweede helft 

van de 6e eeuw haar beslag gekregen te hebben6^. 

Uit de jaren 529-533 dateert het sterk gecentraliseerd en gesyste

matiseerd gebouwencomplex in Cerasa dat bestaat uit de ronde kerk van 

Johannes de Doper , tussen twee aan elkaar gelijke nevenkerken, onder

scheidenlijk gewijd aan Georgius en aan Cosmas en Damianus 6 6 . De 

middelste kerk heeft als plattegrond een in een vierkant ingeschreven 

cirkel met vier absiden op de hoeken en een oostelijke absis, en binnen 

de cirkel een vierkant gevormd door vier zware ronde pijlers die een 

houten dak (volgens Crowfoot) of een stenen koepel (volgens Lassus) 

droegen. De flankerende kerken zijn zuilenbasilieken me t absiden tussen 

zijvertrekken die ui twendig rechthoekige hoofdeinden vormen. H e t v e r -
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t rek tussen de absiden van de Georgiuskerk en van de Johanneskerk is als 

baptisterium ingericht. De lengte van oost naar west is voor alle drie 

kerken 29,50 m ; de breedte van de centraalbouw is 23,80 m. De altaar

ru imten der dr ie kerken zijn precies even d iep ; de absiden liggen op 

éen lijn, evenals de westzijden van de cancelli, terwijl de noord- en 

zuidzijden tussen de triomlboogpilasters en de meest oostelijke pijlers 

van het schip en van de ro tonde liggen. Het altaarpodium is in alle drie 

kerken twee t reden hoog, het absispodium nog een t rede hoger. In de 

cancelli van de twee basilieken is éen westelijke midden-ingang, in de 

cancelli van de centraalbouw daarentegen behalve een westelijke midden

ingang nog een aan de noord- en een aan de zuidzijde. Hen ambon stond 

in elk der drie kerken ten zuiden vóór de cancelli, in de middelste kerk 

onder de overdekking van het door de pijlers gevormde vierkant. Svn-

thronon en altaar zijn behalve in de zuidelijke kerk, geheel verdwenen. 

De liturgische dispositie van de ccntraalbouw wijkt niet af van die in de 

gewone basilica en kan op dezelfde wijze in een lengtebouw toegepast 

worden . Als volledig cultusgebouw, uitgerust voor dezelfde functies als 

de gangbare basiliek, voorzien ook van een baptisterium, staat hier een 

centraalbouw, een rotonde : het kerkgebouw heeft de vorm van een 

mar tyr ium 6 ? , hetgeen men tezelfdertijd in Hzra en Bosra ziet gebeuren 

en vooral in Justinianus' Hagia Sophia in Constantinopel. In Palestina 

vindt men verder nog ronde kerken in Beit Shean en in Madaba6 8 . 

Een vraag van eminent belang is het nu, of in deze kerk in Cerasa de om

heining van de al taarruimte, de gedaante had van een rechthoekig om

lopende kolonnade met architraaf, of slechts van de tradit ionele lage 

cancelli. In plat tegrond namelijk komt de dispositie van het hekwerk alles

zins overeen met die in de Hagia Sophia, en ook me t die in kerken in 

Aphendelli, Ephese, Nea Anchialos en andere kerken uit Justinianus' tijd 

waar een afsluitende kolonnade aanwezig was. De drie ingangen zouden 

erop kunnen wijzen dat inmiddels ook in Palestina de ritus van de In

tochten is ingevoerd, hoewel deze niet vóór de tijd van keizer Justinus 

een uitgekristalliseerde vorm kreeg6». Wat Crowfoot in de Johanneskerk 

in Cerasa een solea noemt , is een westelijke drempel van het altaarpo

dium, vóór de cancelli, en heeft niets gemeen met de solea in Constanti

nopel , terwijl daarmee ook niet de kor te verbinding tussen cancelli en 

ambon te vergelijken is7 0 . De sponningen die van de omheining zijn over

gebleven, zijn echter duidelijk bedoeld voor kleine balusters, recht

hoekig van doorsnede, vier opzij, acht in het front, veertien in het geheel ; 

maar op die balusters kunnen kolonnetten gestaan hebben. In de jongere 

kerk van Petrus en Paulus zijn de cancelli nog de tradit ionele. Het enige 

Palestijnse gebouw waarin met zekerheid een afsluitende kolonnade 
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gereconstrueerd kan worden, is een kerk die slechts uit een beschrijving 
bekend is : in de Stephanuskerk in Gaza scheidden, volgens de lofrede van 
Choricius op bisschop Marcianus' stichtingen, vier zuilen de ruimte voor 
de gemeente van het voor leken ontoegankelijke heilige der heiligen71. 

Pas in de tweede helft van de 6e eeuw treden in Cerasa andere dis
posities op. Waarschijnlijk in ς6ς werd in de resten van een propy-
laeëngebouw met dubbele kolonnade aan het forum een kerk geïnstal
leerd, een lange, dricbeukige zuilenbasiliek met uitwendig rechthoekige 
absis72. De cancelli omheinen een smal, diep, rechthoekig gebied in het 
oostelijk deel van het schip, dat zich uitstrekt tot tussen het vijfde zuilen
paar, en aan weerszijden bijna twee meter van de kolonnaden verwijderd 
is. De absis bevat, merkwaardig genoeg, niet het voorzitterspodium, 
maar de cathedra stond op de rooilijn van de absis, en twee rechte 
presbyterbanken stonden aan weerszijden van het altaar, parallel aan de 
lengte-as van het schip, op dezelfde wijze als in sommige oudere Griekse 
kerken. Er waren drie ingangen in de cancelli, aan elke zijde een. De 
ambon stond ten zuidwesten voor het front der cancelli. Dezelfde rang
schikking van de presbyterbanken — terwijl de plaats van de cathedra 
achter in de absis is - trof men aan in de ronde kerk van Sbaita, in de 
Georgiuskerk te Khirbet el Moukhayat73. 

ben halve eeuw jonger is de kerk van bisschop Genesius in Cerasa, 
welker altaarruimte ten sterkste afwijkt van alle voorgaande typen. 
De kerk is een dricbeukige zuilenbasiliek met een schip dat van de 
absis gescheiden is door een afzonderlijke rechthoekige travee tussen 
twee oostelijke nevenruimten, door wijde bogen naar dat rechthoekig 
centrum geopend, bén podium omvat deze driedelige bêma, die door 
cancelli van schip en zijbeuken afgesloten was. ben ambon was verbonden 
met de cancelli dicht bij de zuidelijke arcaden. Deze tot dan toe in 
Palestina onbekende indeling is misschien een van elders ingevoerde, een 
Byzantijnse, en schijnt berekend te zijn op de nieuwe ritus van de pros-
komtdè op de prothesis-tafel in de prothesis-ruimte, en van de Kleine en 
de Grote Intocht, de eishodoi. hen dergelijke inrichting is gevonden in de 
zuidelijke kerk van Auja el-Hafir in de Negeb. In een kerk bij Baramki in 
Ain Hanniyah ten zuidwesten van Jerusalem is een altaarruimte van het 
oude type, met cancelli binnen het oostelijk deel van het schip, in later 
tijd vervangen door een driedelige bêma, waarbij het podium uitgebreid 
werd in de oostpartij van de zijbeuken7·*. 

Hier openbaart zich de neiging een nog scherper caesuur te leggen 
lussen het heilige der heiligen en de ruimte voor de gemeente: de 
altaar-temenos verlaat het schip en maakt voortaan deel uit van een 
architectonisch duidelijk van schip en zijbeuken onderscheiden oost-
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partij. Een nadrukkelijke scheidslijn dwars op de hoofdas van het gebouw 
wordt aangegeven door de ingang van de driedelige bêma : het betekent de 
aankondiging van het achter de iconostasis verborgen heiligste van de 
Byzantijnse kerk. 

De nieuwe gebruiken werden in Palestina echter slechts geleidelijk 
en hier en daar ingevoerd, er zijn zelfs nog ye-eeuwse kerken die het 
oude schema vertonen. 
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HOOFDSTUK 4 

Egypte 

Hgypte bezit in de tijd waarin het een diocees van het Romeins Imperium 
is, slechts éen stad, Alexandrie, maar dat is dan ook in grootte en beteke
nis de tweede stad des Rijks, de grootste haard van de hellenistische cul
tuur, stad die in de personen van Clemens en Orígenes het meeste zal 
bijdragen tot de hellenisering van het christendom. Buiten die Griekse 
metropool is er slechts het platteland, waar het volk Koptisch spreekt 
en aan autochtone cultuurvormen gebonden blijft. Het patriarchaat van 
Alexandrie is tegelijkertijd sterk gecentraliseerd - het overwicht van de 
metropool op de plattelandskerken is volkomen - en tegelijkertijd in 
tweeën gedeeld door de taalbarrière, want het Koptisch is in de dorpen 
ook de liturgische taal. Maar theologisch is de leiding van Alexandrie 
onbetwistbaar en wanneer het patriarchaat vanaf omstreeks 480 voor
goed monophysitisch wOrdt, worden het ook de Kopten. Door toedoen 
van keizerin Theodora wordt in het midden van de 6e eeuw door een 
monophysitische missie vanuit Alexandrie het nog heidense Nubië ge
kerstend, dat geen deel uitmaakte van Justinianus' Rijk, hetwelk zijn 
grens vond bij Philac. Die Alexandrijnse oorsprong van de Nubische 
Kerk verklaart, dat daar, blijkens de vele inscripties in de kerkruïnes, 
het Grieks de liturgische voertaal was en dat er de kerkelijke architectuur 
zo geheel anders is dan de Koptische. De Koptische kerkgebouwen hou
den zich namelijk afzijdig van de Oosterse schema's zoals die in Klein-
Azië en Palestina optreden, hoogstens is er enige verwantschap met de 
Syrische en Mesopotamische architectuur1. 

Het lijdt geen twijfel of de kerkelijke architectuur van Alexandrie 
vervulde een creatieve rol bij de verspreiding van de internationale 
schema's van martyria en basilieken. Hoewel er niets aan christelijke 
bouwwerken is bewaard gebleven, kan men dit toch wel opmaken uit 
de kwaliteit en de stijl van de overblijfselen der toegepaste kunsten. 
Voor de basilieken die in de tweede helft van de 4e eeuw in of ter ver
vanging van de tempels werden gebouwd (basilica Athanasii in het 
Bendideum, 360; basilica Johannis in de Mercuriustempel, 391; basi-
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Heken in het Serapeum en het Caesareum) is ongetwijfeld een monu

mentale plaatsing en vorm van cathedra en mensa bedacht, maar niets 

ervan is bewaard sedert de verwoesting van de stad d o o r O m a r in 640. 

Een indruk van de Alexandrijnse architectuur krijgen wij slechts uit 

de overblijfselen van het nationale bedevaartsoord van Egvpte, het ten 

zuidwesten van Alexandrie gelegen Menapolis (Karm abu Mina), ge

groeid rond het graf van de martelaar Menas 2 en bestaande uit ver

scheidene kerken. Het graf bevindt zich in een hypogaeum, een onder

aards cubiculum van onregelmatige vorm, dat door trappen vanuit het 

oosten te bereiken is. In een later stadium is dit m e t een halfronde gang 

aan de westzijde uitgebreid, waaraan gangen m e t loculi voor graven 

retro sanctum uitgehakt werden. O p het hvpogaeum stond, vermoedelijk 

al in de tijd van keizer Constantijn, een achtkant martyr ium, dat spoedig, 

nog in de 4e eeuw, door een basiliek vervangen werd, welke zo werd 

aangelegd, dat het hypogaeum midden onder het schip kwam te liggen. 

Fen nieuwe toegang daarheen werd buiten aan de noordzijde van de kerk 

gemaakt. Het schijnt dat in latere tijd een grote opening in de vloer zicht 

gaf op de graftombe van de martelaar. Stond oorspronkeli jk een altaar 

boven het graf of stond het verder oostwaarts en was de Fucharistie-

viering locaal van de martelaarscultus gescheiden ? Beiden oplossingen zijn 

mogelijk en voor beide kan men gemakkelijk parallellen v inden: een 

grafkrocht onder het schip en toch verbonden m e t een altaar, dat bij

gevolg ook in he t schip stond, kenden de Basilica Maiorum bij Carthago en 

de basiliek van Salsa in Tipasa, beide uit de 4e eeuw. Zoekt m e n echter 

m e e r oostwaarts en let men bijvoorbeeld op de oudste kerk van de heilige 

Thecla in Meriamlik, dan blijkt he t altaar dicht bij de absis te staan, de 

grot waar de heilige begraven lag, echter ver daarvandaan onder het 

schip te liggen. 

De t o e n e m e n d e verering van Menas' graf leidde niet tot vergroting 

van het basiliekje, maar tot de bouw van een grote kerk in het verlengde 

ervan: een eenbeukige kerk m e t transept, die in opdracht van patriarch 

Theophilus van Alexandrie (з84-4[2) en keizer Arcadius (39^-408) 

verrees. Weldra, vermoedelijk ten tijde van patriarch Timotheus en 

keizer Zeno (474-491) werd zij uitgebreid tot een driebeukige zuilen

basiliek m e t eveneens driebeukig transept, waaraan een absis verder oost

waarts dan de oorspronkeli jke aansloot. De daarvóór in de viering 

liggende bêma w e r d aan de oostkant door een segmentvormig opgestelde 

zuilenkrans omgeven (fig. 10). De zijbeuken dragen tr ibunes en omdat de 

grootste lengte van de kerk ongeveer 66,£0 m is (cf. S.Paolo te R o m e : 

ι 20 m) m o e t de ru imtewerking compact geweest zijn; de tr ibunes kun

n e n als hellenistische trek opgevat worden, misschien ontleend aan de 
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ßg. 10. Abu Mina (Menapolts, Egypte), Menasbasiliek, eind 5e en/o/" begin 6e eeuw. 

synagoge, waarvan Alexandrie belangrijke voorbeelden gehad moet heb
ben. Groter is de verwantschap met de transeptbasiliek van Hagios 
Demetrios in Thessaloniki, die even lang is, 60 m, ook tribunes bezit en 
ook een driebeukig transept; het kan haast niet anders of haar bouw
meesters hebben de Menasbasiliek voor ogen gehad. In deze laatste zijn 
voorzitters- en altaarplaats als éen geheel op een rechthoekig podium in 
de kruising van transept en schip ondergebracht, hetgeen doet denken aan 
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de oplossing in de Johannesbasiliek in Ephese. De subsellia hebben een 

segmentvormige plattegrond en bestaan uit drie 0 , 3 ^ m diepe banken, of 

liever, t reden, want het is onaannemelijk, dat zij alle drie als zitbank 

benut w e r d e n bij zo gering oppervlak. Ervoor, vrij d icht bij de triomf

boog van het schip, stond het altaar, overhuifd door een c ibor ium. 

Het p o d i u m is omheind door cancelli, m e t zijdelingse ingangen en een 

ingang midden aan de voorkant; de balusters te weerszijden daarvan zijn 

verbonden m e t de cancelli van een 1,20 m brede passage, die zich tot in 

de vijfde travee van het schip voortzet en die niet anders benaamd kan-

w o r d e n dan als een solea. Maar bij het nagaan van de functie van deze 

s t ructuur stuit m e n terstond op de grootste moeili jkheden. Een solea 

in de late £e eeuw, terwijl alle andere pas in de 6e eeuw optreden en 

samenhangen m e t de invoering van de ritus der Intochten? En bovendien, 

deze solea leidt niet naar de ambon, want het basement daarvan is ten 

noorden van de solea, ernaast dus, teruggevonden. Als een schola 

cantorum kan m e n haar niet interpreteren, zoals Kaufmann het wilde, 

ondanks de engte van de gang. St.Xydis, die vorm en functie van de 

solea in het algemeen onderzocht heeft, pleit ervoor, de gehele kerk 

m e t haar inrichting in de 6e eeuw te daterens. Toen was de Kerk van 

Egypte wel monophysitisch en afzijdig van de Byzantijnse liturgiever

nieuwing, waaronder de Intochten, maar in y36 heeft door toedoen van 

keizer Justinianus de orthodoxie nog een kortstondige triomf behaald: 

patriarch van Constantinopel was toen de Egyptenaar Menas (ς^^-ςςι), 

die in Alexandrie de or thodoxe patriarch Paulus aanstelde. In die tijd 

zou dan de Menasbasiliek met haar Byzantijnse inrichting gebouwd zijn. 

Zulk een late bouwtijd van de kerk is echter stylistisch gezien onaan

nemeli jk: in de tijd van de Apostoleia van Constantinopel en Ephese zou 

de transeptbasiliek van Menapolis een wel zeer archaïsch verschijnsel 

zijn. De enige mogelijkheid, die echter door de opgegraven situatie niet 

bevestigd word t , zou zijn, dat de ye-eeuwse basiliek in het begin van de 

6e eeuw inwendig veranderd is, en dat toen ele solea toegevoegd is met de 

ambon, de enige ambon die vóór de ю с eeuw in Egypte bekend is*. 

De absis is bij deze dispositie een loze ru imte, zonder liturgische functie, 

zonder subsellia en cathedra. Zij heeft, blijkens kleine cubicula eronder, 

als begraafplaats dienst gedaan, misschien van kerkelijke hoogwaardig

heidsbekleders. In Thessaloniki is deze situatie als het ware critisch 

gecorrigeerd : de absis is tussen de transept-armen naar binnen getrokken 

ca sluit onmiddellijk bij de kruising aan o m daar onmiddellijk het syn-

thronon te kunnen omsluiten. 

Een verwante interieurdispositie treffen wij aan in kerk n r 1, de 

oostkerk, in Apollonia in Cyrenaica, een gebied dat als Libya Superior 
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administratief, maar ook cultureel onder de metropool Alexandrie 

behoorde 5 . Deze grote kerk heeft de gedaante van een driebeukige 

transeptbasiliek, die zowel bgyptische (in een rechthoek ingeschreven 

absis tussen tr iconch-vormig baptisterium en vierkant nevenvertrek) 

als Griekse karakter t rekken (enkelvoudig transept, breed schip) ver

toont . De al taarruimte, door cancelli omgeven, vormt een langwerpige 

rechthoek in de kruising van transept en schip en -wordt voorafgegaan 

door een solea die twee traveeën van het schip inneemt. De datering is 

globaal: j e of 6e eeuw. 

Fen groot deel van de bewaarde kerkgebouwen en -ruïnes is klooster

lijk van bes temming: bgypte is de oudste en grootste haard van het 

monnikendom in zijn beide verschijningsvormen, eerst dat van de af

zonderlijk levende anachoreten, die het voorbeeld van Antonius Abt 

volgen, wiens levenswijze alom bekend geraakte door de biografie 

van Athanasius (295-373), maar weldra op de leest van het cenobit isme 

geschoeid door de regels van Pachomius, die een gemeenschappelijk 

kloosterleven voorstond. De overblijfselen van eens beroemde gebouwen

complexen, zoals van Bawit en de Wadi Natrun, herinneren aan dit 

bloeiende monnikendom. Niet alleen inheemse monnikengemeen

schappen leefden er , doch ook Syrische, hetgeen bij nader onderzoek 

misschien nog veel van het onderscheid in de dispositie zal verklaren. 

Het Wi t t e Klooster (Der el Abiad) uit omstreeks 440 en het Rode 

Klooster (Der el Ahmar) uit de 6e eeuw, beide bij Sohag, vertonen een 

oostpartij die ui twendig rechthoekig omsloten is, inwendig opgevat als 

een t r iconch 6 . Deze dispositie is misschien ontleend aan de t r iconch op 

de berg Nebo (Ras Siagha), die evenmin als memoria bedoeld is ( immers , 

de memoria van Mozes lag ten zuiden van de kerk) , of aan de kerk van 

Johannes in Jerusalem (450-460), en frappante gelijkenis ver toont met de 

t r iconch van de kerk van el-Adhra in Hah in Oost-Mesopotamië. De drie 

absiden van deze tr iconchen zijn aan de binnenzijde plastisch bewerk t 

door halfronde nissen met kolonnetten tegen hun penanten. Het schijnt 

echter , dat deze decoratie in het Wi t t e Klooster pas in de 6e eeuw toe

gevoegd is, in dezelfde eeuw dat het Rode Klooster gebouwd word t , ter

stond met zulk een decoratie uitgerust. De tr iconch van de basiliek van 

Dendera heeft zulke nissen alleen in de oostelijke absis; alle dr ie de 

absiden hier hebben een enkelvoudig subscllium. Het is onmogelijk vast 

te stellen waar oorspronkelijk het altaar stond in deze kerken me t tr i 

conch, die alle herhaaldelijk verbouwd zijn7. In het Wi t t e Klooster staat 

weliswaar thans een houten afsluiting onmiddellijk vóór de oost-absis 

en bevindt zich in deze absis een altaar, maar een podium strekt zich uit 

to t buiten de hele t r iconch. Het is daarom heel goed mogelijk, dat het 
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altaar aanvankelijk midden op dit podium stond. In de triconch van het 
jongere Rode Klooster bevindt zich een drie treden hoog podium, dat 
zich tot in de eerste travee van het schip voortzet en wordt afgesloten 
door twee monumentale zuilen. I-en verwante dispositie ziet men in 
Dendera : ook daar een afsluiting die zich buiten de triconch bevindt en 
de eerste schiptravee bij de altaarruimte betrekt. In deze kerken zijn de 
aansluitende schepen driebeukig opgevat, maar niet zuiver basilicaal, want 
de zijbeuken droegen tribunes en vertonen bovendien de eigenaardigheid 
dat zij langs de westzijde omlopen. Ten westen daarvan sluit een narthex 
aan, een dubbele zelfs in Dendera. Nauwkeurige opmetingen van H. G. 
Evers en R. Romero hebben het zelfs waarschijnlijk gemaakt, dat het 
Witte en Rode Klooster de vorm van een basilica discoperta hadden, met 
beganegronds een porticus aan drie zijden van een open binnenhof die 
axiaal op de triconch gericht was, en met erboven etages die met vensters 
op de hof uitzagen. 

Dat het altaar in de vierkante kernruimte van de triconchen stond, 
wordt des te aannemelijker door de nog herkenbaar gebleven dispositie 
in de omstreeks 430-440 gedateerde basiliek van Hermopolis, waar de 
triconch de vorm heeft van een absis aan een vierkant met lange, absidaal 
gesloten driebeukige dwars-armen, waarin de zuilen zich langs de ron
dingen voortzetten, zodat de zijbeuken er een halfronde omgang vormen8. 
In de viering bevindt zich een podium met cancelli en de oostpartij van 
dit podium wordt ingenomen door een grote mensa, waarvan de niet 
minder dan twaalf stipites sporen hebben achtergelaten. De absis werd 
ingenomen door een éen trede hoger podium, in welks midden een basis 
voor een cathedra lag. 

Van het Witte Klooster moet nog vermeld worden, dat zich in het 
schip van de derde tot de negende travee in het midden een brede baan 
van rood graniet en wit marmer uitstrekt, die een solea suggereert en 
eindigt bij een tegen een zuil opgesteld, langs zes traptreden bereikbaar 
granieten platform van onbekende bestemming. Was het de abtszetel, 
was het een leesverhoog? Het laatste zou men concluderen kunnen naar 
analogie van de solea- en ambon-dispositie in de transeptbasiliek van 
Menapolis. 

Een unicum is de basiliek van Luqsor, die binnen een zware rechthoe
kige buitenmuur driebeukig is ingedeeld door een kolonnade die in 
het oosten halfcirkelvormig, absidaal, omloopt, op de manier van de 
kolonnaden in de grote 4e-eeuwse kerkhofbasilieken van Agnes, Lauren-
tius, Petrus-en-Marcellinus en Sebastianus in Rome. Daarbinnen bevond 
zich, in de eerste travee van het schip, het altaar. 

Rechthoekige absiden naar Syrische trant vindt men in de kerken van 
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Bawit en Saqqara, uit het einde van de je eeuw, met nevenruimten die 
naar deze absis geopend zijn. Hders echter zijn zulke nevenruimten 
naar de zijbeuken geopend. 

Een strenge afsluiting van de altaarruimte (haikal, heilige der heiligen) 
komt in de Koptische kerken niet vóór de 6e eeuw voor. Zodra zij op
treedt heeft zij echter niet de vorm van een doorzichtige open kolonnade, 
maar van een hoge houten wand met drie deuropeningen (de higab, 
in Abu Sargah en Al Adra as-Zuailah). 

Het Koptische altaar is tweeërlei van vorm: rechthoekig of sigma-
vormig. De sigma-bladen hebben een opstaande rand en aan de rechte 
kant een goot om broodkruimels en wijndruppcls te vergaren9. Hun 
vormt komt overeen met verscheidene sigma-vormige grafmensae in het 
Egyptisch Museum van Cairo en het Grieks-Romeins Museum van 
Alexandrie, die uit de 9e en 10e eeuw dagtekenen. Het type is als altaar 
in Egypte niet ouder dan vroegstens de 6e eeuw I0. 

Als Byzantijnse enclave, aan het patriarchaat van Alexandrie onderhorig 
maar aanvankelijk zonder relaties met de Kopten, is de Kerk van Nubië, 
het land tussen de eerste en tweede katarakt van de Nijl, grotendeels 
buiten de Rijksgrenzen vallend, een merkwaardig verschijnsel. Als gevolg 
van de bouw van de Assoeandam is het gebied waar de kerken liggen, gro
tendeels onder water komen te staan en vóór de inundatie zijn zij slechts 
haastig en gebrekkig onderzocht. Voordat de dam in 1929-33 verhoogd 
werd, waardoor ook de rest van Nubië overstroomd zou worden, heeft 
Monneret de Villard er echter nog een groot aantal kunnen opnemen en 
uit zijn onderzoekingen11 blijkt, dat de interieurdisposities Grieks-
Byzantijns zijn. De absis van de meestal driebcukige, in het schip over
koepelde kerken, is inwendig halfrond, maar uitwendig rechtgesloten 
en samengevat met vierkante nevenvertrekken, die met bogen op de zij
beuken geopend zijn (Seih Bedawi, Paras, Serre, Buhen, Qasr Antawi). 
Soms zijn zij door een gang achter de absis onderling verbonden (Tamit, 
middelste kerk; Naga Abdallah, Seih Arafa), soms, wanneer de absis 
uitspringt, sluiten zij bij de altaarruimte aan en zijn daarheen geopend 
(Tamit, noordkerk). De ingangen van de kerken zijn niet in de westgevel 
geplaatst, maar in de noord- en zuidgevel. De absis is nooit altaarruimte, 
maar steeds ingenomen door een synthronon met cathedra in het midden. 
In de eerste travee vóór de absis staat het altaar, op een podium van 
hoogstens éen trede hoog, dat door cancelli, aansluitend bij de pijlers, 
omheind wordt. Aan de noordzijde in het schip staat een ambon van een
voudige vorm: een vierkant podium, door éen trappenopgang van twee 
tot vijf treden aan de westkant toegankelijk. Het altaar neemt verschil
lende vormen aan, het is soms een massief gemetseld blok met een natuur-
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stenen blad erop (Es-Sebua, kerk in een tempel ; de „kerk van de engelen" 
in Tamit); soms bestaat het uit een gemetseld muurtje en twee kolon-
netten ervoor, die tesamen een blad dragen (Gindinarri)4. In de noord-
kerk van Tamit is het kastvormig, aan de achterkant open; in Ar-Ramal 
heeft de onderbouw van het altaar een C-vormige plattegrond. 

Het altaarpodium is aan de westkant afgesloten door cancelli in de 
vorm van opstaande stenen platen (Hamman el-Farki, Ar-Ramal) of— en 
dat zal ongetwijfeld een latere vorm zijn — een hoge muur met een ingang 
in het midden (ScihBedawi, Sinesra, Faras en een kerkje in Tamit: een 
muur van 2,50 m hoog), een vorm die beantwoordt aan de higab van de 
Kopten. Een doorzichtige afsluitende dwarse kolonnade komt niet voor. 

De chronologie van geheel deze Nubische groep kerken is onzeker; 
vanaf het midden van de 6e eeuw tot in de tweede helft van de 14e eeuw 
was Nubië een christelijk land, eeuwenlang geïsoleerd achter een moham
medaanse barrière die zich van Syrië tot Marokko uitstrekte. Tenslotte 
werd het door de Arabieren bezet. 

Het koortsachtige onderzoek van de kerkjes die na de voltooiing van 
de nieuwe Assoeandam, in aanbouw ten zuiden van de oude uit 192^, 
door een kunstmatig meer verzwolgen worden, is nog te onvolledig om 
conclusies toe te laten. 
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HOOFDSTUK J 

Klein-Azië 

Over de inrichting van de oudchristelijke kerkgebouwen in Klein-Azië, 
de Romeinse diocesen Pontus en Asia, zijn wij zeer karig ingelicht. De 
overblijfselen zijn even talrijk als onvolledig, teksten met speciale be
trekking tot Klein-Azië zijn er nauwelijks. De vroege liturgische ge
woonten daar zijn ons totaal onbekend en dat betekent „one of the most 
serious of all the many handicaps under which the study of early liturgy 
has to be carried on"1 . Klein-Azië is ook sedert de publicaties van J. 
Strzygowski en H. Rott „ein Neuland der Kunstgeschichte" gebleven, 
want weliswaar is de door hen voorgestelde chronologie algemeen als 
veel te vroeg verworpen, maar duidelijker suggesties zijn er niet voor in 
de plaats gekomen en de gegevens uit Klein-Azie zijn niet in de geschiede
nis van de vroegchristelijke architectuur opgenomen of verwerkt. Het 
wachten is op verdere systematische opgravingen. 

Toch was Klein-Azië al in de tweede helft van de 3e eeuw het christe
lijke land bij uitstek. In de streek langs de Aegeische Zee, de kusten en 
de valleien tussen de Taurus-gebergtcn, het eigenlijke Asia in Romeins 
administratieve zin, dat toen het bloeiendste gebied was van het Impe
rium, was de meerderheid van de bevolking al christelijk. Men bedenke, 
dat van de ongeveer driehonderd bisschoppen, die in 32 ς voor het eerste 
oecumenische concilie in Nicaea bijeen waren, er honderd uit Klein-
Azië zelf afkomstig waren, en dat ook het derde en vierde concilie in 
Klein-Azië plaats vonden, onderscheidenlijk in 431 in bphese en 4^1 te 
Chalcedon. 

In de 4e eeuw was Cappadocië, het hart van het land, de voortbreng
ster van een „pléiade de grands évêques qui comptent au nombre de 
ses meilleurs théologiens"2, onder wie Gregorius van Nyssa, Theodorus 
van Mopsuestia, Gregorius van Nazianze, Amphilochius van Iconium, en 
vooral ook Basilius de Grote van Caesarea, organisator van het Oosterse 
monnikendom. Sinds het concilie van Chalcedon overvleugelt het 
patriarchaat van Constantinopel Asia Minor ten koste van Ephese en 
Caesarea, en dit heeft misschien ook voor de liturgie consequenties 
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gehad, maar tenslotte is die van Constantinopel vanuit Antiochië via 
Pontus en Cappadocië geformeerd door toedoen vooral van Gregorius 
van Nazianze en Johannes Chrysostomus. In geen ander land zijn echter 
de sporen van die vroege bloei zo zeer uitgewist als in Klein-Azië, sinds 
dit vanaf omstreeks 1070 door de Seldsjoeken onder de voet gelopen 
werd. De monumentenvoorraad, hoe groot ook, is de heterogeenste 
van de oudchristelijke wereld, br zijn driebeukige zuilenbasilieken van 
het internationale schema, maar afwijkend door merkwaardige oost
partijen, soms met buiten de absis uitspringende nevenruimten (Meriam-
lik, Corycus), en door de in de 6e eeuw optredende overkluizing met 
tongewelven (Binbir Kilisse, kerk I), transeptbasilieken (Perge, Sagalas-
sos), zeer veel eenbeukige kruiskerken (met name in Cappadocië en 
Lycaonië) met hoefij¿ervormige absiden en met een koepel op de kruising. 
Voorts zijn er sterk gecentraliseerde kerkgebouwen met dominerende 
wijde koepel, zoals in Ankara en Myra, die vroeger als ^e-eeuwse voor
lopers van de Hagia Sophia gezien werden, maar nu in de 8e en 9e eeuw 
gedateerd worden. Tenslotte zijn er unica als de Johanneskerk in Ephese, 
zowel in haar eerste als in haar tweede gedaante. Rondom Urgüp (het 
oude Prokopion), in de vallei van Göröme, eens een dal vol ana
choreten, een getourmenteerd landschap van door erosie gevormde 
rotskegels, ligt een onafzienbare hoeveelheid in de tufsteen uitgehakte 
kloosterkerken en kapellen, waarvan de oudste wel uit Basilius' tijd 
moeten dateren, maar de meeste toch pas uit de 9e en 10e eeuw, toen dit 
gebied onder de Macedonische keizersdynastie (867-10^6) veiligheid 
genoot en, ook nog tijdens de Arabische invallen, een toevluchtsoord 
was voor monniken van elders. 

De onderzoekingen van btrzygowski, Rott, Lanckorónski, Ramsay en 
Gertrude Bell3 bieden weinig uitkomsten voor de liturgische interieur-
disposities, deels om de eenzijdige architectonische belangstelling dezer 
auteurs. 

Diocees Asia 

De basilieken van Pamphylië, Pisidië en Lycië, voor een groot deel van 
kalksteen gebouwd in grote blokken zonder specie verband, worden 
gekenmerkt door hoofdeinden volgens een zeer eenvoudig schema. Het 
meest gedifferentieerd zijn nog die van de twee transeptbasilieken in Perge 
(Pamphylië). In de vijfbeukige zuilenbasiliek (de metropool? £e of 6e 
eeuw), welker transept niet uitspringt, is de inwendig ietwat gestrekte 
halfronde absis ingevat tussen tweemaal twee nevenruimten, door graat
gewelven overkluisd, die door muren met ingangen van het transept 
gescheiden zijn. Als enige steunpunten zijn nog slechts twee pijlers van 
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T-vormige plattegrond bewaard, op de hoeken die het schip met het 
transept maakt4. Noch van subsellia, noch van altaar of ambon is een 
spoor gevonden. De 4e-eeuwse driebeukige transeptbasiliek heeft al een 
soortgelijke oostpartijs. liet transept springt nauwelijks uit, maar is aan 
de westelijke, noordelijke en zuidelijke zijde van een zijbeuk voorzien, 
die herinnert aan de oplossing van basiliek A te Philippi in Macedonië. 
Het altaar zal in het transept gestaan hebben, zoals in de transeptbasilieken 
van Isaurië en Cilicië, de Menasbasiliek in hgvpte en de Hagios Demetrios 
in Thessaloniki6. De nevenruimten zullen, zoals in Syrië, Palestina, 
Isaurië en Cilicië, alleen een aesthetische functie gehad hebben en zij her
leiden het hoofdeinde tot een uitwendig rechthoekige partij. Twee 
transeptbasilieken bezit ook Sagalassos (Pamphylië), met uitspringend 
transept tussen de drie beuken en de halfronde absis7. 

Alle fasen die het martyrium kan doorlopen, leest men af aan de 
basiliek van Johannes de bvangelist in bphese8. De grote pelgrimskerk 
ter ere van de apostel was in 1304 door de Seldsjoeken tot moskee in
gericht, maar de christelijke bedevaarten erheen zijn nog doorgegaan tot
dat Fphese in 1426 door de Osmanen verwoest werd. 

Uit de opgravingen, door Sotiriou begonnen, en, nadat de Grieken 
door Ataturk uit Klein-Azië verdreven zijn, voortgezet door Keil en 
Hörmann van het Oostenrijks Archaeologisch Instituut, zijn de opeen
volgende bouwperioden van dit kerkelijk gebouwencomplex komen vast 
te staan en zijn ook van de liturgische interieurdispositie gedetailleerde 
reconstructietekeningen gemaakt. 

Aanvankelijk is de spelonk waarin zich het graf van de heilige bevond, 
slechts overhuifd geweest door een monumentaal ciborium, een open 
baldakijn dat door de pelgrims sub divo benaderd werd ' . Men zou het 
zelfs met de naam kunnen aanduiden, die de presbyter Gaius in de 2e 
eeuw voor de graftekenen van Petrus en Paulus in Rome gebruikt: een 
tropaeum. In de 4e eeuw wordt rond dit monument een vierkant mauso
leum gebouwd, 20 χ 20 m, en 18 m hoog, een kubusvorm, die met een 
graatgewelf overkluisd wordt. De grafspelonk wordt tot een crypte 
uitgebouwd, waarop zeker wel een altaar geplaatst zal zijn. Het vier
kante martyrium kreeg een oostelijke absis, waarschijnlijk al met een 
subselhum. Aldus is het graf geschikt gemaakt voor een volledige liturgie
viering op de feestdagen van de heilige. Voor de gelovigen is echter niet 
veel plaats gewonnen en het is mogelijk, dat het martyrium door drie 
grote bogen direct naar buiten open stond. Overigens kan men zich ook, 
zoals bij het graf van Laurentius in Rome, een Eucharistieviering ad 
corpus voorstellen en een grote, geheel openbare dienst elders, in een 
grote basilica. 
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In de eerste helft van de ^e eeuw is rond dit martyrium een reusachtige 
kruisvormige basiliek gebouwd, die zich enigszins laat vergelijken met het 
heiligdom van Simeon de Styliet in Syrië. Het vierkante martyrium bleef 
het middelpunt, altaar en synthronon bleven op hun oude plaats, onder
scheidenlijk in het midden en in de absis. In het westen sloot een drie-
beukig schip (met drievoudige narthex) aan, in het noorden en zuiden 
driebeukige dwars-armen, en in het oosten een vijfbeukig schip met 
absidale beëindiging in het midden. Deze oost-arm is misschien zo breed 
gemaakt om passage naar de dwars-armen mogelijk te maken, want het 
middenschip ervan eindigde tegen de absis en het synthronon van het oude 
martyrium. De oost-arm kan bijgevolg tijdens de liturgieviering geen 
enkele rol gespeeld hebben, want hij werd volledig geblokkeerd. Ook 
bij de bouw van de nieuwe kerk tijdens de regering van Justinianus werd 
deze situatie niet ongedaan gemaakt (een bewijs dat zij niet als manco 
gevoeld werd). 

De Justiniaanse koepelkerk is wellicht al ver vóór $36 begonnen, het 
jaar waarin het Apostoleion in Constantinopel naar haar voorbeeld be
gonnen werd10. De bouw van deze nieuwe kerk werd reeds onder
nomen toen de oude nog niet eens voltooid was : de noordelijke transept
arm was nog niet gereed gekomen. Er verrees, met een kwadraten-
stelsel als schema van de plattegrond, een kruiskerk met koepels tussen 
zware gordelbogen, in drie armen éen, in de west-arm twee, geschraagd 
door zware schildbogen op een lichtbeuk die rustte op tribunes boven 
de zijbeuken. De zware vierkante kruisingspijlers bevatten de hoekpunten 
van het oude martyrium, dat verder gesloopt werd. De lage crypte 
met het graf van de apostel bleef echter als tevoren de plaats waarop het 
altaarpodium lag (fig. 11). Op de plaats van de oude absis verrees een 
massaal synthronon, bestaande uit een amphitheater van zeven banken 
met in het midden een verdubbeling van de treden als opgang naar de 
cathedra. Aan de bovenkant werd deze tribune door cancelli afgesloten. 
In de onderbouw werd een halfronde gang uitgespaard zoals die ook 
voorkomt in de Hagia Euphemia en de Hagia Irene in Constantinopel. 
In een later stadium is het synthronon verbouwd om meer en comfor
tabeler plaatsen te verkrijgen. Het overige van de inrichting van de al
taarruimte en wat eraan voorafgaat, gelijkt sprekend op die van de Hagia 
Sophia in Constantinopel. Het altaarpodium is slechts écn trede hoog, 
zodat ook hier, zoals in het gehele christelijke Oosten, de aanwezigheid 
van een crypte géén invloed heeft op het niveau van het altaar. Het po
dium is vierkant en aan drie zijden omsloten door een reeks zuilen met 
architraaf. Zes zuilen stonden aan de westkant, met een midden-ingang, 
vijf zuilen op de zijkanten, met ingangen in hun meest oostelijke inter-
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fig. 11. Ephese, Johanneibasiliek, 527-565, lengtedoormede naar het noorden, reconstructie 
naar H. Hörmann. 

columniën; verder zijn tussen de zuilen plutei in gleuven in de zuilen 
geplaatst. Op de architraaf was een inscriptie gebeiteld: vers i£- i8 van 
Psalm 132 (131)· Van het altaar is niets teruggevonden dan de sokkel, 
die aantoont dat er geen communicatie met het onderliggende graf en 
zijn ervpte bestond. Van een altaarciborium zijn brokstukken terug
gevonden : boogresten, twee getorste en aan de onderkant gecanneleerde 
zuilschachten, terwijl bovendien in de bodem de plaats van hun basemen
ten herkend werd. 

Vanaf de midden-ingang van de afsluitende kolonnade strekte zich 
westwaarts een verhoogde, 3 m brede passage, een solea uit, die ver
binding gaf met de ambon. Deze had twee opgangen in de lengte-as 
van het schip en een ronde kuip op kolonnetten ; de bodem van de kuip 
moet zich ι m boven het vloerpeil bevonden hebben. Overblijfselen 
van een jongere, eenvoudiger ambon, met éen trap, werden gevonden in 
de noordelijke kruisarm. 

Uit architectonisch oogpunt betekent deze enorme koepelkerk onge
twijfeld een groots monument waarin centraal- en lengtebouw harmonisch 
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versmolten zijn, maar in haar functie is zij toch een „monument bâtard"11, 
met als groot obstakel de handhaving van de oude martvrium-dispositie in 
de kruising, waardoor de oost-arm geheel afgesneden wordt. Er zijn 
evenwel aanwijzingen, dat de oost-arm als kerk op zichzelf gebruikt 
werd, want in de absis zijn sporen van een cathedra gevonden en op de 
rooilijn van de absis heeft misschien het altaar gestaan waarvan eveneens 
resten gevonden zijn. Het zou geen verbazing wekken, wanneer ook al 
de vijfbeukige oost-arm van het voorafgaande je-eeuwse gebouw als af
zonderlijke kerk dienst deed. Het is immers niet onmogelijk dat er in 
zulke bedevaartsoorden, die internationale verering ondervonden en 
waar Syriers, Perzen, Arabieren, Grieken, Afrikanen, Romeinen en 
Galliërs toestroomden, zoals ook naar het grote kruisvormige heiligdom 
van Simeon de Styliet, al vroeg gelegenheid verlangd werd om vele 
liturgische diensten achtereenvolgens of tegelijkertijd en volgens ver
schillende riten te houden. 

Van de andere basilieken van Ephese is de chronologie niet afdoende 
vastgesteld. De Mariabasiliek, waar in 431 het derde algemene concilie 
werd gehouden, is een onderdeel van een kerkelijk gebouwencomplex 
dat ingericht is in het laatantieke, 2e-eeuwse Mouseion, een zeer lang
gerekt gebouw dat na allerlei reconstructies tot in de 6e eeuw niet minder 
dan drie basilieken in eikaars verlengde omvatte, waaraan bovendien nog 
een lang atrium vooralging, tegen welks noordzijde een baptisterium 
aansloot12. Oorspronkelijk, rond 400, was het éen lange (8j m) basiliek 
met narthex en atrium. Al rond £00 is dit gebouw vervallen of verwoest, 
en op de plaats van de westelijke helft van het schip verrees toen een 
pijlerbasiliek met koepel. In de absis daarvan bevond zich een enkel
voudige marmeren presbyterbank. Op de plaats van de oostelijke helft 
der oude kerk werd in de 7e of 8e eeuwr een pijlerbasiliek gebouwd; 
de absis van de koepelkerk werd toen daarvan het westportaal en een 
ingang werd erin uitgebroken en een kolonnade met architraaf ervoor 
gezet. De sporen van bêma, solea, ambón, die erin gevonden zijn, be
horen ongetwijfeld tot de bouwtijd van deze jongste pijlerbasiliek en niet 
tot de oude kerk van rond 4001 3 . 

Een kerk bij de Magnesische Poort, een driebeukige zuilenbasiliek, 
heeft een rechthoekige absis, waarin een halfronde presbyterbank gestaan 
heeft, cancelli ter hoogte van het tweede zuilenpaar en midden daarvoor 
een langwerpig rechthoekig platform, dat enigszins doet denken aan de 
korte solea in de Griekse kerken14; de datum is niet vastgesteld. 

De als Binbir Kilisse bekende groep van een dertigtal kerken in de 
vallei aan de voet van de Kara Dag en de Maden Dag, in Lvcaonië, is zo
wel in stylistisch als in chronologisch opzicht veel omstreden. De vroeg-
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ste gebouwen 7ijn er vermoedelijk uit het midden of de tweede helft 
van de 6e eeuw. Meestal heeft in Binbir Kilisse de driebeukige, soms 
gewelfde en soms van tribunes voorziene zuilen- of pijlerbasiliek éen 
enkele halfronde of hoefijzervormige, uitspringende absis». Kerk XXXII 
is mogelijk 6e-eeuws; zij heeft de vorm van een driebeukige pijler-
Ьаьіііек, de pijlers hebben halfzuilen aan de zijde van het schip en van de 
zijbeuken. De twee meest oostelijke pijlers zijn vierkant en veel zwaarder 
dan de overige. Dit gaf Strzygowski reden er een embryonale koepelkerk 
in te zien 1 5, hetgeen alleen al onaannemelijk is, omdat de koepel
basiliek niet het eindpunt kan zijn van een in de basiliek opgesloten 
evolutieproces, maar een creatie is, die is te danken aan de adoptie van 
een complete koepelconstructie uit niet-basilicale gebouwen (mausolea, 
martvria, baptisteria). Veeleer dient het verschil in vorm tussen de ooste
lijke pijlers en de overige om de altaarruimte en het schip van elkaar te 
onderscheiden. Ook elders kan men dit motief aanwijzen : in de basiliek 
in het Asclepiaeum van Milete heeft het schip pijlers met halfzuilen, 
maar voor de absis staan in plaats van zulke pijlers zuilen. 

Ook in andere basilieken van Binbir Kilisse is na te gaan waar de altaar
ruimte zich bevond en tot hoever deze zich uitstrekte. Zij neemt de 
meest oostelijke travee van het schip in, vóór de absis, eenmaal twee 
traveeën (kerk XXXI). Sporen van een afsluiting zijn gevonden in de 
kerken III, VI, XXI, XXXI en de kerk van Maden Dag16, hr waren stenen 
plutei, op welker voorzijde een kruis uitgehakt was, en er waren spon-
nigen voor houten roeden waaraan gordijnen gehangen konden worden17. 

Het altaar zelf is alleen bewaard in de kerk bij de Maden Dag, een 
hallekerk met tongewelven; de twee oostelijke pijlers vertonen in-
kassingen waaraan een houten architraaf van een afsluitende kolonnade 
vastgehecht moet zijn geweest18. Het altaar lag, toen het teruggevonden 
werd, enigszins verwijderd van zijn oorspronkelijke standplaats vóór de 
absis. Het was een langwerpig rechthoekig blad met opstaande rand aan 
drie zijden, vier uitdiepingen op de hoeken en een in reliëf uitgehakt 
kruis in het midden. Aan éen zijde was geen opstaande rand maar wel 
in het midden een klein kuipje. Was dit blad de basis van een mensa, 
met sponningen voor vier vierkante stipites en dit kuipje als relieken-
bewaarplaats?19. 

Alleen in kerk XXI is, in de hoefijzervormige absis, een halfrond 
subsellium gevonden met een voetbank en een apart verhoogde stenen 
zitplaats in het midden20. 

Fen opmerkelijk geval is de basiliek die in de 6e eeuw in het Gymna
sium van Priene is ingericht21, driebeukig, met Dorische zuilen en een 
halfronde absis. In de absis bevindt zich een enkelvoudige, ononder-
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broken presbyterbank. Van het schip is een altaarruimte afgezonderd 
van vier traveeën diep door de plaatsing van een dwarse reeks cancelli 
tussen het vierde zuilenpaar. Het altaar, dat in de tweede travee stond, 
schijnt blokvormig geweest te zijn (cf. Stobi), te oordelen naar de ge
sloten zijwanden, die teruggevonden werden, zij hadden overigens de 
wel zeer grote hoogte van 1,33 m. In de lengte-as van de kerk, vóór de 
cancelli, werd het overblijfsel van een ambon aangetroffen, met éen 
trap-opgang, aan de westkant. 

Diocees Pontus 

Nog schaarser zijn de gegevens over het diocees Pontus in vroeg
christelijke tijd. De Hagia Sophia in Nicaea is een driebeukige zuilen
basiliek uit de je of 6e eeuw, eerder uit de 6e eeuw, want in de absis 
bevindt zich een subsellium van zes banken, en het podium ervan en dat 
van de altaarruimte is hoog, vier treden namelijk22. De basis van het 
altaar, inde eerste schiptravee, was 1,60 m breed, ι,^ο m diep. De mensa 
rustte op zijmuren en 0,40 m dikke kolonnetlen daartussen. Midden vóór 
het subsellium werd het steunpunt aangetroffen van een thalassa. 

Cappadocië wordt beschouwd als een provincie, die voor de defini
tieve formulering van de Oosterse liturgie bijzonder belangrijk was, maar 
dat wordt door de kerkelijke architectuur niet weerspiegeld, geen enkele 
van de daar gevonden kerken dagtekent van vóór omstreeks j f o 2 3 , 
en zij zijn geen voorlopers, maar afleggers van de stijl van de Aegeïsche 
kustlanden. De doorgaans vrij korte, soms vierkante, driebeukige pijler
en zuilenbasilieken (of pijlers met halfzuilen), vaak later gewelfd, hebben 
éen enkele absis, die inwendig eerst halfrond is, later hoefijzervormig, 
uitwendig veelhoekig zonder zij vertrekken. Ook de kruisvormige kerken 
hebben zulke absiden. Het basilicale type is het oudst. Het beste voor
beeld is de zogenaamde Constantijnsbasiliek van Eski Andaval, die uit 
omstreeks ςςο schijnt te dateren 2 4 . Maar ook de kruisvormige kerken ko
men op de Anatolische hoogvlakte clan al voor. Gecombineerd met een 
octogoon verschijnt dit type in de beschrijving die Gregorius van Nyssa 
omstreeks 380 geeft van een martyrium. In de oudste kerken, ook de 
oudste grotkerken, is de absis nog de ruimte waarin zich het voorzitters
podium bevindt met cathedra en synthronon. Het is het geval inde in de 
rots uitgehouwen driebeukige zuilenbasiliek van Tchaouch In, de kerk 
van Johannes de Doper, vermoedelijk uit de 6e eeuw25. Het podium is 
er twee treden hoog, vóór de absis staan pijlers in plaats van zuilen, zij 
scheiden een altaarruimte en zij zijn door cancelli verbonden. Het altaar 
is verdwenen, maar voor de plaats waar het stond, bevindt zich nog in 
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de bodem een reliekendépôt, dat men ook. aantreft in de vroeg 6e-eeuwse 
basiliek in de tempel van Roma en Augustus in Ankara. De aanwezigheid 
van cancelli en de plaatsing van cathedra en synthronon in de absis 
betekenen wel een terminus ante quem voor de datum van het kerkgebouw, 
maar deze ligt pas in de ι ie eeuw 2 6 . Derhalve kan men een grote conti
nuïteit vaststellen in het basilicale schema en kan met behulp van de 
resten van 9e- en ioe-eeuwse kerk-inrichting een je- en 6e-eeuwse 
interieurdispostie gereconstrueerd worden. In de 11e eeuw verschijnt 
dan de dwarse kolonnade met architraaf (Göröme, kapel van de heilige 
Barbara; kapel nr 17 uit omstreeks ιοςο en kapel nr 2 in Toqale Kilisse, 
voorts de kerk in Gúlik Kilisse). 

Wanneer wordt voor het eerst het altaar in de absis geplaatst? Wel
licht al vroeg, zeker in de niet-kathedrale kerken, maar ook komt 
het voor, dat altaar en cathedra (van bisschop of abt) beide in de absis 
geplaatst worden, zoals in kapel nr 8 in Göröme, waar het altaar midden 
tegen de absismuur staat en een in de rots uitgehouwen zetel rechts van 
het altaar eveneens tegen de absismuur, noordwaarts naar het altaar 
gericht27. 
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HOOFDSTUK 6 

Griekenland 

Griekenland maakte sinds Diocletianus als Macedonia deel uit van de 
praefectura ¡llynci, die ook Dacia en het eigenlijke Ulyncum omvatte en 
haar administratief centrum had te Sirmium (Mitrovica, ten westen van 
Beograd) aan de Sava. Sirmium en Thessalonice waren de belangrijkste 
steden van het gebied, dienden soms als keizerlijke residentie (Galerius 
in 300 in Thessaloniki, waar hij de christensoldaat Demetrius ter dood 
liet brengen; Valentinianus II omstreeks 37$ in Sirmium) en waren ook 
kerkelijk de grootste middelpunten. In Sirmium, dat in administratieve 
en militaire betekenis voor Hl) ricum was wat Trier was voor Gallië, wer
den de relieken van vele heiligen bewaard, onder wie Anastasia, Deme
trius en Hermogenes. In het begin van de je eeuw wordt Pannonië 
echter reeds zo zeer door de Avaren en Oostgoten bestookt, dat de 
gekerstende bevolking zich grotendeels zuidwaarts terugtrekt. De 
relieken van Demetrius werden in 412 naar Thessaloniki overgebracht, 
waar zij de stad voortaan groot religieus prestige gaven ; die van Hermo
genes kwamen in Aquileia terecht, die van Anastasia tenslotte rond 4^5 
in Constantinopel. Het zijn slechts tekenen van een veranderende 
kerkelijke en politieke toestand. In dezelfde tijd, in 412, bevestigt paus 
Innocentius nog eens de onafhankelijkheid van de metropool Thessaloniki 
als vicariaat van Rome, maar defacto ligt deze stad met geheel Grieken
land dan al in de invloedssfeer van het patriarchaat Constantinopel. 
Blijkens de overblijfselen van zijn kerkelijke architectuur heeft Noricum 
wel degelijk tot het einde — tot de bezetting door Oostgoten en Baju
waren — zijn onderhorigheid aan de metropool Milaan bewaard, maar 
Dalmatië is aan het einde van de je en in het begin van de 6e eeuw, mèt 
het exarchaat van Ravenna, Byzantijns gericht. Wil men zo veel mogelijk 
aan de scheidslijnen tussen Pars Ocadentalis en Pars Onentalis van het 
Imperium vasthouden, hoezeer zij ook juist in dit gebied fluctueren, 
dan is Illvricum als Westers te beschouwen. Macedonia echter steeds als 
Oosters: het heeft zelfs inde kerkelijke bouwkunst vroeg tot de formatie 
van de Bvzantijnse karaktertrekken bijgedragen, wanneer men let op de 
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vroege geconcentreerde vorm van de bêma (cathedra en altaar op éen 

podium) en op de vorm van de reliekencultus (het altaar blijft een tafel, 

word t niet met een confessio verenigd.) 

De meeste vestigia van de interieurdispositie der vroegchristelijke 

Griekse basiliek gaan terug op de j e eeuw, toen een grote bomvbedrijvig-

heid heerste en een aantal grote en rijk gedecoreerde kerkelijke ge

bouwencomplexen verrees. Hun kern bestaat, afgezien van enkele cen-

traalbouwen als de ro tonde van Georgias en de kruisvormige Hosios David 

in Thessaloniki, meestal uit een driebeukige /uilenbasiliek me t enkele 

halfronde absis, met nar thex en atrium, alles hellenistisch van stijl in de 

oude beproefde proport ioneringen en aanvankelijk nog hoogstaande 

steenhouw techniek met fraaie s té réotomie 1 . Uit de 4e eeuw is zo goed als 

niets gespaard gebleven. Ook een unicum als he t cultusgebouw bij het 

Asclepiaeum op Delos (waar in een zaal me t eindnis op een 1,20 m 

hoog podium in de absis sporen van een sigma-vormige bank langs de 

halfronde muur zijn gevonden en midden op het podium sporen van een 

altaar, dat oorspronkelijk de vorm had van een blad op éen stipes, maar 

dat later een gemetselde onderbouw kreeg) blijkt to t heden veel te vroeg 

gedateerd en in plaats van 4e- eerst j e -eeuws te zijn. 

De grote transcptbasiliek van bpidauros, die overeenkomsten ver toont 

met de oude St. Pieter in Rome, schijnt nog uit he t einde van de 4e eeuw 

te dateren en is de oudste bekende en de grootste van een reeks Griekse 

transeptbasilieken. Haar inrichting ver toont reeds een systeem dat de 

hele j e en vroege 6e eeuw van kracht zal blijven. Twee andere vijibeukige 

transeptbasilieken zijn er nog: de Demetr iuskerk in Thessaloniki en 

basiliek С in Nikopolis, de overige zijn driebeukig. Opvallend is de grote 

lengte-ontwikkeling van de meeste Griekse basilieken, vaak zijn zij m e e r 

dan 3 j m lang en verhoudt zich hun lengte tot de totale breedte als 3 : 2. 

De ingang van het schip is bij voorkeur door zuilen in drieën gedeeld, de 

intercolumnicn kunnen door voorhangsels afgesloten worden . In de nar

thex bevinden zich de ingangen vaak juist niet daartegenover, volgens 

Orlandos om tocht te weren , volgens Lemerle om binnenkijken te 

belet ten. De narthex springt soms ver zijwaarts buiten de zijbeuken ui t , 

bijvoorbeeld in de basilieken op Lesbos (Aphendelli , tweede helft j e 

e euw; Argala, j e of 6e eeuw, en Achladeri), en is voorzien van een of 

meer nevenruimten (waaraan hieronder nog aandacht besteed zal wor 

den) . Enkele kerken hebben tribunes op de zijbeuken en op de nar thex 

(Thessaloniki, H. Demet r ius ; Stobi, omstreeks j o o ; Caricin Grad, 

6e eeuw). 

Er zijn enkele schema's te onderkennen in de dispositie van voorzit ters

podium en al taarruimte, schema's die niet afhangen van de verschillen 
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in plattegrond tussen diverse basilicale typen. Voor een transeptbasiliek, 
een basiliek met enkele absis of met triabsidaal hoofdeinde kan een en het
zelfde schema gelden dat de absis en een rechthoekig gebied daarvoor 
omvat en even breed is als het schip of iets smaller. De altaarruimte is 
gelijkvloers, het altaar staat niet op een podium ; ook al om deze reden is 
de term bêma als aanduiding van de altaarruimte voor de 4e en 5e eeuw 
eigenlijk misplaatst: de ruimte rond de αγία τράπεζα is het θυσιαστήριον, 
de βήμα is de priestertribune in de absis2. In de basiliek van Lcchaion is 
de altaarruimte weliswaar twee treden hoger dan het schip, zodat er toch 
nog onderscheid blijft (laatste kwart ge eeuw). Zodra de priesterbanken 
en het altaar tesamen op éen architectonisch afgezonderd podium staan, 
kan de term bêma in middeleeuwse en moderne zin op beide elementen 
tesamen toegepast worden. Juist in Griekenland is die onderlinge inte
gratie het vroegst aanwijsbaar. 

Cathedra en presbyterbanken 

De halfronde absis bevat het voorzitterspodium en de presbyterbanken, 
tenzij de laatste deel uitmaken van de altaarruimte. In het laatste geval is 
sprake van een rechthoekig type3, waarbij op het absispodium slechts de 
cathedra staat, terwijl twee evenwijdige banken aan weerszijden van 
het altaar staan, in het noorden en zuiden. Het is het schema van alle 
grote Griekse basilieken uit de late 4e en uit de je eeuw: Epidauros; 
Nea Anchialos А, В en D; Nikopolis А, В en D; Lechaion ; Philippi A; 
basiliek aan de Ilissos bij Athene; in de Hagios Demetrios en de Acheiro-
poietos in Thessaloniki ; Korinthe en Skoutela. In het eerste geval is er een 
halfrond type : een sigma-vormig synthronon wordt in het midden onder
broken door een sokkel waarop de cathedra staat: Quiricusbasiliek op 
Delos, een drietal basilieken op Samos, voorts Tegea, Aphendelli, 
Glyphada, Voskochori, Armitha op Rhodos en de basiliek buiten de 
muren van Philippi. Het rechthoekig type schijnt het oudst te zijn. Ook 
combinaties van het rechthoekige en „exedrale" type komen voor: in 
Daphnousi (in Lokris) is er een synthronon in de absis, maar staan 
ook twee korte, evenwijdige presbyterbanken in de altaarruimte. De
zelfde indeling kent het basiliekje in Spetsai, waar de sokkels in de altaar
ruimte elk slechts plaats boden aan éen presb\terstoel. Ook in Olvmpia 
(fig. 12) en Olympos Laureotikos waren rechthoekig en halfrond 
schema gecombineerd, evenals in Sikyon (begin ge eeuw), Skoutela en 
Lechaion. In Lechaion is tegen de halfronde absismuur een lage plint 
met rechthoekige uitsprongen gemetseld, waarop mobiele zetels ge
staan hebben. Ten aanzien van die gevallen -waarin zowel zetels in de 
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fig. 12. Olympia, basiliek. Se eeuw. Reconstructie van de liturgische dispositie door A.K. Orlandos. 

De ambon stond bij de noordelijke arcade. 

absis als in de altaarruimte voorkomen, heeft Pallas de mogelijkheid 

geopperd, dat in de absis de hoogste geestelijken zetelden, inde altaar

ruimte, op de rechte banken, de lagere·*. In enkele gevallen zijn de uit

einden van de halfronde bank in de absis van traptreden voorzien, zoals 

te Athene in de Panhagia, ingebouwd in de stoa van Hadrianus, en in de 

basilieken van Glyphada en Olvmpos Laureotikos. 

Het absispodium was doorgaans drie treden hoog, zoals het Testamen-

tum Domini voorschrijft, ongeveer ι m tesamen. Vaak vertoont het een 

rechthoekige, op de rooilijn van de absis beginnende inham midden voor 

de cathedra, even laag als het schip en soms van een vloermozaïek voor
zien (Philippi A): een diadromos, ook in de basilieken A en В van Nca 
Anchialos aanwezig. Aan drie zijden ervan stijgen dan de treden naar het 
podium op. In de basilieken A en В van Nikopolis is de diadromos slechts 
de in het podium rechthoekig ingesneden trap naar de cathedra. 

In de je eeuw komt vrijwel uitsluitend een enkelvoudig synthronon 
voor, slechts in enkele gevallen een meervoud van twee tot drie treden 
naar de onderbouw van de ene halfronde bank, of ook wel drie banken. 
Een drievoudige onderbouw vindt men in de basiliek die in het Parthenon 
te Athene ingebouwd was (vermoedelijk ce eeuw), in de Quiricus-
basiliek op Delos ( je eeuw), de basiliek buiten de veste van Philippi 
(vermoedelijk je eeuw), te Aphendelli en Chalinado op Lesbos (beide 
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6e eeuw), verder op Kos en in Spetsai. In basiliek A op Rhodos (6e 
eeuw) is een zevenvoudig synthronon gevonden. De 4e-eeuwse basiliek 
van Salamis op Cyprus kreeg pas in de 6e eeuw een meervoudig 
synthronon. 

Soms was het absispodium niet geheel massief, maar was erbinnenin, 
langs de halfronde absismuur, een nauwe, gelijkvloerse, overwelfde 
gang uitgespaard, een omgang, zoals in Nikopolis A en B, Argala, Aphen-
delli en Achladeri (beide op Lesbos) en elders voorkomt. Het nut en de 
functie van deze omgang zijn niet duidelijk. Was hij er opdat men van de 
ene naar de andere kant van de altaarruimte kon komen zonder deze te 
betreden? Orlandos acht dit het meest waarschijnlijk en vermoedt dat de 
gang bedoelt was om de lagere geestelijkheid gedurende de liturgie on
gezien van de noord- naar de zuidkant van de altaarruimte te laten gaan en 
omgekeerd5. In de basiliek van Aphendelli was de omgang zo nauw, dat 
hij niet te betreden was, waaruit Orlandos concludeert dat hij daar 
slechts bedoeld was om materiaal te besparen bij de bouw van het po
dium6, een weinig toereikende verklaring. In Voskochori was de gang 
eveneens onbruikbaar, omdat hij aan zijn twee uiteinden op de rooilijn 
van de absis was dichtgemetseld. Zulke omgangen komen ook voor in de 
Hagia Irene en de Hagia Euphemia in Constantinopel, mogelijk ook was 
er een in de Hagia Sophia7. 

Van cathedrae is weinig bewaard gebleven, zij zijn wellicht, zoals 
elders, voorzover niet van profane herkomst, lange tijd uit vergankelijk 
materiaal gemaakt ; men mag aannemen dat zij in Griekenland in later tijd 
uit een der inheemse marmersoorten gemaakt zijn. De presbyter-
banken waren vaak van hout, en de langwerpige stenen constructies aan 
weerszijden van het altaar, met drie trappen ervoor, waren niet de 
banken zelf, maar sokkels waarop het gestoelte stond. Die sokkels zijn 
even hoog als het absispodium. Dezelfde dispositie, het rechthoekige 
type, is ook tweemaal in Palestina gevonden : in de centraal gelegen kerk 
te Sbaita en in de Propylaeënkerk te Gcrasa; de cathedra stond er op de 
rooilijn van de absis8. Dit type blijft in Griekenland gedurende de hele 
^e eeuw in zwang, in de 6e eeuw echter verdwijnt het en komt een sigma-
vormig synthronon van het klassieke Byzantijnse model (Hagia Irene in 
Constantinopel) en met drie of meer zitbanken in de absis te staan. Bij 
een rangschikking van de presbyterbanken in de altaarruimte, in de oost
partij van het schip ( cq . het transept), kan desnoods de absis als plaats 
voor voorzitter en clerus gemist worden, en zo zien wij, dat in de bis
schopskerk van Stobi (Macedonië), die in de tweede helft van de je eeuw 
of rond 500 gedateerd wordt, de absis is gebruikt om plaats te bieden aan 
een of ander gedenkteken, een soort memoria of martyrium in de vorm 
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van een 4,25 m hoge aedicula op halfronde plattegrond, door een 1 m 
brede omgang van de absismuur gescheiden9. Aan de kant van het schip 
had dit bouwsel een recht front ; een plafond dekte het geheel en mis
schien tevens de omgang. In de frontale wand bevonden zich met transen-
nae bezette openingen, de halfronde zijde had vier bogen. Sporen van een 
graf of van relieken zijn er niet in gevonden, maar men neemt aan dat zij 
er wel geweest zijn in de vorm van een sarcofaag of urn. Het geheel ziet 
eruit als een soort bovengrondse crypte met omgang. Men is het er niet 
over eens of het huidige niveau-verschil tussen de vloer van deze memoria 
en het altaarpodium, dat 1,7f m hoger ligt, en de schipvloer, die 1, j i m 
hoger ligt, altijd zo groot іч geweest. Volgens Kitzinger is het altaar
podium slechts o, i j m verhoogd en was het aanvankelijk slechts 0,09 m 
hoger dan het schipniveau, volgens Orlandos echter is het met 1,75 m 
verhoogd; dit laatste is wat vreemd wanneer men in aanmerking neemt, 
dat de vloer van de narthex nu 0,72 m hoger is dan de schipvloer en 
oorspronkelijk dan bijna 2 m hoger zou hebben uitgestoken boven de 
eerste schipvloer. De plaats van het halfrond synthronon in de Hagios 
Demetrios te Thessaloniki kwam overeen met die van de grote transept
basiliek in Menapolis : tegen de viering van het transept aan. In de 
Demetrioskerk wordt het rechtstreeks omvat door de absispartij, die 
inspringt tussen de oostelijke zijbeuken van de transept-armen, in Mena
polis echter ligt de absis zelf veel meer oostwaarts dan het segment-
vormig synthronon1 0. De oorspronkelijke situatie in Thessaloniki is 
echter inzoverre anders geweest, dat zich achter de absis aanvankelijk 
een lage ruimte bevond, een aanleg welke beantwoordde aan die van 
de na de brand van 1917 ontdekte crypte 1 1 . Oorspronkelijk stond in de 
absis alleen de cathedra, het svnthronon werd pas tussen 629 en 634 
toegevoegd, toen ook de cathedra vernieuwd werd. De marmeren leu
ningen van deze bisschopszetel werden teruggevonden als onderdelen 
van het plaveisel. Voordien stonden twee rechte bankenrijen elk op een 
gemetseld podium te weerszijden van het altaar. De absis heeft een reeks 
van vijf boogvensters, waarvan de bogen rusten op zuilen in plaats van op 
opgaande vensterstijlen, precies zoals de zeven boogvensters in de absis 
van S. Giovanni Evangelista te Ravenna. De cathedra moet op een tame
lijk hoog podium (ongeveer 2 m) gestaan hebben, omdat oorspronkelijk 
het gewelf van de crypte hoog bovengronds oprees. Waarschijnlijk dag
tekent deze gehele absispartij tesamen met de vijibeukige transeptbasiliek, 
met het altaarpodium in de viering, waar altaar en kruisvormige relieken
bewaarplaats rechtstreeks op elkaar betrokken zijn, uit het einde van de 
£e eeuw12. Tevoren was er een bouwwerk waarvan het functioneren niet 
duidelijk is. De nog ter sprake komende reliekenbewaarplaats werd on-

1 1 4 



middellijk door een absis omsloten, een absis waarvan na 1917 onder de 
viering van de huidige kerk de resten werden ontdekt en die ten westen 
van de halfronde crypte lag13. 

De altaarruimte 

Het rechthoekig gebied vóór het absispodium, in een gewone basiliek 
de meest oostelijke traveeën van het schip, in een transeptbasiliek het 
middenkwadraat van het transept, werd ingenomen door de omheinde 
altaarruimte, het ιερόν of θυσιαστήριον, waarin, niet in het midden, 
maar even meer oostwaarts, het altaar stond, een τράπεζα op kolonnetten. 
In enkele gevallen stond het altaar in de absis, maar ook dan nog zo
danig, dat er plaats voor een halfronde presbyterbank en een cathedra 
overbleef (Glyphada, Philiatra en Aigina, alle omstreeks £oo). Meestal 
neemt de témenos van het altaar de twee eerste oostelijke traveeën van 
het schip in, hetgeen duidelijk vastgesteld is in Skoutela, Sikyon, 
Voskochori, Paros, de basiliek in het Heraion op Samos, in Mastichari 
op Kos en Aphendelli op Lesbos (fig. 14) en in de kruisvormige basiliek 
van Limeña op Thasos (die van de gebruikelijke transeptbasilieken af
wijkt doordat het schip zich aan de oostzijde van het driebeukig transept 
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ßg. 13. Nea Anchialos (Gnekenland), basiliek Λ, ± 470-500. 
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ßg. ¡4. AphendeUi (Lesbos), basiliek, tweede helft ¡e oj eerste kwart 6e eeuw. Reconstructie van 
áe liturgische dispositie door A. K. Orlandos. 

ßg. 15. Nikopolis (Griekenland), basiliek B, eind ¡e of begin 6e eeuw. Reconstructie van de 
liturgische dispositie door A. K. Orlandos. 
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nog twee traveeën lang voortzet). Soms is de altaarruimte drie traveeën 
diep: basilieken А, В en D van Nea Anchialos (fig. 13), Acheiropoietos-
kerk te Thessaloniki. Een diepte als in Noord-Afrika, waar de témenos 
soms bijna de helft van het schip beslaat, tot in de zesde en zevende travee 
bij een totaal aantal traveeën van twaalf tot vijftien, komt echter in 
Griekenland nooit voor: de binding met de absis staat altijd voorop en 
deze Griekse karaktertrek zal het op den duur, zowel in het Oosten als in 
het Westen, in de vroegmiddeleeuwse christelijke Kerk winnen. In de 
transeptbasilieken is de situatie niet anders: de altaarruimte heeft de
zelfde of een iets kleinere breedte als het schip en heeft de gehele diepte 
(is dus nagenoeg vierkant), of een iets kleinere, van het transept. Het ge
hele middenkwadraat van het transept wordt door de cancelli ingenomen 
in de basilieken А, В en D van Nikopolis (fig. ι ξ), de basiliek van Dodona, 
de Demetrioskerk in Thessaloniki, de kerk van Panormos op Kreta; iets 
minder diep reiken zij in Daphnousi en basiliek В van Philippi. In Lokris 
is de viering van het transept breder dan het schip, de témenos echter 
is minder breed gehouden dan het schip. Het is duidelijk dat het transept 
nooit in zijn geheel als altaarruimte gebruikt is en dat het nooit toegepast 
is met het doel om de altaarruimte breder te maken dan in een gewone 
basiliek mogelijk was. 

De altaarruimte ligt bijna altijd gelijkvloers en, behalve in de basiliek 
aan de Illissos bij Athene, waar in het transept een vierkant verhoog was ' 4 , 
nooit op een podium en heeft veelal een rijk vloermozaïek (Philippi, 
basiliek A ) ^ . 

De bewaarplaats van de relieken 

Het is in de Griekse landen in de je eeuw gebruikelijk, onder het altaar, 
ondergronds, een bewaarplaats in te richten voor relieken van marte
laren, in een schijn-graf, een kunstmatig klein hypogaeum, een loculus. 
Een van de oudste voorbeelden is de kleine kruisvormige crypte, de 
καταφυγή, in de Demetriosbasiliek in Thessaloniki (fig. 16), waarop 
minstens sedert het einde van de 5-е eeuw het altaar rustte, een ruimte 
waarin een fiool miraculeus bloed van de martelaar bewaard werd 1 6 . 
Het graf van de heilige had daarentegen geen enkele relatie met het 
altaar: zijn sarcofaag stond onder een zeskant ciborium ver westwaarts 
bij de noordelijke schip-arcade. Verder ten oosten van de kleine crypte, 
onder en buiten de absis, bevindt zich een heel complex van kamers, 
waarvan de chronologie niet vast te stellen is; zij boden plaats aan de 
graftomben van de metropolieten. Tegen de westwand van de grote 
crypte die onderbouw is van de absis, bevinden zich bekkens waarin 
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ßg. 16. Thessaloniki, Ha g ios Demetrios. Reliekenbewaarplaats onder het altaar, ± 47°· 

wonderdadige olie bewaard werd. Het kruisvormige keldertje, be
staande uit baksteenmetselwerk, meet 2,67 bij i , j6 m en is met zijn 
grootste lengte noord-zuidwaarts gericht. Aan de zuidzijde is het door 
drie traptreden toegankelijk. Midden in de ruimte bevond zich een uit 
onregelmatige steenblokken gebouwde tumulus, waarbinnen zich een 
rechthoekige stenen kist bevond, waarin de vereerde urn bewaard werd. 
De bovenkant van de tumulus werd afgesloten door een marmeren blad 
(0,85 χ 0,85- m, ο,ίς m dik) waarin een chrismon was gebeiteld, een 
blad dat door de ontdekkers als mensa martyrum betiteld is 1 7 . Het keldertje 
was door steenplaten geheel afgedekt. Het wordt ouder geacht dan de 
kerk, welke in de 5e eeuw zodanig werd gesitueerd dat het altaar er 
recht boven kwam te staan. Het altaarpodium, éen trede hoger dan het 
schip, neemt de viering van het transept in, is al in de je eeuw door een 
ciborium overhuifd geweest en werd geflankeerd door twee rechte 
presbyterbanken, aan welker westelijke zijkanten de cancelli aansloten. 
In de 7e eeuw is op een wat hoger niveau deze zelfde altaardispositie 
vernieuwd. 

Analoge disposities van kleinere, soms kruisvormige, maar vaker 
rechthoekige reliekendépôts, met gepleisterde wanden en overkluisd 
door tongewelfjes, treft men aan in basiliek В van Nea Anchialos, basiliek 
A en de kerk buiten de muren van Philippi 1 8, in de Johanneskerk van 
het Stoudionklooster te Constantinopel, in de kruisvormige basiliek 
van Limeña op Thasos en de vroeg je-eeuwse basiliek van Sikyon. Zij 
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w o r d e n beurtelings betiteld als βόθρος, κατάθ-εσις των λειψάνων en als 

έγκούνιον1». Met deze katáthesis word t zowel de plaatsing als de plaats 

van de relieken aangeduid. De naam enkainion, die in de vroegchristelijke 

tijd nog niet in deze zin op t reed t , hangt samen met het Byzantijnse kerk-

wijdingsfeest, dat zoals de Joodse feesten ter herinnering aan de tempel

reiniging en -heiliging (2 Kron. 29) τά εγκαίνια werd genoemd. Aange

zien een dedicatici steeds samenging met een depositio (translatio) reliquiarum 

kon het re l iekendépôt de naam van het wijdingsfeest overnemen, zij het 

in het enkelvoud. In Jerusalem heette de jaarlijkse herdenking van de in

wijding van Constantijns kerk op het heilig Graf al τά εγκαίνια 2 0 . 

Het bijzetten van de relieken onder het altaar is een onderdeel van de 

καθιέρωσις van het altaar, maar de depositie en de consecratie vinden in 

de Byzantijnse ritus niet op éen dag tegelijk plaats, maar zijn als afzonder

lijke plechtigheden over twee dagen verdeeld 2 ' . Op een 6e-eeuws ivoor 

in de Domschat van Trier is een relieken-translatie in grote stijl voor

gesteld : op een praalwagen zijn twee metropolieten gezeten, die te-

samen de theca me t relieken vasthouden. De keizer en zijn hofstoet gaan 

hun me t toor tsen vooraf en de keizer reikt zijn toorts aan een heilige 

martelares me t kruis, die vóór haar martyrium staat2 2 . Zulke relieken 

konden plechtig bijgezet worden in een dépôt onder he t altaar, dat 

daarna gezalfd kon worden . 

In de kerk van Limeña op Thasos is het dépôt onder het altaar 0,93 m 

diep en heeft een omvang van 1,21 bij 0 ,4^ m, he t is rechthoekig. 

Middenin is er een verdere uitdieping van o, 12 m lang en breed en o, 14 m 

ßjj. IJ. Aphendelli (Lesbos), basiliek. De reliekenbewaarplaats onder het altaar, tweede helft 
¡e of eerste kwart 6e eeuw. 
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diepte, waarin resten van een (houten of ivoren?) lipsanotheek werden 
aangetroffen bij de opgraving. Het altaar en de stenen basis daaronder 
dekten deze kleine crypte en de trap erheen geheel af. In de basiliek van 
Aphendelli op I esbos23 was zulk een loculus slechts 0,40 χ 0,30 m en 
0,30 m diep; daarin bevond zich een stenen kistje, 0,17 χ 0,27 m met 
een albasten urn (fig. 17). Een exemplaar van een soortgelijk kistje, af
komstig uit Halimous, bevindt zich in het Byzantijns Museum te Athene2 4. 

In basiliek A in Philippi was het ondergrondse dépôt 1,20 m diep, 
1 m lang en 0,50 m breed, en vanuit het oosten door een trap van drie 
treden toegankelijk. Vermoedelijk was de loculus hier niet afgedekt, 
reden te meer om aan te nemen dat aan de oostzijde van het altaar hier 
niet gecelebreerd kon worden; een zich door zijn formaat onderschei
dende steen ten westen van het altaar was de plaats waar de priester 
stond. Ook in basiliek В in Nikopolis was de toegang tot de loculus of 
crypte ten oosten van het altaar o p e n " . In Sikyon daarentegen was de 
kleine kruisvormige uitdieping geheel door de vloer bedekt, gelijk in de 
kerk van Limeña op Thasos. Het meest overeenkomend met de situatie 
in de Demetrioskerk te Thessaloniki was de aanleg in de 6e-ecuwse 
transeptbasiliek van Tomis (het antieke Tropaeum Traiani in Scythia 
Minor, de Dobroedsja), waar zich vóór de absis een kruisvormig keldertje 
van 1,20 bij 1 m en 2,20 m diepte, bevindt, waarvan de lengre-as noord-
zuidwaarts gericht is en dat door elf trappen aan de smalle zuidkant 
bereikbaar is. Erboven stond het altaar. 

Ook in basiliek A van Nikopolis is de katáthesis kruisvormig; in 
de kerk van Olympos Laureotikos was een kleine T-vormige uitdieping 
in de basis van het altaar, in de kerk van Aigina een nog geen meter 
brede tongew elfde holte onder het altaarpodium, toegankelijk door een 
kleine (0,86 χ 0,73 m) opening in de vloer, ten oosten van het altaar. 

Deze enkainw hebben evenwel niet de minste invloed op het niveau 
van de altaarruimte ; plattegrond en opbouw van het kerkgebouw blijven 
er onafhankelijk van. De aanwezigheid van een enkainion, een relieken-
dépôt, werkt geen vermenigvuldiging van de niveaux in de hand, zulks 
in tegenstelling tot de disposities van kerken met crypte en confessie in 
het Westen, die, sedert dat paus Gregorius' oplossing in het Vaticaan, 
de ringcryptc, navolging vond, aan een zekere desintegratie gingen lijden. 
In Griekenland is in de ^e eeuw de martelarenverering niet geringer dan 
elders, maar er wordt niet die intense behoefte gevoeld als in het Westen, 
om door confessio en crypte een tastbaar contact met het heiligengraf tot 
stand te brengen en het altaar daarin een hulpmiddel te doen zijn. Aldus 
blijft de eenheid van ruimte in de Griekse basiliek gehandhaafd, en het 
hoogteverschil blijft beperkt tot de lichte verhoging van het voorzitters-
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podium. Sedert de 6e eeuw komt deze vorm van relieken bewaren nauwe
lijks meer voor, ofschoon het concilie van Nicaea in 787 in haar zevende 
canon de plaatsing van relieken bindend voorschrijft, terwijl in het Westen 
de crypte met omgang steeds meer verbreid raakt. 

Het altaar 

Ook op de vorm van het altaar heeft het reliekendépôt geen invloed 
uitgeoefend. De simpele mensa op kolonnetten, κίονες geheten 2 6, van 
marmer, zoals in basiliek A van Philippi, blijft gebruikelijk, géén kast
altaar, géén fenestella conjessioms. 

Behalve rechthoekige mensae komen ook sigma-vormige voor. In een 
basiliek op Samos zijn fragmenten van dit type gevonden, die in tekening 
tot een mensa gereconstrueerd zijn die met haar halfronde zijde in de 
richting van de absis opgesteld was27. Altaar en ciborium grenzen daar 
onmiddellijk aan het absispodium, zodat de celebrant alleen aan de andere 
kant gestaan kan hebben. Nussbaum, die stelt, dat een sigma-vormige 
mensa altijd aan haar ronde zijde werd gebruikt, betwijfelt daarom de 
juistheid van deze reconstructie. 

Ook in Nea Anchialos, Stobi en Korinthe zijn fragmenten van mensae 
van dit type ontdekt28. Op de mozaïeken in de Georgiosrotonde in 
Thessaloniki ziet men onder ciboria behalve rechthoekige ook discus-
vormige mensae op éen stipes afgebeeld ; of zij in Griekenland ooit als 
altaar gangbaar waren, blijft onbekend. 

Een rechthoekige mensa op niet minder dan negen steunpunten had 
basiliek В in Nikopolis, éen enkele stipes daarentegen had de mensa van 
de Quiricusbasiliek op Delos (je eeuw). Een mensa op vijf stipites had 
de laat je-eeuwse basiliek van Chersonesos op Kreta; onder de middelste 
stipes vond men een reliek-kistje. 

Op enkele voor Griekenland uitzonderlijke altaarvormen moet hier 
nog de aandacht gevestigd worden, met name die van de basiliek van 
Brauron2». Daar is voor de absis een altaar ontdekt, dat een basement 
had met een kleine kruisvormige loculus (0,70 χ o,6o m), op de hoeken 
vier vierkante stipites waartussen dunne platen stonden, die er een kast-
vormig altaar van maakten, met vermoedelijk een opening, eenfenesteUa, 
aan de westkant, waardoorheen de kleine reliekenbewaarplaats te zien was, 
een vorm dus die in de ge eeuw in Ravenna optreedt, maar in het Oosten 
allerminst gebruikelijk is. Het enige Oosters voorbeeld, dat bekend is en 
dan nog alleen uit teksten die geen nauwkeurige reconstructie toestaan, 
is het vroeg 7e-eeuws altaar van de Hagia Euphemia in Constantinopel : 
een kastvormig altaar met een confessio erin, waarin het reliquiarium 
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van Euphemia, dat men door middel van een opening, een fenestella, kon 
aanraken зо. 

Een blokvormig altaar, zonder voorzieningen voor relieken, 1,70 m 
lang, 1,20 m breed, had de basiliek van Stobi. 

De thálassa 

Evenals in Palestina (Cerasa, Propylaeënkerk, Jerusalem, Stephanuskerk) 
is in enkele basilieken in de nabijheid van het altaar een ronde uitdieping 
in de vloer aangetroffen, die mogelijk iets te maken heeft met een θ-άλασσα 
voor liturgische abluties. In de basiliek van Lechaion bevinden zich in de 
altaarruimte, nabij de cancelli, twee zuilbasementen waarop, naar men 
vermoedt, kolommen met afneembare bekkens voor zulke afwassingen 
stonden 3 1 . In de zojuist genoemde basiliek van Samos bevond zich een 
ronde uitdieping tussen de absis en het altaar 3 2, in Aigina tussen cathedra 
en altaar in de absis. Volgens G. Brusin moet een dergelijke holte, zoals 
die ook bestaat op een overeenkomstige plaats in de S.Maria in Grado, 
verklaard worden als een sponning voor een kolonnet waarop een water
bekken geplaatst kon worden. Deze vorm van de thálassa zou verklaren 
waarom vrijwel nergens afvoerkanalen gevonden zijn. In de basiliek van 
Stobi vindt men een basement met een ronde uitdieping tegen de ooste
lijke kant van de zuidelijke der twee presbyterbanken die het altaar 
flankeren; aangenomen wordt dat dit een rest van de thálassa is. 

In de genoemde basiliek van Lechaion zijn behalve de twee basementen 
binnen de cancelli ook nog twee ervóór aangetroffen, deze laatste worden 
wel als overblijfselen van offerande-tafels verklaard, maar in andere kerken 
zijn daarvan geen sporen gevonden. 

De cancelli 

Het altaar wordt omheind door cancelli op rechthoekige plattegrond. 
De zijkanten der balustrade in noord en zuid zijn bevestigd tussen de 
zuilen onder de eerste oostelijke arcaden (Samos, vroeg je-eeuwse 
basiliek bij het Heraion; Sikyon, Philiatra, Brauron, Chalinado), of, 
wat vaker voorkomt, binnen de arcaden in het schip (Nea Anchialos, 
basilieken А, В en G; Thasos, Stobi, Nikopolis, basilieken, А, В en C). 
Slechts zelden is de altaarruimte zo ondiep, dat de cancelli zich beperken 
tot éen rechte lijn, éen recht front, tussen de oostelijke muurdammen of 
slechts tot halverwege de eerste arcade reiken zoals in Olympos Laureo-
tikos. Als deel van de omheining dienen vaak de stenen sokkels met trap
pen van de aan weerszijden van het altaar opgestelde presbyterbanken 
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(Thessaloniki, Demetriosbasilick, sporen van de je-eeuwse inrichting). 
Zij sluiten ofwel onmiddellijk bij de absis aan (Thasos, Nea Anchialos A, 
Daphnousi in Lokris), of laten kleine doorgangen open (Philippi A, 
Stobi, Nikopolis A), terwijl zij ook wel aan hun westkant ingangen kun
nen overlaten (Philippi A: vijf ingangen in totaal). Zonder zijdelingse 
cancelli, slechts door de rechte presbyterbanken of het hoge stylobaat 
onder de arcaden begrensd, is de altaarruimte in Glyphada, Olympia en 
Chalinado op Lesbos. Gemetselde muurtjes in plaats van marmeren 
transennae of plutei vindt men in Voskochori. Soms zijn de absis en de 
ervoorliggende ruimte sterker afgezonderd doordat de muurdammen te 
weerszijden van de absis zeer lang zijn, zoals in Olympos Laureotikos 
in Attika, in Brauron en Palikura (bij Stobi). 

De basis der cancelli wordt gevormd door een geprofileerde plint 
waarop de transennae of plutei staan tussen balusters. De westelijke 
midden-ingang is meestal uitspringend in de vorm van een korte, door 
twee plutei geflankeerde gang, die door Xydis als „abbreviated solea" 
betiteld wordt, hoewel zij niet de functie van een werkelijke solea gehad 
kan hebben zoals die in de 6e eeuw optreedt". Alleen in Lechaion vindt 
men in de monumentale transeptbasiliek uit omstreeks 4^0-460 een 
solea in de vorm van een zeer lange passage naar de ambon toe, zoals in de 
Hagia Sophia in Constantinopel34. Niet meer dan een klein uitspringend 
portaal is de constructie in alle basilieken van Nikopolis en Nea Anchialos, 
in de kerk van Limeña op Thasos en verder onder andere in Sikyon, 
Skoutela, Philippi en Panormos op Kreta. Die ingang is soms gemarkeerd 
door een boog op zuilen (Nea Anchialos, basiliek A ; Olympia, basiliek 
in het Theokoleon, waar niet uitspringend, maar in het rechte cancelli-
front)35. Soms is de uitspringende partij zodanig overhuifd, dat een vol
ledig ciborium ontstaat: Nea Anchialos, basiliek B, waar bovendien ook 
het altaar door een ciborium overdekt is, zodat daar twee ciboria 
achter elkaar in de lengte-as van de kerk staan36. Zulke merkwaardige 
portalen met vier zuilen, bogen en een overal hypothetisch gebleven 
vorm van overhuiving, stonden ook in de basilieken A en В van Nikopolis, 
voorts in Aspis (Argos), Voskochori, Skoutela (provincie Korinthe), 
de Acheiropoietos in Thessaloniki, Toumpa en Panormos. Elders dragen 
alle balusters aan de westzijde zuilen met een architraaf, die zich langs 
het uitspringend portaal voortzet (Nea Anchialos B, Nikopolis B, 
Aphendelli, Glyphada, Sikyon, Mastichari op Kos) of staan aan de west
zijde onder deze architraaf volledige zuilen in plaats van balusters met 
zuilen erop. Een vierde verschijningsvorm is een architraaf langs alle drie 
zijden van de altaarruimte met zuilen op balusters tussen de plutei (Tha
sos) of met volledige zuilen waaraan de plutei door middel van gleuven 
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vastgehecht zijn. Het oudste type is uiteraard, dat van cancelli zonder 
meer, zonder architraaf en zonder portaal, maar volgens de bevindingen 
van de Griekse archeologen, Sotiriou en Orlandos met name, treedt de 
architraaf in Griekenland toch al in de je eeuw op, nog niet met volledige 
zuilen, maar wel met zuilen op balusters37. Daarbij moet echter aan
gemerkt worden, dat hun reconstructietekeningen nogal eens verder 
gaan en gedetailleerder zijn dan de feitelijke vondsten toelaten. 

Het is niet bekend hoe in de ^e-eeuwse Demetriosbasiliek in Thes
saloniki de oudste afsluiting van de altaarruimte naar de kant van het 
schip eruit zag, maar wel is een aantal architectuurfragmenten met rijke 
reliëfs bewaard gebleven, die door G. Sotiriou als zijdelingse afsluitingen, 
naar de kant van de transept-armen gereconstrueerd worden38. De 
fragmenten werden op verschillende plaatsen in de kerk teruggevonden 
en kwamen ten dele in het Byzantijns Museum te Athene terecht, ten 
dele worden zij in de crypte van de kerk bewaard. In Athene bevinden 
zich twee vierkante pijlers op welker kapitelen, bij wijze van reconstructie, 
een aan de bovenkant recht afgesloten boog geplaatst is; brokstukken 
van twee andere pijlers van dezelfde vorm en versiering bevinden zich in 
de crypte. De gereconstrueerde poortboog laat zien, dat er eigenlijk 
tussen de boogaanzet en de kapitelen nog een impost geweest moet zijn. 
De pijlers vertonen aan de binnenkant van de poort-opening sporen van 
aanhechting van een marmerpaneel dat de poort tot aan de impost 
afsloot. De boog erboven toont inkassingen waaruit blijkt, dat te 
weerszijden verdere bogen moeten hebben aangesloten, die aan de 
uiteinden gerust kunnen hebben op de twee pijlers die nog in Thes
saloniki zijn. Als resultaat van deze reconstructie-proeven krijgt men een 
drievoudige, 6 m brede arcade, die door de oostelijke en de westelijke 
vieringpijler ingevat is geweest, eenmaal als noordelijke, andermaal als 
zuidelijke afsluiting. De gespaard gebleven boog is aan weerskanten van 
decoratieve reliëfsculptuur voorzien: jonische en lesbische kymatia, op 
de pilasters kandelaber-achtige bladranken, in ringen opstijgende, in de 
boogzwikken aan de ene kant Nikè-figuren, aan de andere kant pauwen, 
alles in een stijl die verwant is aan die van de boog van Galerius in Thes
saloniki, aan de architraaf van de Stoudionkerk in Constantinopel en aan 
de uit de Georgioskerk te Thessaloniki afkomstige ambon in het Museum 
van het Topkapi Saray in Istanboel, zodat niets ertegen pleit te veronder
stellen dat deze structuur uit de bouwtijd van de kerk dagtekent, hetzij 
het einde van de ce eeuw, hetzij de vroege datum 412, die Sotiriou voor
staat. Behalve deze arcaden was er echter nog een afsluiting van de al
taarruimte in de vorm van cancelli, die op de westflanken van de rechte 
presbvterbanken aansloten. 
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De decoratie van de Griekse cancelli, van de balusters, plutei en 

transennae, verschilt in niets van die van andere balustraden en ver toont 

in haar reliefs en lijstprofielen dezelfde schema's als in he t Wes ten , als in 

Rome en Ravenna gebruikelijk zijn. Veel panelen met ui teenlopende 

patronen en lang niet altijd van altaarcancelli afkomstig (bovengalerijen 

bijvoorbeeld werden immers op precies dezelfde wijze afgesloten) wor

den in het Byzantijns Museum te Athene bewaard. Van de bovengalerijen 

van de Demetriosbasiliek in Thessaloniki zijn veel verschillend gedeco

reerde fragmenten, daterend uit de j e tot de 8c eeuw, bewaards». Men 

kent eenvoudige vlakke panelen met een omlopende lijst en met in het 

midden een omkranst kruis of chrismon, al of niet me t afhangende 

slingers met klimopbladeren ( j e en 6e eeuw), segmentpatronen en in

gewikkelder geometrische patronen, al of niet opengewerkt , ruit

patronen met lelie-achtige versieringen op de hoekpunten ( j e en 6e 

eeuw) , vlechtbandpatronen (8e en 9e eeuw). De balusters hebben 

meestal eenvoudige omlijste uitdiepingen en bolvormige bekroningen+o. 

Het abonum 

Veelal was het altaar overhuifd door een ciborium, waarvan op veel 
plaatsen de basementen en resten van kolommen zijn teruggevonden 
(Philippi A, Nea Anchialos A en B, Nikopolis B, Olympos Laureotikos 
en Chalinado). In geen enkel geval heeft men met zekerheid een over
huiving kunnen reconstrueren. Was er een koepel, een pyramidaal dak, 
een stenen overwelving of een houten overkapping? 

De ambort 

De ambon staat altijd in het schip, niet ver van de al taarruimte, uit 

de as, meestal dicht bij de zuidelijke arcaden, zelden aan de noordzijde, 

maar nooit , zoals in Palestina, verbonden met de altaarcancelli41 . Het is 

een vaste stenen t r ibune, oorspronkelijk in de vorm van een monol ie th 

marmeren voetstuk me t drie of vier trappen naar een rechthoekig 

(Sikyon, Kos, Mesaría), rond (Acheiropoietos te Thessaloniki, j e e euw; 

H. Sophia aldaar, waarvan de ambon nu in Istanboel, fig. 18) of achtkant 

platform (H. Demetr ios , ye-eeuws, na de brand van de kerk)*2 . Uit

zonderlijk zijn de zeskante ambonen in Ermione (6e eeuw?) en in de 

Menaskerk te Thessaloniki4 3 . Dit ronde en veelhoekige type komt ook 

enkele malen in Palestina, Istrië en Dalmatië voor. Het voetstuk van deze 

ambonen is meestal uitgediept door nissen met kolonnet ten en schelp

motieven in de boog; in de balustrade van de kuip zijn plutei en balusters 
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fijj. lia. Ambon ajkomstig uit de Magia Sophia in Thessaloniki, ¡e eeuw, nu in het Archaeologisch 
Museum van Topkapi Saray m Istanbul. 

uitgehakt. De leuning is massief trapeziumvormig, voorzien soms van 
reliëfs (vogels in Mesaría, verder soms gebladerte, of een chrismon). 
Deze ambonen hadden geen ciborium. 

Een rijper type is de ronde ambon met twee kwartrond omgaande 
trapvleugels, die aan de achterkant op éen rechte lijn beginnen en om de 
voet heen naar boven lopen. De gehele structuur wordt aan haar front-
zijde door een halfronde borstwering omvat. Twee voorbeelden zijn 
hiervan bekend: de ambon van basiliek A in Nea Anchialos, die uit met 
marmer bekleed metselwerk bestaat, twee trapvleugels van vier treden 
heeft, een baldakijn heeft gehad en aan de voorzijde van de borstwering 
in het midden een boognis met schelp vertoont**. Op de balustrade van 
de kuip stonden drie kolonnetten, twee aan de voorzijde, een aan de 
achterkant, welke een baldakijn droegen, bestaande uit (vermoedelijk) 
drie bogen, een ronde attiek en een kegelvormig dak. Dezelfde structuur 
vormen de twee beroemde fragmenten die zich tot τ goo respectievelijk 

ßg. 1S b en с. Ambon aßiomstig uit de Hagia Sophia in Thessaloniki, ße eeuw, nu in het Archae
ologisch Museum van Topkapi Saray m Istanbul. 
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in de voorhof van de Hagios Panteleimon en naast de ingang van de Hagios 
Georgios in Thessaloniki bevonden en thans samengevoegd in het 
Archaeologisch Museum van Istanboel staands. De twee kwartronde trap-
vleugels bevatten elk zes treden en de halfronde sokkel is met schelp
nissen versierd, waarin de figurale reliéis met de Aanbidding van de Magi. 
In de boogzwikken adelaars ; als kornies tussen sokkel en kuip een band 
met wijnranken en bladeren ; in de balustrade van de kuip daarboven 
acanthusranken. De kuip werd tussen de trapvleugels door vijf kolonnetten 
gedragen, op de balustrade stonden vermoedelijk vier kolonnetten, die 
met vier bogen en een kegelvormig dak een ciborium vormden. Het 
geheel is ongeveer 4, ι ς m breed en dagtekent uit het midden van de ^e 
eeuw*6. De ambon van Nea Anchialos is misschien iets jonger, eind je 
of begin 6c eeuw. Hoe stonden deze ambonen opgesteld? Naar welke 
richting was de frontzijde, de balustrade gekeerd? Sotiriou en Vrins 
nemen aan, dat de ambonen van de Georgioskerk van Thessaloniki en van 
Nea Anchialos met hun trapopgangen westwaarts gericht waren en met 
de monumentale frontzijde naar de absis. In Nea Anchialos zijn de ambon-
resten in die dispositie m situ aangetroffen. Merkwaardig is dat wel, wan
neer men bedenkt dat de ambonen in Palestina juist met hun front naar 
het „quadratimi popuh" gewend staan. Naar analogie daarvan zou men 
verwachten, dat ook in Griekenland de diaken tijdens de Schriftlezing 
westwaarts, naar het volk, gekeerd zou staan. Ook zou nog veronder
steld kunnen worden, dat de ambonen van het eerste type, met éen 
trap van drie of vier treden, dicht bij de noordelijke of zuidelijke arcade 
stonden, met de trap opzij, onder of nabij deze arcade. De Nubische 
ambonen en de ambon in Priene hebben een opgang aan de westkant. 

fig. 19. Ambon van basiliek Λ m Phihppi (Macedonie, Griekenland), ± ¡00. Reconstructie 
door P. Lemerle. 
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ßg. 20. Schematische voorstelling van een Grieks кегк-interieur in de бе eeuw. 

Het meest verspreide type echter, algemeen Oosters en zowel in 
Constantinopel, Thracië, Klein-Azië als Griekenland te vinden, is een 
gemetseld en met marmer bekleed hoog rond platform op kolonnetten, 
met of zonder baldakijn, geflankeerd door twee rechte trappen in oost 
en west, een sterk axiaal gerichte structuur, die parallel loopt met de 
lengte-as van het schip47. Het centrale, op kolonnetten rustende podium 
is als het ware een brug van de ene naar de andere trapvleugel, soms zo 
hoog, tot 2 m toe (Philippi A), dat men er onderdoor lopen kan (fig. 19). 
Het platform en de trappen zijn van marmeren wangen voorzien. Dit 
type treedt op vanaf het midden van de je eeuw en in Griekenland komt 
het voor in Chalinado (Delos), Daphnousi (Lokris), de Quiricusbasiliek 
op Delos, de basiliek op het Themosphorion van Delos (waar de kuip 
op een antieke zuiltrommel rust), de Titusbasiliek in Gortys (Kreta), 
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Kalambaka (met ciborium), Korinthe, Lardos op Rhodos, Lechaion, 
Limeña op Thasos, Lokris, Mastichari, Nikopolis В, Olympia, Olympos 
Laureotikos, Paramythia, Philippi A (je eeuw) en В en de basiliek buiten 
de muren, Plemmyrios op Rhodos, Serrai (Macedonië) en Therme op 
Kos. 

Nooit wordt de ambon vóór de 6e eeuw centraal opgesteld, de toe
gang en het zicht naar de altaarruimte blijven vrij. Wellicht is de Hagia 
Sophia in Constantinopel het eerste gebouw waar de ambon van dit 
type centraal geplaatst wordt en deel uitmaakt van een strenger ge
sloten systeem waarin het ten nauwste met de altaarruimte verbonden 
is. In de loop van de 6e eeuw komt ook in Griekenland (fig. 20) plaatsing 
in de as van het schip voor: in Kalambaka duiden sporen erop, dat de 
ambon gewijzigd en naar het midden verplaatst is ; 6e-eeuws is de centrale 
aanleg in de basiliek buiten de muren van Philippi en in de achtkante 
centraalbouw in dezelfde stad, voorts in Paramythia, Mastichari, de 
Quiricusbasiliek op Delos, de basiliek van Gortys op Kreta, de zuidelijke 
basiliek van Caricin Grad. De je-eeuwse ambonresten van Gortys zijn 
achter misschien ten onrechte in de as gesitueerd. 

Secretaria 

Het is onnodig theorieën te ontwikkelen over mogelijke functionele 
bestemmingen van de transept-armen te weerszijden van het kwadraat 
dat door de altaarcancelli wordt afgeperkt, want ook voor Griekenland 
is het duidelijk, dat het transept allesbehalve een onmisbaar onderdeel 
was. Naar verhouding is de transeptbasiliek er zelfs zeldzaam, wanneer 
men in het oog houdt dat er op de meer dan honderd basilieken slechts 
een twaalftal met transept zijn. Dit transept is bovendien niet overal op de 
zelfde wijze ingedeeld : door dwarse zuilenreeksen is het driedelig in Epi-
dauros, in de Hagios Demetrios te Thessaloniki, in basiliek A te Philippi, 
de basiliek aan de Ilissos bij Athene, vijfdelig zelfs in Lechaion; continu 
doorlopend zonder onderverdeling is het in Korinthe, Serrai, Panormos 
op Kreta en de basilieken А, В, С en D van Nikopolis en in Limeña op 
Thasos (waar het driebeukig is maar continu in de hoofdbeuk). De kerken 
in Dodona en Paramythia zijn geen transeptbasilieken in de eigenlijke zin, 
maar kerken met een oostpartij in de vorm van een triconch48. Toch 
bezit in de je eeuw de Griekse basiliek even goed als de Noord-Afrikaanse 
en de Syrische haar dienstvertrekken, secretaria, maar een duidelijke 
differentiatie in functies is er niet en het gaat dus ook niet aan ze als 
pastophoTia in Byzantijnse zin aan te duiden, te minder omdat zij niet 
systematisch en symmetrisch aan de altaarruimte aansluiten. Aanvanke-
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lijk worden de specifiek verschillende functies van de ablatio populi en de 
toebereiding van brood en wijn enerzijds en het bewaren van de heilige 
boeken en vaten anderzijds in éen ruimte uitgeoefend, die in Macedonië 
en Griekenland doorgaans aan de zuidzijde, soms aan de noordzijde van de 
narthex aansloot als een vierkante kamer, soms absidaal beëindigd«. Men 
vindt deze in Toumpa (bij Thessaloniki), Nea Anchialos A en B, Niko-
polis А, В en D, de basiliek buiten de muren van Philippi (aan de noord
kant van de narthex), Nea Anchialos D, Brauron, Sikyon, Lechaion en 
Aphendelli. De opgravingsresultaten tonen aan, dat deze landen in dit 
opzicht de voorschriften volgen die vervat zijn in de Didascalia Aposto-
lorum en het Testamentum Domini, ofschoon niets erop wijst, dat deze 
geschriften in Griekenland verspreid, laat staan als canon beschouwd 
werden 5 0 . Daarmee is het principe van de latere intochten van de Bvzan-
tijnse ritus al gevestigd, want het kan niet anders of de diakens moesten 
op min of meer plechtige wijze het Boek en de eucharistische elementen 
door de kerk heen naar het altaar dragen, ook al is dat dan nog zonder 
begeleidend gezang gebeurd. De Constitutiones Apostolorum wijzen ex
pliciet op deze nog bescheiden, stille processie5 1. Volgens Dj. Stricevic 
is de ontwikkelingsgang van het diacomcum op de Balkan nu als volgtsz ; 
tot in de eerste helft van de 6e eeuw vinden de ablatio populi en de toe-
bereiding van de gaven plaats in een afzonderlijke ruimte, die aan de 
zuidzijde (soms aan de noordzijde) van de narthex is ingericht. Een 
volgende fase is dat meer differentiatie optreedt tussen de functies van 
het bewaren en het toebereiden van de offergaven, die nu over twee 
ruimten aan de narthex verdeeld worden, zodat men dan met recht van 
een diacomcum en een prothesis als afzonderlijke kamers kan spreken. De 
fase van deze splitsing wordt vertegenwoordigd door de basiliek С van 
Nikopolis, de basilieken van Nea Anchialos en, in heel symmetrische 
vorm, door een in 19^8 gepubliceerde basiliek in Caricin Gradss, die 
uit de tijd van keizer Justinianus dagtekent. Een keerpunt is nu, om
streeks ςςο, bereikt, dat beide westelijke pastophona naar het thysiastènon 
verplaatst worden en als symmetrisch aangelegde ruimten de absis gaan 
flankeren. Als vroegste voorbeelden kunnen de basiliek A in Caricin 
Grad, de basiliek in het Hertcnklooster van Pirdop en de basiliek in 
Curline bij Nis gelden, die alle uit Justinianus' tijd dagtekenen. Oudere 
kerken worden soms met dit doel verbouwd54. Het plechtig door de kerk 
dragen van het Evangelie en van de elementen voor de Eucharistie wordt 
echter gehandhaafd en groeit in $72 nog, wat de tweede ceremonie 
betreft, uit tot de huidige Grote Intocht, begeleid door het zingen van 
het Cheroubikon, waarvan Cedrenus en Scylitzes gewag maken55. 

Voor Macedonië en Griekenland heeft deze veronderstelling van Stri-
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бе іс grote waarschijnlijkheid, want het is opvallend dat alle Griekse 
basilieken van de je eeuw voorzien zijn van een halfrond uitspringende 
absis zonder nevenvertrekken. Maar wanneer men de gelijktijdige situaties 
in Palestina, Syrië en Egypte onderling vergelijkt, dan krijgt men de 
stellige indruk dat daar geen vaste regel bestond voor de plaats van het 
diaconicum en later van de prothesis (in feite is dan alleen een tafel = 
prothesis voor de toebereiding van de gaven vereist, wat later pros-
komidè zal heten, géén apart vertrek). Overziet men de monumenten, 
dan blijkt er slechts willekeur in de plaatsing van allerlei dienstvertrekken, 
die zowel aan de narthex als aan de zijbeuken en aan weerszijden van de 
absis kunnen liggen. De voorkeur schijnt - evenals in Afrika - uit te 
gaan naar het plaatsen van zijkamers aan de absis waardoor uitwendig een 
rechtgesloten onderbouw ontstaat. Het is zeer wel mogelijk, dat hier 
zuiver aesthetisch-architectonische tradities uit de late Oudheid — men 
denke aan het Tychaeum van Phaena-Mismiye in Syrië uit 190 — de door
slag gegeven. 

Plaatsverdeling 

In veel Griekse basilieken stonden de zuilen van het schip op een boven
gronds stylobaat van o, ι ς tot 0,70 m hoogte (Nea Anchialos A : o, ι ς m; 
В, G, D; Philippi A: 0,70 m; Chalinado, Aphendelli), soms zelfs van 
ο,8ς m hoogte (Stobi, Olympia), in de Quiricusbasiliek op Délos meer 
dan ι m. In basilica A in Philippi staan op dit stylobaat aan de zijde van 
de zijbeuken, ook in de transeptarmen, cancelli met ingangen bij de 
narthex en bij de oostelijke muurs 6 . Aan de zijde van het midddenschip 
is het stylobaat geheel gladgesleten, blijkbaar diende het daar als zitbank. 
Inderdaad komt het in de 4e en ¡e eeuw al voor dat er tijdens de diensten 
gezeten wordt door bepaalde categorieën gelovigen57. Met name de 
ouden van dagen en de weduwen zullen voor zitplaatsen in aanmerking 
zijn gekomen. Voor wie de door het stylobaat gevormde bank was, is 
— zo er al een bepaalde regel was - niet uit te maken, vooral niet als de 
zijbeuken en de tribunes voor de gewone gelovigen en voor de catechu
menen gereserveerd waren. Scheiding van de sexen was er altijd, maar of 
een verdere onderverdeling altijd zo stringent was, is niet bekend en de 
indeling die men gewoonlijk aanneemt, blijft dan ook hypothetisch : de 
vrouwelijke catechumenen in de tribune op de narthex, de vrouwelijke 
gedoopten in de tribunes op de zijbeuken, de gedoopte mannen beneden 
in de zijbeuken en de mannelijke catechumenen in de narthex; of, als er 
geen tribunes waren, de mannelijke gelovigen in de zuidelijke zijbeuk, 
de vrouwelijke in de noordelijke. Vooral de plaatsing van catechumenen 
in de narthex is niet erg waarschijnlijk als men ziet hoe gering de com-
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municatie is tussen deze en het schip, beperkt tot een drietal ingangen, 

zodat men er weinig of niets van de Woorddienst kon zien en horen, 

terwijl toch juist de catechumenen daarbij het grootste belang hadden. 

Scheiding van mannen en vrouwen is het enige wat vaststaat. De 

Didascalia plaatst de mannen in het oosten van het schip, de vrouwen in 

het westen; de Constitutiones Apostolorum plaatsen hen respectievelijk in de 

zuidelijke en noordelijke zijbeuk. Als er tribunes zijn, zijn ze voor de 

vrouwen voorzover men dat uit de naam γυναικωνΐτις kan afleidens8. 

Communicatie tussen zijbeuken en schip was er via de doorgangen in 

het stylobaat bij de narthex en de oostelijke zijbeukmuren. Voor hun 

offerande en voor het ontvangen van de Eucharistie konden de gelovigen 

daarlangs vanuit de zijbeuken het schip betreden en de altaarcancelli 

naderen. 
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HOOFDSTUK 7 

Constantinopel 

Van de door keizer Constantijn in zijn Nieuwe Stad gestichte heilig
dommen, waartoe minstens behoorden de basiliek ter ere van de Hagia 
Dynamis, de herbouw van de oude Hagia Irene, het Apostoleion, de 
eerste Hagia Sophia en een nieuwr martyrium van de heilige Acacius, is 
niets bekend tenzij uit enkele summiere mededelingen1. Van de Hagia 
Dynamis is zelfs de plaats niet bekend; de Hagia Irene en de Hagia 
Sophia, die door een gemeenschappelijk atrium verbonden waren en te-
samen de Grote Kerk werden genoemd, werden tijdens de Nikè-op-
stand in £32 verwoest. De eerste Hagia Sophia maakte, evenals haar op
volgster, de Justiniaanse kerk, deel uit van het keizerlijk paleis. 

In de memoria van de twaalf Apostelen, met twaalf cenotafen te hunner 
gedachtenis, gelegen op de mesómphalon, een midden in de stad oprijzende 
hoogte, het ideële middelpunt van Constantinopel, liet Constantijn zijn 
eigen graftombe als monument voor „de dertiende apostel" oprichten. 
Aan de beschrijving van het gebouw door Eusebius ontbreken juist die 
delen die essentieel zijn voor het beproeven van een reconstructie2. 
In een témenos lag een gebouw met een atrium; de vermelding van een 
hoog gouden dak roept de beschrijving van het octogoon van Antiochië, 
de Gouden Kerk, in herinnering en wordt ook hier met een rotonde in 
verbinding gebracht. Als er een rotonde en een aan de Apostelen gewijde 
basiliek waren, zal het complex de meeste gelijkenis getoond hebben met 
de Geboortekerk in Bethlehem en zal de rotonde het hoofdeinde van de 
basiliek gevormd hebbenï. Een altaar kan dan in de oostpartij van het 
schip hebben gestaan. Ten tijde van Constantius (337-361) werden de 
stoffelijke resten van drie Apostelen, Andreas, Lucas en Timotheus, 
onder het altaar bijgezet — van wie Andreas, de protókletos, de eerst-
geroepene, de stadspatroon bij uitstek werd en het teken van de aan
spraken op apostolische oorsprong van de Kerk van Constantinopel - ; 
in de nabijheid van het altaar worden Johannes Chrysostomus en Grego-
rius van Nazianze begraven, geheel overeenkomstig de gebruiken die in 
dezelfde tijd ten aanzien van de bisschopsgraven in Milaan en Ravenna 
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βα. 21. Constantinopel, absis van de kerk van Johannes Stoudios, 46З· 

fig. 22. Constantinopel, reliekenbewaarplaats onder het altaar van de kerk van Johannes Stoudios, 

463. 
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ingang gevonden hebben4. Met deze heilige graven is het Apostoleion 
echter in de Pars Orientals een nogal uitzonderlijk geval : behalve in 
Ephese, waar de Apostel Johannes onder het altaar rust, worden meestal 
hoogstens fragmenten van relieken van heiligen onder of bij het altaar 
bijgezet. 

Het enige vóor-Justiniaanse kerkgebouw in de hoofdstad, waarvan iets 
bewaard is gebleven, is de door de patriciër Stoudios in 463 ten behoeve 
van Palestijnse monniken gestichte Johanneskerk, door sultan Bajazet II 
(1481-ij i 2) tot de moskee Imrahor Camii omgebouwd, sedert een aard
beving in 1894 een ruïne5. Uit de je eeuw dateert alleen de absispartij 
(fig. 21), inwendig meer dan halfrond, uitwendig driezijdig gesloten. 
De kerk was driebeukig en had tribunes, ook op de endonarthex, zoals 
de Hagios Demetrios in Thessaloniki. Een andere overeenkomst met deze 
je-eeuwse Griekse kerk is, dat zich onmiddellijk vóór de absis en door 
vier traptreden vanuit de absis bereikbaar, een kleine kruisvormige 
crypte bevindt, 2 m lang en breed, nauwelijks 1,20m diep, zodat men er 
niet rechtop in kon staan en zodat zij niet meer is dan een door de vloer 
van de altaarruimte afgedekt reliekendépôt, een έγκαίνιον in kruisvorm 
gelijk het in Griekenland (Nea Anchialos, Philippi) en soms in Palestina 
(Amman, Nebo) voorkomt (fig. 22). De ruimte was door tongewelfjcs 
overkluisd. De altaarruimte was een rechthoekig podium daarboven, 
vóór de absis (het is door de Mohammedanen schuin afgesneden en naar 
Mekka georiënteerd zoals in de Hagia Sophia; in de absis, met dezelfde 
oriëntatie, is de mihrab gemetseld)6. 

De Hagia Sophia 

Een nieuwe systematisering van het complex cathedra - mensa - ambon 
krijgt haar beslag in de 6e eeuw. De concentratie van voorzitterspodium 
en altaarruimte, die in het Griekse Oosten in de je eeuw al zo veel 
sterker was dan in het Latijnse Westen, krijgt architectonisch gestalte 
doordat dit gehele apparaat uit het schip van de basiliek teruggetrokken 
wordt in een absidaal gesloten rechthoekige oostbouw ; de bêma wordt een 
structuur die niet meer alleen op de kerkvloer door „Kleinarchitektur" 
en een niveau-verschil wordt afgebakend, het wordt een zelfstandige 
eenheid, een afzonderlijk ruimte-deel, dat in de opbouw een eigen rol 
gaat vervullen. Aan het nieuwe systeem wordt echter, als laatste conse
quentie, nog iets speciaals toegevoegd: de ambon wordt nauwer bij de 
bêma betrokken door het optreden van een nieuw element: de solea. 
Het is waarschijnlijk, dat het volledig uitgewerkt ensemble zijn oor
sprong vindt in de stad die alsdan in alle opzichten, liturgisch, architec
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tonisch, artistiek, de ziel van het Oostromeins Imperium is, Constanti-
nopel, en dat de eerste monumentale s\nthese tot stand komt in het eerste 
oorspronkelijke monumentale kerkgebouw van die stad, de Ilagia Sophia. 
Nochtans is die interieurdispositie functioneel van opzet en, afgezien van 
haar schaal, geenszins afhankelijk van de architectonische complicaties 
van het bouwwerk, doch omgekeerd: voor die complicaties, de poë
tische omvorming van het cultusgebouw, blijft het samenstel cathedra 
- mensa - ambon het uitgangspunt en bij alle irrationele motieven wordt 
het functionele centrum niet uit het oog verloren. Met andere woorden, 
bij de creatie van welk nieuw kerktype dan ook, blijft dit drievoudig 
complex bepalend, en wil men de plattegrond van een kerkgebouw' van 
enigerlei vorm schetsen, dan zou men eigenlijk altijd moeten beginnen 
met de dispositie van cathedra, mensa en ambon, en vervolgens van de 
ruimten eromheen: bêma, omvattende presbutênon en hieran, vervolgens 
naos. 

Een reconstitutie van de interieurdispositie van de Justiniaanse Hagia 
Sophia is mogelijk op grond van de sporen die de stratificatie van het 
gebouw te zien geeft, voorts door vergelijking met overblijfselen van 
monumenten die haar voorbeeld volgen en tenslotte vooral door be
schrijvingen van het interieur en van de ceremoniën die er zich vol
trokken7. De meest recente en meest waarschijnlijke reconstitutie is die 
door Stephen G. Xydis, die als eerste rekening houdt met het feit dat in 
deze staatsiekerk, de keizerlijke kroningskerk, met haar grootse 
plechtigheden, waarbij een talrijke menigte dignitarissen betrokken was, 
de structuur, de proporties, de omvang en de schaal van de bêma en zijn 
omheining in overeenstemming geweest moeten zijn. Werd namelijk 
eerst het gehele samenstel van voorzitterspodium en altaarplaats in de 
oostelijke absis en de ervoorliggcnde rechthoekige ruimte gesitueerd, 
Xydis breidt de altaarruimte uit tot onder de halfkoepel die de grote 
centrale koepel schraagt. Dit komt overeen met de door Mamboury op 
die plaats verrichte peilingen onder het houten podium van de moham
medaanse rnihrab. In de ι je eeuw namelijk, een tijd na de verovering van 
Constantinopel, werden bij het veranderen van de kerk in moskee, de 
voor- en zijkanten van het bcma-podium schuin afgesneden en door met
selwerk in die schuine richting aangevuld-zoals het ook inde Johannes-
kerk van het Stoudionklooster gebeurde — om de traptreden en de 
rnihrab nauwkeurig naar de Kaaba te oriënteren, zodat de lengte-as van 
dit podium schuin op de as van de kerk kwam te liggen, de mibrab zelf 
rechts achter in de absis, de mimbar schuin tegen de rechtse pijler onder 
de halfkoepel8. De afmetingen van het hele podium waren 16,50 m in de 
breedte en 20 m in de diepte. De „travee" vóór de absis is 14,40 m 
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fig. 23. Constantinopel. Magia Sophia, oostpartij van de plattegrond. 1. Groene steen die oor

spronkelijk voor de cathedra lag. 2. Vijf marmeren platen, basis van het altaar. 3· Twee marmeren 

platen, vermoedelijk een relickenbewaarplaats bedekkende. 4· Sponning van een zuil van de 

cancelli. 5. Porfierplaat waarop de keizerstroon stond tijdens de dienst. 6. Porfierplaat waarop de 

keizerstroon stond sedert de 13e eeuw. 7. Steen met marmeren rand waarop de keizer stilstond al

vorens de bêma te betreden. 8. Porfierplaat waarop de keizer de vredekus wisselde met de hoj-

digmtariisen. 

breed, onder de halfkoepel verbreedt het podium zich met ι,ο^ m aan 
elke kant. Daar waar de oude bêma afgesneden of verlengd was, werd 
nieuw plaveisel toegevoegd aan de byzantijnse vloer. Omdat ook het 
podium voor de mihrab drie opeenvolgende niveaux of brede treden 
telt, konden alle niveaux van het oorspronkelijke podium herkend wor
den: de rechthoekige béma was twee treden, samen 0,30 m, hoger dan 
het schip, het podium in de absis was weer éen trede hoger, o, ς ξ m. 

Voor de mihrab in de absis ligt een grote, groen marmeren vloersteen, 
die tot het oorspronkelijke byzantijnse plaveisel behoort en vroeger 
misschien in de as vóór de cathedra lag9 en de plaats van de voorzitter 
markeerde zoals de diádromos het deed in de Griekse basilieken. De 
treden van het sigma-vormige synthronon zijn zeven in getal geweest ; 
de bovenste trede was bezet met zilveren presbyterzetels10. Onder deze 
aanleg, gelijkend op een amphitheater, bevond zich naar alle waar-
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schijnlijkheid een gewelfde halfronde omgang, waarin relieken bewaard 
werden en die als κύκλιον werd aangeduid; eenzelfde soort ruimte die 
ook onder het synthronon van de Johannesbasiliek in Ephese, onder die 
van de basiliek van Salamis, voorts in de Hagia Irene en de Hagia Eu-
phemia in Constantinopel aangetroffen werd 1 1 . 

Het podium van de bêma strekte zich onder de grote oostelijke 
halfkoepel uit en had een grotere breedte dan de rechthoekige partij 
voor de absis. De noordelijke en zuidelijke exedra lagen buiten de bêma. 
In de as van de kerk, binnen de grote hemicyclus, is een door vijf 
marmeren stenen gevormd rechthoekig veld van 6,40 m breedte en 
2,68 m diepte (fig. 23). Hierop stond waarschijnlijk het altaar; wat er 
onder de vijfstenen is, kon nog niet onderzocht worden. Misschien is er 
een reliekendépôt, dat de relieken bevatte van Pamphilius en zijn ge
zellen, martelaren van Caesarea in Palestina uit Diocletianus' tijd, 
wier relieken in 360 door Constantius naar de Hagia Sophia gebracht 
werden. Tijdens de regering van Theodosius II kwamen, in 41 ς, nieuwe 
relieken uit het Heilig Land, namelijk van de aartsvader Joseph en van 
Zacharias; in £32 kreeg de nieuwe Hagia Sophia relieken onder meer van 
het heilig Kruis 1 2. Ten noorden van dit vijftal vloerstenen liggen er nog 
twee, die een rechthoek vormen van 2,40 bij 1,85 m. Is of was hieronder 
ook een reliekenbewaarplaats of stond hierop een tafel voor de prothesisl 

Een verdere reconstructie van de uitrusting van de bêma kan slechts 
gebaseerd worden op de oude beschrijvingen, op de eerste plaats op de 
"Εκφρασις της "Αγιας Σοφίας van Paulus Silentiarius, geschreven tegen het 
einde van Justinianus' regering en op Epiphanie ^63 door de auteur 
gereciteerd voor de keizer in het patriarchaal paleis ter gelegenheid van 
de herwijding van de kerk na de restauratie der in ςς8 ingestorte koepel 1 3. 
Door haar plechtstatige en archaïserende stijl, waarin concrete aan
duidingen en technische termen angstvallig vermeden worden, is deze in 
homerische hexameters gestelde beschrijving voor velerlei interpretatie 
vatbaar. Maar als men mag aannemen dat de interieurdispositie tot in de 
10e eeuw ongewijzigd is gebleven, kan men ook het Ceremonieboek 
van Constantinus Porphyrogenitus ter aanvulling van de reconstructie 
gebruiken14. 

Als delen van de inrichting, niet van de architectuur zelf, worden de 
cancelli, de solea en de ambon in de Ekphrasis het laatst vermeld15. 
„Tweemaal zes kolommen begrenzen de plaats van het offer in de ooste
lijke boog van de kerk", zo wordt de afsluiting van de altaarruimte aan
geduid, waarop onmiddellijk een beschrijving van de decoratie volgt. 
De bêma was, zoals hierboven beschreven, een rechthoekig podium onder 
de oostelijke halikoepel, en het is dus te verwachten, dat deze aan drie 
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zijden, in het noorden, westen en zuiden, door een balustrade, een om
heining, afgezet was, en niet dat een afsluiting zich bevond tussen de 
oostelijke pijlers van de koepel over de volle breedte van het schip, 
zoals Rohault de Fleury en Holl gereconstrueerd hebben16. Want be
halve uit de vloerresten blijkt ook uit de beschrijvingen van Constantinus 
Porphyrogenitus, dat de noordelijke en de zuidelijke exedra geen deel 
van de bêma uitmaakten: na de dienst verlaat de keizer via de rechter-
deur van de afsluiting de altaarruimte en gaat door de rechtse exedra 
naar het metatonon dat ten zuiden van de kerk ligt17. In de twee exedrae 
vinden de zangers plaats en nooit komt het voor dat zij in de altaar
ruimte toegelaten worden en het is derhalve duidelijk, dat de begrenzing 
van de bema niet hun standplaats omvatte. Nog minder, zeker sinds 
de sporen van deze bêma teruggevonden zijn, kan men veronderstellen, 
zoals Antoniades gedaan heeft, dat de afsluiting van twaalf zuilen in éen 
rechte lijn tussen de zware pijlers vóór de absis stond - de bêma is dan 
veel kleiner dan voor zulk een grote kerk met rijk ceremonieel acceptabel 
is — of, zoals in de reconstructietekening van Trenev, driezijdig vanaf 
deze pijlers uitspringend was18, want een altaarruimte wordt nooit 
anders dan rechthoekig begrensd, nooit polygonaal. Twaalf zuilen in een 
rechtlijnige afsluiting van een bêma van 14,40 m breedte zijn ook wel te 
veel in aantal, de S. Marco bijvoorbeeld (breedte 12 m) heeft er acht. 
Ook komt het in deze vroegbyzantijnse periode nooit voor, dat in een 
rechtlijnige afsluiting drie ingangen naast elkaar uitgespaard zijn. Dat er 
drie ingangen in de afsluiting waren, vermeldt Paulus Silentiarius 
expliciet. Trouwens, het ligt voor de hand, dat in een enorme ruimte als 
die van de Hagia Sophia de bêma niet in de uiterste oosthoek wegge
drukt en verstopt wordt, doch een royale, weidse plaats toebedeeld 
krijgt. Des te merkwaardiger is het, dat Mamboury, ongeacht het aan 
drie zijden vrij liggen van de bêma, een rechtlijnig hekwerk met drie 
ingangen naast elkaar reconstitueert, dat dwars het podium in twee 
delen verdeelt, waarvan hij het oostelijke de bêma acht, het westelijke de 
solea. De reconstituties van Antoniades en Mamboury anticiperen op de 
middelbyzantijnse afsluiting en houden geen rekening met 6e-eeuwse 
vergelijkingsmateriaal dat men vinden kan in de Justiniaanse Johannes-
kerk te Ephese, de kerk van Johannes de Doper in Cerasa, basiliek A 
in Nea Anchialos en veel andere heiligdommen waar de altaarruimte 
rechthoekig omheind is en de noordelijke, westelijke en zuidelijke zijde 
elk een ingang hebben. De meeste punten van overeenkomst vertoont de 
afsluiting in Ephese, die veertien zuilen heeft, zes in het front, en vijf op 
de flanken. 

Gezien de breedte van de „travee" vóór de absis, 14,40 m, berekent 
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. 24. Constantinopel, Hagia Sophia, oostpartij van de plattegrond. Reconstructie van de 

liturgische dispositie door S. Xydis. 

Xvdis, dat het front van de afsluiting in de Hagia Sophia zes zuilen geteld 
heeft en dat er vier op de zijden stonden: hun intercolumnia zijn dan 
precies te berekenen, en men moet dan tot een diepte van 8,70 m be
sluiten als de laatste zuil in de flank tegen de oostelijke pijler stond, of een 
diepte van 11,60 m als er nog een intercolumnium was tussen de laatste 
zuil en de oostelijke pijler (fig. 24). Een diepte van ongeveer 8 tot 9 m is 
het meest aannemelijk, dat is: op 20 m afstand van de absismuur in de 
lengte-as van de kerk. En inderdaad heelt Mamboury op die afstand, ten 
noorden van de as, een vierkant gat in de resten van het podium aan
getroffen van 0,09 m zijde, waarin hij de sponning ziet voor het basement 
van een tot de afsluiting behorende kolonnet. De vaststelling van de 
breedte van het front blijft echter hypothetisch, nu gebleken is, dat het 
podium onder de halfkoepel breder is dan het vlak voor de absis is, name
lijk і6,£о m in plaats van 14,40 m. Men kan voor de intercolumnia vast
houden aan de maten van Xydis, als men veronderstelt dat de centrale 
ingang breder was dan een intercolumnium. 

In tegenstelling tot de afsluiting van de St. Jan de Doper te Cerasa 
en in overeenstemming met die in de St. Jan Evangelist te Ephese was 
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er in de Hagia Sophia een architraaf aanwezig; de plutei der cancelli, 

ι a ι, io m hoog, werden niet door balusters maar door zuilen ingevat1», 

en die zuilen droegen een balkwerk dat Paulus Silentiarius κόρση noemt, 

een woord dat met het Vitruviaanse corsa overeenkomt2 0. Deze archi

traaf zal rechtstreeks, zonder de bogenreeks die Rohault de Fleury re

construeert maar die nooit aan een je- of 6c-eeuwse afsluitende kolon-

nade voorkomt, op de kapitelen gerust hebben. Ook Antoniades re

construeert, na vergelijking met Ephese, Nea Anchialos, Aphendelli en 

andere Griekse monumenten, een architraaf zonder bogen. Een Griekse 

proportie-canon als die van de basiliek van Aphendelli toepassend, ver

onderstelt Xydis, dat, bij een frontbreedte van 14,40 m, de hoogte van 

de zuilen 4,94 m geweest is van basis tot dekplaat van het kapiteel. De 

hele constructie is dus een echte „Kleinarchitektur", een structuur die 

bescheiden van formaat blijft in verhouding tot de zuilen van het gebouw 

zelf (alleen al die van de exedrae zijn 10 m hoog), maar die toch een 

monumentale allure heeft en de binnenruimte beïnvloedt. De afsluiting 
was ongetwijfeld doorzichtig en niet de gesloten wand die Holl veronder
stelt21 : in de door Constantinus Porphyrogenitus beschreven cere
moniën leunt de keizer bij de vredekus aan de patriarch over de balu
strade, over de στήθια. Het feit, dat Silentiarius' panegyriek van „twee

maal zes zuilen" spreekt, mag men opvatten als een gestyleerde om

schrijving van het getal twaalf en men behoeft daaruit niet te concluderen, 

dat de structuur bestond uit gekoppelde zuilen, zoals alleen Rohault de 

Fleury doet. 

Een speciaal gedicht wijdt Paulus Silentiarius aan de ambon 2 2 . Hij duidt 

nauwkeurig aan waar deze staat: in de as van het kerkgebouw, ietwat 

ten oosten van het centrum, onder de koepel. Zo, in de lengte-as, treft 

men de ambon meestal aan in het 6e-eeuwse Oosten. Hij bestaat uit een 

ellipsoïde platform op acht zuilen en met trappen in het oosten en wes
ten, een axiale structuur dus. Tussen de zuilen onder het platform, dat 
van onderen een koepelgewelf heeft, is plaats voor zangers. Aan weers
zijden wordt de ambon geflankeerd door twee halfcirkelvormige kolon-
naden van elk vier zuilen op achtkante bases, met een houten architraaf 
en met plutei in de intercolumnia, op twee ingangen na, de ene in het 
zuidoosten, de andere in het noordwesten. De diameter van de door 
halfronde kolonnaden afgescheiden ruimte schat Xydis op ongeveer 
7,70 m, als de intercolumnia even wijd zijn als die van de afsluiting van 
de altaarruimte. In zijn eerste vorm had de ambon van Justinanus' 
Hagia Sophia ook een ciborium, dat bij de instorting van de midden
koepel van de kerk in ^67 verwoest werd2 3 . 
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Volgens de beschrijving van Paulus Silentiarius was de ambon door een 
ισθμός met de bêma verbonden, een door balustraden afgezette passage, 
waarlangs de celebrant met het evangelieboek vanuit de bêma de ambon 
bereikte. Het scherp genoeg gekarakteriseerde woord isthmus sluit uit, 
dat dit verbindingsstuk de. breedte had van de bêma, en pleit daarom al
leen al tegen de reconstructie van Antoniades als van een podium ter 
breedte van de bêma. Wel lag het geheel buiten de cancelli ; het was, 
zoals Rohault de Fleury al zag, verbonden met de centrale ingang daar
van. Constantinus Porphyrogenitus meldt, dat de keizer en de patriarch 
het betraden, wanneer zij zich op weg begaven naar de altaarruimte2'*. 
En Codinus schrijft, dat de keizer, wanneer hij op de ambon geweest is, 
deze verlaat aan de zijde die naar de solea en de bêma gericht is25 . Deze 
twee schrijvers noemen de passage respectievelijk ή σωλέα en ó σωλέας, 
termen die Paulus Silentiarius òf nog niet kent òf om redenen van 
litteraire aard vermeden heeft. 

Langs de zuidoostelijke ingang in de kolonnade rond de ambon be
treedt de keizer de solea: het is duidelijk dat deze kolonnaden recht
streeks met de balustraden van de solea verbonden zijn en op hetzelfde 
niveau geplaatst zijn, niet daarvan gescheiden zijn zoals in Antoniades' 
reconstructie. Dit niveau is een trede hoger dan het schip, een trede 
lager dan de bêma, ongeveer o , i j m hoog wellicht. De breedte van de 
solea zal dezelfde geweest zijn als die van de midden-ingang der cancelli, 
volgens Xydis' berekening ongeveer 2,90 m, maar waarschijnlijk wel 
wat breder omdat de bêma breder was dan Xydis meent en de inter-
columnia derhalve wijder kunnen zijn. Een eindweegs vóór de ingang tot 
de bêma, op de solea, ligt nog een grote porfieren vloersteen met een 
breedte van 2,40 m en een 0,25 m breed marmeren kader eromheen. 
Hierop stond de keizer stil alvorens de altaarruimte te betreden; 
Constantinus Porphyrogenitus spreekt echter van een πορφυροϋν ομφάλον, 
hetgeen aan een ronde steen doet denken ; misschien is een ronde steen 
later door de nog aanwezige vierkante vervangen26. Soms stonden andere 
hoge functionarissen op de solea2 7. De balustraden van de solea waren 
niet met de altaarcancelli verbonden, maar hielden op enige afstand 
vóór de midden-ingang op, zodat men tussen bêma en solea door kon 
gaan (fig. 25). 

Vorm en afmeting van deze solea blijken dus aanmerkelijk af te wijken 
van wat men zich tot voor enkele decennia voorstelde en in tekening 
bracht: een verlengstuk van de bêma vóór de cancelli, met dezelfde 
breedte als de bêma, hoewel men dit moeilijk de functie kon toedenken 
die de solea placht te hebben28. Wat Crowfoot een solca noemt in de 
kerk van Johannes de Doper in Cerasa29, heeft in vorm niets gemeen met 

142 



^ 

•S 

ς: І 
_ Г . 

Cc 

- ^ п і 

143 



die in de Hagia Sophia, het is niet meer dan een drempel vóór de midden

ingang van de altaarcancelli. Ook de functie kan niet die van de solea in 

de Hagia Sophia geweest zijn, want plaats voor zangers biedt deze 

drempel niet en de ambon is meer zuidwaarts met de cancelli verbonden. 

Butler noemde de drempel die zich in de Koptische kerken in Egvpte 

vóór de altaarruimte bevindt, een solea30 . De port iek aan de ingang der 

altaarcancelli in de Griekse basilieken lijkt een rudimentaire solea, 

Xydib noemt hem „abbreviated solea", het is niet meer dan een monumen

tale ingang. Ook in he t Westen komt dit verkorte type voor : in de 

S. Apollinare in Classe en in de S. Tecla in Milaan31. 

Slechts in enkele andere grote 6e-eeuwse kerken zijn sporen van een 

solea als verbindingsstuk tussen bêma en ambon gevonden. Vrijwel eender 

als in de Hagia Sophia was het arrangement van bêma-solea-ambon in 

de Justiniaanse Johanneskerk in Ephese3 2 . In Noord-Afrika is nog niet 

lang geleden een solea ontdekt in de byzantijnse basiliek В te Junca in 

Byzacena 3 1 . In de Menasbasiliek van Menapolis in Egypte was eveneens 

een solea, maar de ambon stond ernaast, in het noorden. Van jongere 

datum is de solea tussen bêma en ambon in de basiliek van Aboba Pliska 

en in de ronde kerk van Preslav in Bulgarije3*. Een solea is verder ge

vonden in een moeilijk dateerbare basiliek op de Krim, maar het is niet 

zeker of zij met een ambon verbonden was3^. 

Ook in het Westen treft men verwante s t ructuren aan (Aquileia, 

Tr ie r ) , maar vaak hebben zij daar niet de vorm van een smalle gang tussen 

altaarruimte en ambon, maar bestaan zij uit een meer breedte in he t 

schip in beslag nemende „témenos" die tot schola cantoruw diende. Fr was 

er een in de onderkerk van S. Clemente in Rome, later gereproduceerd 

in de nog bestaande schola van de bovenkerk. Hetzelfde type vindt men 

in de S. Maria in Cosmedin, misschien was er ook een omheinde schola 

in de S. Giorgio in Velabro. Ook in Dalmatië en Istrie zijn resten 

van basilieken waar zulke inrichtingen aanwezig waren 3 6 . In het Oos

ten daarentegen is de solea in de genoemde monumenten altijd een 

smalle gang, die eerder de gedachte oproept aan een passage voor proces

sies dan aan een plaats voor zangers. Blijkens Constantinus Porphyrogeni-

tus was er ook een solca in andere kerken van Constantinopel. In het 

Apostoleion, de Justiniaanse kruiskoepelkerk, gebouwd en ingericht 

naar het voorbeeld van de Johannesbasiliek in fcphese, nam de keizer aan 

processies over de solea deel 3 7 . Ook in de door Justinianus herbouwde 

Mociuskerk was er een, evenals in de door Justinianus gebouwde kerken 

te r ere van de Theotokos van Pege en de Blachernaekerk, en in de door 

Justinus II gestichte kerk van de Theotokos van Chalkoprateia3 8 . In het 

zeshoekige martyr ium van Hagia Euphemia bij het Hippodroom was een 

144 



fig. 26. Constantinopel, Hagia Euphemia. Reconstructie van de 6e-eeuwse liturgische disposine 
door R. Naumann. 

korte „isthmus" vóór de bêma, aan de westzijde was deze waarschijnlijk 
met een ambon verbonden (fig. 26). Waarschijnlijk volgden al deze 
Constantinopolitaanse kerken in hun dispositie van bêma-solea-ambon 
het grote voorbeeld van de paleiskerk Hagia Sophia. 

De primaire functie van de solea bestond erin, dat zij een passage was 
waarlangs de diaken met het evangelie vanuit de bêma de ambon kon 
bereiken en vandaar naar het altaar terugkeren^. Zodra dit dragen van 
het evangeliarium op solemnele wijze plaats vindt, kan men spreken van 
de ceremonie van de Kleine Intocht. Dat dit plechtige karakter al 
bestond overal waar een solea was, deze op zich al monumentale passage, 
ligt onmiddellijk voor de hand. Volgens K. Holl werd het boek via de 
linkeringang uit de altaarruimte gedragen en door de middeningang terug
gebracht. Dit is ook in de Hagia Sophia wel mogelijk; de diaken kon de 
solea langs de noordelijke ingang, voor de cancelli, betreden. 

Wij krijgen de indruk, dat ook als een solea beschouwd kan worden het 
in de Nestoriaanse Expositio Ojficiorum als de beit sqaqone beschreven onder
deel van de kerkinrichting, een van het schip afgescheiden passage tussen 
altaarruimte en ambon, een verhoogd middenpad in de lengte-as van het 
kerkgebouw. Daarop vinden de processies van en naar de ambon plaats. 
De sqaqone is zo breed, dat er vier personen naast elkaar kunnen staan. 
De priester die het evangeliarium draagt, betreedt deze passage en wordt 
voorafgegaan door diakens met kaarsen en wierookvaten, en wordt 
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tegemoetgekomen door subdiakens met kaarsen40. Heeft de Mesopo
tamische kerk de solea uit Anatolië of uit Constantinopel overgenomen 
ondanks de barrières tussen het Nestorianisme en de orthodoxie? In 
Noord-Svrië, waar de interieurdisposities zozeer met die in Mésopotamie 
overeenkomen, zijn nooit sporen van een dergelijke passage gevonden·*1, 
terwijl de teksten erover zwijgen. 

In Constantinopel had de solea, zoals al vermeld, bovendien nog een 
andere functie, namelijk die van passage voor de keizer, wanneer hij zich, 
in gezelschap van de patriarch, van de ambon naar de cancelli begaf. 
Ook van de solea in het Apostoleion maakte hij bij bijzondere feesten op 
dezelfde wijze gebruik. Omdat veel van het keizerlijk ritueel uit Byzan
tium door de Bulgaarse koningen werd overgenomen, zal in de kerken 
van Preslav en Aboba Pliska de solea op overeenkomstige manier ge
bruikt zijn42. 

Maar stellig was de solea geen obligaat onderdeel van de kerkinrich
ting, doch slechts een pronkstuk dat alleen in enkele grote gebouwen 
voorkwam en zich eigenlijk in hoofdzaak tot de hoofdstad beperkte. 
In het schema van de klassieke byzantijnse kerk is zij niet opgenomen. 
Zo had ook de ambon in de Hagia Sophia naast de gewone nog een speciale 
functie. Zij diende namelijk als tribune waarop de keizerskroning door de 
patriarch plaats vond. Zo werd er in 610 Heraclius gekroond, in 796 
Stauracius, in 813 Leo de Armeniër4^. Gezien de grote afmetingen van 
deze ambon - het platform was minstens 3 m breed — kon een derge
lijke ceremonie er gemakkelijk voltrokken worden. De ambon kon als 
zangtribune dienen, maar ook als de overhuiving van een plaats voor 
zangers: de onderkant van het podium was in de vorm van een koepel 
uitgehold en vormde een baldakijn44. Reeds in de basiliek A te Philippi 
en elders in Macedonië en Griekenland had de ambon aanzienlijke af
metingen aangenomen ; in Philippi was de grootste breedte van het plat
form ongeveer 1,80 m, en zijn hoogte 2,10 m, zodat de zangers eronder 
plaats konden nemen. In de Hagia Sophia rustte het platform op acht 
zuilen, in het noorden, westen, zuiden en oosten telkens twee. Het was 
elliptisch van vorm en in het oosten en westen nog door twee recht
hoekige vlakken verlengd. De ambon, en daarmee de leesdienst, eiste 
in de Hagia Sophia dus een even aanmerkelijke plaats op als die in de 
Noordsyrische kerken. 

Vermoedelijk heeft de ambon in de 6e-eeuwse kathedraal van Edessa 
grote gelijkenis vertoond met die in de Hagia Sophia in Constantinopel 
en stonden ook daar zuilen eromheen4*. En het kan bijna niet anders, of, 
evenals in Edessa, evoceerde de ambon in de Hagia Sophia het beeld van 
het Cenakel op Sion46. 
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Het is waarschijnlijk, dat de afsluitende kolonnade met architraaf aan drie 
zijden van de altaarruimte in de Hagia Sophia, op rechthoekige platte
grond, een nieuwe creatie was en niet een oudere dispositie navolgde die 
tot de voorafgaande Constantijnse basiliek gehoord zou hebben : in geen 
van Constantijns kerken kwam een vrijliggende, door zuilen met een 
architraaf aan drie zijden omsloten bêma voor. Ook in Griekenland komt 
in de 4e en je eeuw dit gesloten systeem nog niet voor, wel vindt men er 
een aan drie zijden door cancelli omsloten bêma met een kolonnade met 
architraaf aan de frontzijde. In Syrië (Banakfur, Qirk-Bizzeh) zijn de af
sluitingen alleen rechtlijnig als afsluiting onder een triomfboog. 

Ten onrechte beschouwt Holl de constructie in de Hagia Sophia als 
de eerste iconostasis47. Twee karaktertrekken doen haar daarvan wezen
lijk verschillen: de plattegrond van de afsluiting is driezijdig, in opbouw 
is zij doorzichtig, meer openend dan sluitend. Zij heeft een ander ruimte
lijk effect dan de houten i konen wand. Zij is een monumentale omheining 
die de altaarruimte nog niet noodzakelijk tot streng afgezonderd geheim 
heiligdom maakt, maar deze л еі een triomfaal en honorifiek karakter 
geeft en de ingangen tot echte poorten maakt. Zij verschilde in karakter 
dan ook weinig van de kolonnaden rondom de ambon. Wel heeft men in 
de intercolumnia van de altaar-omheining van het begin af aan gordijnen 
opgehangen : alle intercolumnia, ook die van de schip-arcaden, nodigden 
nu eenmaal tot het ophangen van gordijnen, het is het gewone en overal 
toegepaste antieke versieringsmotief. Op de schilderingen in de Ge
boortekerk te Bethlehem, waarin de oecumenische en provinciale con
cilies gememoreerd worden in de vorm van architecturen, die de kerken 
verbeelden waarin deze concilies gehouden zijn, is ook de bêma-af-
sluiting afgebeeld in de vorm van een kolonnade van vier zuilen onder 
een architraaf (ditmaal met bogen eronder), met gordijnen in de buiten
ste intercolumnia, gordijnen, die nu eens neerhangen, dan weer op-
gebonden zijn48. 

Met een door gordijnen af te sluiten en van drie ingangen voorziene 
kolonnade om het altaar is ook de noodzakelijk apparatuur voor de 
ritus van de Grote Intocht gegeven. De oorsprong van deze ritus moet 
men in Syrië zoeken4 '. Daar is het, blijkens de Didascalia, al vóór het 
concilie van Nicaea gewoonte, dat de diakens de offergaven der gelovigen, 
de prosphora, in ontvangst nemen en naar het altaar brengen. Deze 
praktijk vermeldt vervolgens omstreeks 387 Johannes Chrysostomus in 
Antiochiës0. Niet veel later, omstreeks 400, ontwikkelt Theodorus van 
Mopsuestia, die uit het Antiocheense afkomstig is, een symboliek rond
om dit gebeuren door het als beeld te zien van de graflegging van Christus, 
wanneer de diakens, engelen verbeeldende, de gaven naar het altaar 
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brengen, de gaven, dat zijn de ongeconsacreerde elementen die het dode 
lichaam van de Heer gelijken, dat slechts door de heilige Geest in de 
Eucharistie ten leven gewekt kan worden. Deze gedachte blijft leven en 
wordt in Constantinopel de kern van een grote ceremonie, waarbij de 
diakens in plechtige processie de toebereide elementen tussen de ge
lovigen door naar het altaar brengen, terwijl het koor de χερουβικος 
ύμνος zingt51. In de tweede helft van de 6e eeuw, vermoedelijk in de tijd 
van keizer Justinus II (jéç-^yS), is deze ceremonie volledig uitgewerkt 
en de begeleidende hymne ontstaan. Hen in oorsprong algemeen, zuiver 
praktisch gebruik is uitgegroeid tot een grote plechtigheid*2, tot het 
uitgebreid ritueel van de μεγάλη είσοδος, het glanspunt van de byzan
tijnse liturgie. De aanzet vindt men in Syrië, maar het uiteindelijk 
resultaat in Constantinopel; de Grote Intocht wordt door Syrië niet 
overgenomen, hoewel de Syrische monophysieten niet in alles afwijzend 
staan tegenover de onder de orthodoxen ontstane gebruiken. 

Men mag veronderstellen, dat de afsluiting van de bêma in de vorm van 
een kolonnade met architraaf, met haar triomfaal karakter inspirerend 
heeft gewerkt op de schepping van de Grote Intocht, maar haar aanwezig
heid in een kerk behoeft niet noodzakelijk erop te duiden, dat daar de 
ritus van de Grote Intocht gebruikelijk was : de Koptische Kerk kent de 
monumentale afsluiting van de altaarruimte, maar geen Intochten ; in het 
eveneens monophysitischc Syrië komt de architraaf op zuilen als af
sluiting voor, terwijl men er de Intochten niet invoert ; het nestoriaans 
Mésopotamie kent zijn Kleine Intocht over de sqaqone naar de bêma. 
Het lijdt nauwelijks twijfel of ook voor de Grote Intocht werd de 
byzantijnse solea benut. Nog eeuwenlang blijven echter in veel kerken, 
bijvoorbeeld de Siciliaanse en Cappadocische grotkerken en vele kerken 
in Griekenland (Philippi В bijvoorbeeld) lage cancelli zonder zuilen en 
architraaf gebruikelijk. 

Hoewel de kolonnade als afsluiting van de bêma dus allesbehalve gelijke
nis vertoonde met de laatbyzantijnse iconostasis, was zij toch voorzien van 
figuratie in de vorm van een aantal kleine, discrete reliëfs. Als borst
beelden in medaillons waren de figuren van Christus, de heilige Maagd, 
engelen, profeten en apostelen aangebracht vermoedelijk op de archi
traaf, Paulus Silentiarius deelt althans mede, dat de Heer middenin af
gebeeld was, hetgeen alleen mogelijk is als het medaillon op de front-
zijde van de architraaf geplaatst wasSJ. Daarmee is de cultische functie 
van deze figuratie en de reminiscentie aan de latere iconostasis nog ver
der gereduceerd: op bijna vijf meter hoogte waren deze clipei van 
hoogstens 0,40 m diameter vrijwel onzichtbaar vanuit het schip. Xydis 
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en anderen veronderstellen, dat de Moeder Gods boven de ene zijdeur 
was afgebeeld, Johannes de Doper boven de andere: boven de trits 
ingangen drie figuren die in hun combinatie vooruitlopen op de Deisis-
voorstellingen. De zuilen en de plutei van de afsluitende kolonnade 
waren met zilver bekleed ; op de plutei waren de monogrammen van 
Justinianus en (de al overleden) Theodora gegraveerd, vermoedelijk in 
de vier hoeken van elk paneel, waarop dan in het midden het in die tijd 
nog overal gangbare rhombus-motief (vergelijk de plutei van de boven-
galerijen) een plaats gevonden zal hebben54. 

De solea en de ambon waren opgetrokken van goudkleurige steen uit 
Hierapolis; de trappen van de ambon waren van rode, witgeaderde 
steen; de trapleuningen kunnen de vorm van over hun volle breedte op 
de grond staande wangen hebben gehad zoals in Philippi A, ofwel hun 
onderkanten kunnen de stijgende lijn van de trappen gevolgd hebben, 
zoals Xydis reconstrueert. Het platform was van uitbuigende balustraden 
voorzien, die met zilveren platen bekleed waren. De borstweringen 
tussen de halfronde kolonnaden die de ambon omgeven, waren ongeveer 
manshoog55. De houten architraaf, rustend op de vergulde kapitelen 
der kolonnaden, was met gouden klimopbladeren gedecoreerd56. In deze 
„vereinheitlichte" compositie van bêma — solea — ambon heeft ook het 
altaarciborium zijn rol gespeeld. Het was, volgens Paulus Silentiarius, van 
zilver en het wordt door hem met een hoog oprijzende toren verge
leken57, bestaande uit vier zuilen met bogen en daarop een overhuiving, 
die gevormd wordt door acht driehoekige dakvlakken, tesamen een acht-
kante spits, bekroond door een siervaasmotief met kruis in top5 8 . Dit 
ciborium zal de kolonnade van de bêma wel in hoogte overtrofFen hebben, 
zoals waarschijnlijk ook in de kruisvormige basiliek van Solin en de 
ciboria op de schilderingen in Bethlehem5 '. 

Achter het gouden altaar - gouden blad, gouden kolonnetten, gouden 
basis - stond een gouden standaard met het Parousia-kruis erop, met 
parelen bezet en tweemaal een mensenlengte hoog60, t en dergelijk kruis 
was er ook in de kathedraal van Edessa, waar het evenwel achter de 
ambon stond. 

Het gehele ensemble der voor de liturgie essentiële elementen cathe
dra, mensa en ambon in de Hagia Sophia te Constantinopel overziende, 
en lettend op de wijze waarop zij met hun accessoires (subsellia, cibo
rium, cancelli, solea) gestalte hebben gekregen, kan men concluderen, 
dat in de Hagia Sophia een nauw geconcentreerd complex ontstaan is en 
een harmonieuze synthese is bereikt. Het is een synthese van de laat-
Romeinse inventarisstukken die tot dan toe in een veel losser verband 
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in de laatantieke basiliek neergezet waren. „In the same manner as the 
church of H. Sophia is a synthesis of Late Antique architecture and the 
first real manifestation of Byzantine art, so is its church furniture a 
synthesis of various elements in one harmonious whole, imbued with 
the spirit of the coming Middle Ages"61. 

Tevens zijn hier alle bestanddelen reeds aanwezig, die de ceremoniën 
der Kleine en Grote Intocht vooronderstellen. Voorts houdt de gehele 
apparatuur rekening met de plaats, die de keizer en de patriarch bij 
de plechtigheden innemen, de Hagia Sophia immers is deel van het keizer
lijk paleis62, en haar liturgie is Staatsliturgie; de kerk is tevens troonzaal 
en representatieve staatsieruimte ; de tribune in het centrum is ambon en 
podium voor de keizerskroning en plaats van bekendmaking van keizer
lijke proclamaties. De gehele zuidoostpartij van de kerk is gereserveerd 
voor de keizer en het hof; vanuit het in het zuiden gelegen Augusteion 
placht hij het gedeelte van de kerk achter de zuidelijke exedra te be
treden, dat in beslag werd genomen door een Triklinos waar de keizer 
na de dienst een maal tot zich nam63, door het Metatorion waar hij van 
gewaad veranderde 64 en kaarsen ofterde, en vanwaar hij, achter de zuilen 
der exedra, de dienst gadesloeg. Op een grote omphalos, een ronde 
marmerplaat, stond er zijn troon. Een tweede ronde steen lag dicht bij de 
zuidelijke ingang der cancelli, waar hij, na van de patriarch de vredekus 
gekregen te hebben, op zijn beurt de hoogwaardigheidsbekleders kuste. 
De grote omphalos is later verlegd naar het schip en ligt er nog, ten 
zuiden van de plaats waar de ambon stond. 

De luister van het interieur tijdens de grootse plechtigheden is genoeg
zaam beschreven. Wat er evenwel domineerde, was de liturgische kern, 
de weidse structuur van bêma, solea en ambon : het zilver van het cibo-
rium, de met zilver beklede zuilen en cancelli, de goudkleurige steen 
uit Hierapolis, de zilveren incrustaties op de balustraden ; de op cypres-
sen gelijkende lampen bovenop de kolonnade65, de kaarsen die op de 
balustraden van de solea gezet werden, de vela en de ptychia die erop 
aangebracht waren ; het geheel gelijk aan een verlicht schip varend tus
sen de menigte in de onmetelijke ruimte. 

Het Apostoleion 

Van het tweede Apostoleion, in 536 door Justinianus gesticht ter ver
vanging van dat van Constantijn, in de 9e eeuw door Basilius I gerestau
reerd en in 1462 door Mohammed II afgebroken, kunnen wij ons een 
voorstelling vormen door de beschrijvingen van Procopius, Constantinus 
Rhodius en Nicolaus Mesarites66. Het was een kruiskoepelbasiliek, die 
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geïnspireerd schijnt op die van Ephese67, maar sterker gecentraliseerd 
doordat alle vier kruisarmen even lang waren en elk éen koepel droegen. 
De centrale koepel was hoger en stond op een tamboer met vensters. 
Een reconstitutie is beproefd door H. Hübsch, die echter een oostelijke 
absis tekent waar Heisenberg het mausoleum van Constantijn situeert, dat, 
naar zijn mening, met de kerk verbonden was68. Wat op de afbeelding 
van het Apostoleion in het Menologion van Basilius een absis lijkt, moet 
volgens Wulff, Heisenberg en Sotiriou, de in het oosten aan de kerk aan
sluitende Constantijnse rotonde zijn, die in de afbeelding door de ooste
lijke kruisarm oversneden wordt6«. Hübsch scheidt de vier gekoepelde 
kruisarmen van de centrale ruimte door korte, met tongewelven ge
dekte en van gordelbogen voorziene geledingen en omgeeft het gehele 
kruis door een smalle zijbeuk met graatgewelven en tribunes daarop, naar 
schip en dwarsschip geopend door arcaden. 

De inrichting van de kerk wordt beschreven door Nicolaus Mesantes. 
De altaarruimte bevond zich in het hart van de kerk en was een recht
hoekige partij, die in het oosten begrensd werd door een halfrond 
synthronon met een cathedra in het midden70. Hübsch plaatst debêma 
in de ingang van de oostelijke kruisarm, Heisenberg daarentegen ziet het 
altaar midden onder de centrale koepel. Om de bêma was een afsluiting 
gezet met ingangen. Het altaar was van zilver; het altaarciborium was 
gebouwd op vierkante plattegrond en bestond uit vier zuilen die een 
pyramidaal dak droegen71. 

Merkwaardig vooral is die centrale plaatsing van het altaar, welke 
onmiddellijk de situatie in de Justiniaanse kruiskoepelkerk te Ephese 
in herinnering roept. De grote kerk in Ephese heeft evenwel een oor
sprong van heel andere aard en is de uitloper van een reeks grote bede
vaartkerken van een type waarin de ruimte-delen zich concentreerden 
rond een reliek, een graf of een gewijde plaats die aldus van alle zijden 
door de pelgrims te benaderen was. Reeds de oudere, aan de Justiniaanse 
kerk voorafgaande, kruisvormige basiliek in Ephese behoorde tot dit 
type, zoals een kerk in Corycus, het heiligdom van Qalat Seman, dat in 
Sichern, de Menasbasiliek bij Alexandrie, cultusgebouwen alle met een 
martyrium-karakter. Het Apostoleion daarentegen werd niet gebouwd 
als een martyrium, maar als een kerk bij een martyrium of mausoleum, 
waarin zich het graf van keizer Constantijn de Grote bevond, omgeven 
door de cenotafen van de Twaalf Apostelen. Het altaar in de kerk rustte 
oorspronkelijk niet op een reliek of heilige plaats en was geen middel
punt van een toevloed van pelgrims. Maar al tijdens het bewind van 
Constantius (337-361) werden de stoffelijke overblijfselen van drie 
apostelen, Andreas, Lucas en Timotheus, naar Constantinopel gebracht 
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en in het Apostoleion onder of bij het altaar bijgezet. Procopius en 
Theophanes vertellen, dat drie houten lipsanotheken met inscripties de 
overblijfselen der drie apostelen bevatten en door patriarch Menas in 
plechtige processie naar de kerk vervoerd werden72. Mesarites vermeldt 
inderdaad, dat de heilige Tafel van Christus binnen in zich, als een on
schendbare schat, de lichamen bergt van Lucas, Andreas en Timotheus, 
die zich voor de Heer opofferden^. Daardoor had de kerk toch de 
functie van een martyrium en was zij een ware bedevaartkerk, en dat kan 
mede de oorzaak zijn van het feit, dat Justinianus een kruisvormige kerk 
met het altaar middenin stichtte, een aanleg die nauw overeenkwam met 
de boven een apostelgraf gebouwde kerk van Ephese, de Johanneskerk. 
Anders is een centrale positie van het altaar moeilijk te verklaren in een 
tijd waarin in andere kerken de bêma juist altijd nauw bij de oost-absis 
aansloot. Wel vermogen martyria, zowel kruisvormige basilieken als 
gekoepelde centraalbouwen, louter door hun architectonische vorm
geving in die mate de bouwmeesters te boeien, dat hun vormen over
genomen worden in het gewone kerkgebouw. De liturgische inrichting 
blijft dan echter die van de gewone axiaal gestrekte basiliek: in de kruis
vormige Profetenkerk in Cerasa bevindt zich de altaarruimte in de ooste
lijke kruisarm. Ook in de Hagia Sophia, de HH. Sergios en Bacchos in 
Constantinopel, in de koepelbasilieken van Klein-Azië, in de transept
basiliek op Thasos, blijft, ondanks de centraliserende neigingen, de bêma 
zich in het oosten bevinden in plaats van in het centrum. Een specifieke 
martyriumfunctie immers hebben deze kerken niet en alleen een derge
lijke functie kan de centrale plaatsing van het altaar in het Apostoleion 
bevorderd hebben. Des te waarschijnlijker wordt het, dat Ephese het 
voorbeeld is geweest voor het Apostoleion. 

Voorts vermeldt Nicolaus Mesarites, dat zich ten noorden van het al
taar het graf van Johannes Chrysostomus bevond, ten zuiden dat van 
Gregorius Theologus (van Nazianze). 

Omtrent de solea en de ambon in het Apostoleion geeft het Cere
moniënboek van Constantinus Porphyrogenitus enkele aanwijzingen. 
Bij een bezoek van de keizer wacht de patriarch hem in de narthex op ; 
tesamen betreden zij de kerk en door een ingang naast de ambon begeeft 
de keizer zich over de solea naar de bêma-afsluiting en vervolgens gaat 
hij de altaarruimte in, die de patriarch reeds door een zij-ingang bereikt 
heeft7'*. Men mag dus aannemen, dat de ambon door een balustrade of 
een kolonnade met architraaf omgeven was. 

i p 



De Hagia Irene 

Tussen £32 en 5-48 werd een nieuwe kerk ter ere van de Heilige Vrede 

gebouwd op de plaats van de oude, die tijdens het Nikè-oproer afgebrand 

was 7 5 . Hoe de nieuwe kerk er aanvankelijk uitzag, is niet volledig duide

lijk, omdat zij al in 564 van brand en omstreeks 740 van een aardbeving 

te lijden had, maar de oostelijke helft van het gebouw beantwoordt 

grotendeels nog aan de conceptie uit Justinianus' tijd. Zij heeft een half

ronde , ui twendig driezijdig gesloten absis en daarvóór een met een ton

gewelf overkluisde rechthoekige travee, een architectonisch volledig 

gearticuleerde bêma zoals ook de Hagia Sophia en de H H . Sergios en 

Bacchos die ver tonen. Beide partijen maken deel uit van een kruis-

koepelbasiliek : de pendentiefkoepel rust op twee dwarsarmen met ton

gewelven, op het tongewelf van de bêma en dat van het schip. De zij

beuken dragen tribunes die ook in de twee dwarsarmen voortgezet zijn. 

Het schip is na 740 verbouwd en herhaalt sindsdien de ordonnant ie van 

de oostelijke partij. 

De overblijtselen van de liturgische dispositie in absis en bêma behoren 

tot Justinianus' tijd. In de absis bevindt zich een podium van éen t rede 

en een gemetseld synthronon van zes banken, zonder enig accent of 

reliëf of een piëdestal voor een cathedra. De derde bank is in acht blok

ken verdeeld met zeven uitsparingen, zodat in de voorkant van de vierde 

bank vensteropeningen konden ontstaan te r verlichting van een in het 

metse lwerk van het synthronon uitgespaarde halfrond lopende omgang van 

T , I o m breed, een κύκλιον zoals wij dat al in bphese zagen en zoals het 

misschien in Justinianus' tijd ook al in de Hagia Sophia aanwezig was. 

In bphese was de belichting van de omgang eveneens bereikt door 

venstertjes in de banken uit te sparen. De toegangen t o t deze omgang 

bevinden zich in de frontzijde, in de frontaal naar het schip gekeerde 

flanken van het synthronon. 

Vóór de absis bevindt zich, op 1 m afstand van haar rooilijn, een twee

tal langwerpig rechthoekige natuursteenplaten, die tesamen de altaar

basis vormen. 

De Hagia tuphemia 

ben zeshoekig, met afwisselend absiden en ronde cellen omgeven ge

bouw, omstreeks 400 als nymphaeum, bad of ontvangstzaal van het paleis 

van Antiochus bij het h ippodroom gebouwd, werd in de loop van de ^e 

eeuw tot kerk ingericht, in de 7e eeuw tot mar tyr ium van de heilige 

Fuphemia na de translatie van haar rel ieken7 6 . Van de oudste liturgische 

dispositie is niets teruggevonden, maar de onderzoekers hebben aan de 
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hand van veel overblijfselen wel duidelijk de situatie kunnen recon

strueren zoals die was in de eerste helft van de 6e eeuw, een datum 

л аагіое zij besloten op grond van het ornament op de fragmenten (zui

len, plutei, basementen, stukken architraaf) en door vergelijking m e t 

disposities elders. T e r wille van de heilige Linie werd de oostelijke 

van de vele absiden van het profane gebouw gekozen als plaats voor het 

synthronon. Dit kreeg acht halfrond lopende t reden in een metse lwerk 

dat niet geheel massief was, maar waarin b innen langs de absismuur 

een ongeveer 0,80 m brede, overwelfde omgang werd uitgespaard, w e e r 

een κυκλεΐον of κύκλιον zoals dat ook in de Hagia Irene bestaat. In de 

binnenste, de convexe wand ervan, zijn zes rechthoekige nissen uit

gespaard, mogelijk dienende voor het opbergen van liturgisch g e r e i 7 7 . 

Van de acht t r e d e n waren, volgens Naumann, alleen de zevende en de 

achtste, de twee b r e d e r e , presbyterbank, de overige waren alleen 

t raptreden. Dit be tekent ten opzichte van het synthronon van de Hagia 

Irene een differentiatie, want daar waren alle zes banken onderl ing 

gelijk. 

In de Hagia Sophia en in de Hagia Irene is de breedte van de altaar

ru imte aangegeven d o o r de rechte, m e t een tongewelf overkluisde travee 

vóór de absis, een travee waarvan de wanden tevens zijwaartse afsluiting 

van het oostelijk deel van het altaarpodium zijn. In de kleine, zuivere 

centraalbouw van de Hagia Euphemia bestaat een dergelijke markering 

niet, de absis sluit onmiddellijk op de zeskante middenruimte aan. De 

breedte van het altaarpodium wordt daar gekozen vanuit de hoekpunten 

van de zijde van het zeskant, is, als deze, 10,70 m breed (in de Hagia 

Sophia respectievelijk 16,^o en 20 m) en strekt zich vandaaruit ^ . з ^ m in 

de middenruimte u i t . Dit podium werd begrensd door een kolonnade 

m e t architraaf, ongeveer 3,60 tot 3,80 m hoog. Het stylobaat en de 

architraaf (met palmettenfries) gaan op een latere restauratie terug, maar 

beantwoorden aan de 6e-eeuwse dispositie. 6e-eeuws zijn de fragmenten 

van plutei. Er stonden zes zuilen als front op een rij, op elk van de 

flanken sloten daar twee zuilen bij aan; elk van de drie zijden had een 

ingang. Een verdiept veld in het cementbed van het podium geeft de 

plaats van het altaar aan, metende 2 bij 1,10 m . De vorm van het ^e en 

6e-eeuwse altaar is overigens onbekend. In de 7e eeuw schijnen er ten 

behoeve van de rel ieken van Euphemia dusdanige veranderingen plaats 

gehad te hebben, dat er een voor het Griekse Oosten zeer uitzonderlijke 

altaarvorm ontstond, namelijk een kastvormig altaar met een opening, 

overeenkomstig de Westerse fenestella confesswnis, die zicht gaf op het 

houten reliquiarium van de hei l ige 7 8 . 

Het altaar werd overhuifd door een m a r m e r e n ciborium, van welks 
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zuilen, kapitelen en gewelf fragmenten bewaard zijn. Dit gewelf was een 
monoliethe kalot in de vorm van een koepel op vier bogen, die op hun 
hoeken viermaal een rechthoekig omgaande lijst vormen, welke ter
stond op elk der kapitelen rustte^. Dit fragment is door zijn zeldzaam
heid van het grootste gewicht, want alleen hierdoor zijn wij in staat ons 
een voorstelling te vormen van de eerste monumentale altaarciboria. 

Op de midden-ingang van de afsluitende kolonnade sloot een solea 
aan, die precies naar het middelpunt van de zeskante centrale kerk
ruimte leidde, waar zich, ook al werden er geen sporen meer van aange
troffen, ongetwijfeld de ambon bevond, even centraal opgesteld als de 
ambon in de Blachernaekerk. 
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Deel 3 

Het christelijk Westen van de tijd van Constantijn 
tot de dood van Gregorius de Grote, 313-604 





HOOFDSTUK 8 

Rome 

Bij een opsomming van de vroegchristelijke monumenten in de Pars 
Orientalis van het Romeinse Rijk kan men de geografische volgorde 
zonder bezwaar laten beginnen met een provincie, Svrië of Palestina, en 
eindigen met de hoofdstad, Constantinopel. Voor de vorming van de 
kerkelijke bomvkunst zijn in het Oosten de metropolen Jerusalem, 
Antiochië en Alexandrie even belangrijk geweest als de hoofdstad en de 
rol van Constantinopel in de kerkelijke kunst en in de liturgie wordt 
eerst allesoverheersend onder Justinianus en Justinus II. In de Pars 
Occidentalis valt veeleer het omgekeerde waar te nemen en elk overzicht 
van de oudste kerkgebouwen daar dient aan te vangen met Rome, 
„de Romeinse Kerk, . . . wier voorbeeld en ritus wij in alles volgen", 
zoals Ambrosius zegt1, en dit geldt evenzeer voor Afrika en Gallië als 
voor Milaan. Van onmiddellijke beïnvloeding door het Oosten is in de 
architectuur vóór de 6e eeuw nauwelijks sprake en als die al waar te 
nemen is, treedt zij even goed op in de Urbs (S. Agata dei Goti, 462-470 ; 
S. Giovanni a Porta Latina, beide volgens Byzantijnse voetmaat opge
trokken) als in de provincie. 

De belangrijkste gebeurtenis die onmiddellijk op de Kerkvrede volgt, 
is het feit dat de bisschop van Rome nu aan zijn gezag, gesteund door de 
keizer, een openbaar monumentaal architectonisch kader kan geven door 
de bouw van een hoofd- en moederkerk, de basiliek van het Lateraan, 
„moeder en hoofd van alle kerken van Stad en Wereld", vergezeld van de 
bisschoppelijke residentie, het latere patriarchium. Verder verandert er 
binnen de stad voorlopig niets : het veertigtal kerkhuizen blijft in zijn 
oude vorm bestaan, nieuwe tituli worden toegevoegd en ondergebracht 
in reeds bestaande, daartoe beschikbaar gestelde gebouwen. Buiten de 
stad leidt 's keizers ondersteuning en deelneming aan de martelaren-
verering terstond tot de bouw van weidse heiligdommen: de St. Pieter 
op de Vaticaanse heuvel, de kerkholbasilieken op de Ager Veranus, aan 
de Via Nomentana, aan de Via Appia en de Via Labicana, de basilieken 
namelijk bij de graven van Laurentius, Agnes, bij de tijdelijke rustplaats 
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van de Apostelvorsten en bij het graf van Petrus en Marcellinus. 

Zoals in Jerusalem ontstaan nu in Rome de statie-diensten en naarge
lang het object van de herdenking, vastgelegd in de kerkelijke kalender, 
begeeft de bisschop van Rome zich me t de suburbane bisschoppen, de 
presbyters van de tituli en de gelovigen op bepaalde dagen naar een 
bepaalde kerk binnen of buiten de stad. Daarnaast vinden de vaste, 
minder solemnele diensten in de tituli plaats, maar hoe die geregeld 
waren is al even onbekend als de gedaante van de gebouwen. Het is ha
chelijk om iets te reconstrueren vanuit de latere Romeinse Ordines, die 
het verloop van de pauselijke eredienst in de statiekerken vastleggen. 
Wel l icht mag men er alleen voor de diensten in de grote heil igdommen 
sinds de 6e eeuw enige gevolgtrekking uit maken. Of er een vast zang
koor en een afgebakende zangersplaats waren , blijft onzeker. De bis
schop, bijgestaan door de diaken van de regio waarin hij celebreert , 
ontvangt de gaven eerst rechts aan de cancelli van het senatonum, de 
Romeinse edelen, dan van de overige mannen, vervolgens links aan de 
cancelli van de nobilissimae matronae en de overige vrouwen. Er is dus geen 
sprake van een diacomcum, waar de gaven vóór de dienst in ontvangst ge
nomen worden . De lezing van he t Evangelie is aan diakens voorbehouden, 
de overige al vroeg aan leken opgedragen, zelfs aan knapen. Paus Liberius 
was bijvoorbeeld als kind al lector, hij munt te uit in helder lezen zonder 
ooit me t opzet iets verkeerd te zeggen of lachwekkend te overdrijven2 . 
Alleen de bisschop preekte , de priesters was dit niet toegestaan, iets wat 
Sozomenes opvalt, want in het Oosten mochten de priesters het wel 3 . 
De homilet iek is in Rome weinig beoefend, alleen van Leo de Grote en 
Gregorius de Gro te zijn beroemde homilieën bewaard gebleven. De 
preek bleef beperkt tot grote feestdagen en was niet kunstig rhetorisch uit
gewerkt als in het Oosten. Het kan haast niet anders of met deze ver
schillen in de wijze van Schriftlezing en preek tussen he t Oosten en Rome 
— in Rome kinderen als lector, zelden preek, in het Oosten diakens als 
lector , vaak een preek achtereenvolgens door priesters en bisschop -
hangt het feit samen, dat in Rome pas in de 6e eeuw een monumenta le 
ambon verschijnt naar Oosters model , maar in Rome eerder voor de 
lezingen en solo-zang tussen Epistel en Evangelie bedoeld dan voor 
de preek 4 . 

Bij een onderzoek naar vorm en plaats van het altaar kan men zich, wat 
Rome betreft , niet beperken tot aandacht voor de kathedraal en de 
t i tul i , want in de bisschoppelijke statiediensten zijn de memoriae extra muros 

zo innig be t rokken, dat zij met de gewone parochiekerken éen cultisch 
organisme vormen. Vanaf de 3 e eeuw al vervui lde martelarenverering een 
zo grote rol in samenhang met de Eucharistieviering, dat de kerkelijke 
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archi tec tuur in haar eerste ontplooiing niet denkbaar is zonder de bouw

kundige exper imenten en resultaten op de begraafplaatsen. Constantijn 

de Grote en zijn familie hebben meer heil igdommen buiten dan binnen 

de stadsmuren gesticht. 

De basilica Lateranensis 

Voor de synode van 313, belegd door paus Miltiades (311-314), had 

keizer Constantijn de domus Faustae in Laterano beschikbaar gesteld, een 

paleis dat omringd werd door de kazernes van de équités singulares. Omda t 

dit leger-onderdeel kor t tevoren ontbonden was, hadden de gebouwen 

hun bes temmming verloren en des te gemakkelijker kon de keizer ze aan 

de paus overdragen, die ze to t zijn vaste bisschopszetel maakte. Wel l icht 

begon hij terstond aan de bouw van de grote basiliek; de overgeleverde 

wijdingsdatum, 9 november 324, ten tijde van paus Sylvester I, die er 

mozaïeken st ichtte, kan zeer wel de juiste zijn' . 

Sedert de ingrijpende verbouwingen door Clemens V na de brand van 

1308, door Urbanus V na de brand van 1360 en de algehele wijziging 

door Francesco Borromini in opdracht van Innocentius X ter gelegenheid 

van het heilig jaar 1650, voorts de bouw van een nieuwe absis door Leo 

XHI in 1 88 ξ, is er van de oorspronkeli jke vorm slechts hier en daar wat 

opgaand m u u r w e r k bewaard gebleven, juist genoeg echter o m vast te 

kunnen stellen, dat de kerk oorspronkelijk een vijfbeukige zuilenbasiliek 

was m e t een trapsgewijs opgebouwde doorsnede : middenschip m e t 

l ichtbeuk, zijbeuken m e t l ichtbeuk en arcaden op zuilen, lagere buiten

zijbeuken m e t smallere arcaden en een groter aantal zuilen. Verrassend 

was de uitslag van het meest recente onderzoek in de westpartij van de 

kerk (die geoccidenteerd ligt), dat uitwees dat zij niet he t lang veronder

stelde prototype van de transeptbasiliek was (type St. Pieter) , maar dat de 

schiparcaden vanaf de voorgevel tot de absis ononderbroken voort

gingen en dat slechts aan de buitenste zijbeuken twee lage dwars-armen 

aansloten 6 . In deze lage, bijna vierkante ru imten, die 4 m . bui ten he t 

kerklichaam uitsprongen, m o n d d e n de buitenste zijbeuken ui t . Pas zeer 

veel later, mogelijk in de tijd van paus Sergius III (904-911), is he t 

huidige, echte, door lopende transept gebouwd m e t zijn tr iomfbogen 7 , 

volgens Krautheimer en Corbet t zelfs nog veel la ter : tussen i r o o en 

1 300. Het overige bleef nog zijn oorspronkeli jke aspect houden en is nog 

vastgelegd in het fresco van Gaspard Dughet in de S. Martino ai Mont i . 

De uiteinden van dat middeleeuwse transept rusten op de funderingen 

van de kleine Constantijnse dwarsruimten. Men mag aannemen, dat de 

plaats van he t pauselijk altaar, vanaf 1367 overhuifd d o o r een gotisch 
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baldakijn, sedert de 4e eeuw onveranderd is gebleven, hetgeen wil 
zeggen, dat het in de westpartij van het schip, in de as van de twee 
dwarsruimten stond. Wat wij van de oudste binnendispositie weten, is 
ontleend aan de biografie van Sylvester in de Liber Pontificalis, waarin de 
schenkingen van Constantijn opgesomd worden. Hij bouwde en ver
sierde in Rome op de eerste plaats de basilica Lateranensis en verrijkte 
deze met geschenken van zilver8. Daaronder valt als eerste op een 
„Jastidium" waarmee volgens Duchesne, Rohault de Fleury en Holtzinger« 
een altaarciborium is bedoeld, bestaande uit vier zuilen (noch zuilen, 
noch getal worden in het bericht genoemd) en een overhuiving of gewelf 
(cámara). De vier kroonluchters (coronae) van goud, elk met vijf en 
samen met twintig lampen (delfìni), zouden onder architrafen of in de 
vier archivolten gehangen hebben, welke de vier zuilen verbonden. 
Midden onder het gewelf hing een grote gouden luchter (farum) met 
vijftig lampen. De figuratieve voorstellingen denkt Rohault zich als vijf 
voet hoge zilveren reliëfs bovenop het baldakijn : de tronende Heer met 
de twaalf apostelen in fronte, naar het schip gericht, aan de kant van de 
absis nogmaals de Heer tronend, tussen vier engelen met gemmen in de 
ogen en met lansen. Geheel deze reconstructie blijft echter onzeker, het 
lijkt onwaarschijnlijk dat het woord Jastidium als ciborium geduid mag 
worden10. Verder blijft het mogelijk, dat een deel van deze constructie 
werd uitgemaakt door de vier bronzen zuilen, die volgens de overlevering 
door keizerin Helena geschonken waren en gevuld waren met aarde van 
de Calvarieberg. Panvinio bericht in 1 ^^4, dat deze zuilen zich te weers
zijden van het hoofdaltaar bevonden, in het transept dus, maar dat zij 
oorspronkelijk dichter bij de absis stonden en alle een kapiteel en een 
beeld daarop droegen11. Rohault reconstrueert op grond hiervan12 een rij 
van vier korinthische zuilen vóór de absis, met de beelden van de vier 
evangelisten erop. De suggestieve reconstructie-tekening die hiervan het 
resultaat is, dient met alle reserves bezien te worden. Wat verder opvalt, 
is Constantijns schenking van zeven zilveren altaren. Het is, zoals 
Duchesne al opmerkte, de enige maal in de christelijke oudheid, dat er 
meer dan éen altaar in éen kerk genoemd wordt1 з en hij meent, dat hier
mee credens-tafels bedoeld zijn, tafels voor de offeranden, een ver
onderstelling die door Th. Klauser verder uitgewerkt is. De ablatio in 
natura eiste een uitgebreide apparatuur, zeker in de diensten die de paus 
zelf op de statiedagen in de Romeinse basilieken leidde. Het in ontvangst 
nemen van de oblata was in Rome aan de zeven regionale diakens toe
vertrouwd en iedere diaken zal, zo stelt Klauser, bij een afzonderlijke 
offerandetafel gestaan hebben om de gaven van de gelovigen in ont
vangst te nemen. Volgens hem zijn de altaria, die vermeld worden in het 
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gebed super oblata (later secreta genaamd), niets anders dan deze offerande-

tafels en is aldus ook de meervoudsvorm verklaard. 

De stadskerken in de 4e en ¡e eeuw 

Na de Kerkvrede word t het stichten van nieuwe kerken intra muros, 

dat wil zeggen van tituh presbyterialei, de gewone parochiekerken met 
hun eigen bedienende geestelijkheid, voortgezet, maar tot in de ^e 
eeuw word t , niet anders dan vóór de vrede, gewoonlijk een reeds 
bestaand gebouw, willekeurig van vorm, tot kerk bestemd. De domus 

ecclesiae leeft voort en de basilica Lateranensis blijft als n ieuw geschapen 
gebouwtype voorlopig een unicum binnen de stad. 

S. Marco 

Sinds de opgravingen van 1947-1950 is de S. Marco in het Palazzo Venezia 
het belangrijkste getuigenis over de liturgische dispositie van een 4e-
eeuwse Romeinse stadsbasiliek14 . Onde r de tegenwoordige, 9e-eeuwse 
kerk gaan de resten van een kerk uit de tweede helft van de 6e eeuw 
schuil en daaronder de resten van de titulus die in 336 door paus Marcus 
is gesticht. De latere kerken hebben de fundamenten van de eerste 
benut en het driebeukige basilicale schema daarvan voortgezet en zijn 
telkens zo veel hoger komen te liggen dat alle vloerniveaux bewaard zijn. 
De plaatsing van de zuilen en de wijdte der intercolumniën veranderden, 
maar de breedte van schip en zijbeuken bleef dezelfde. Wel is telkens de 
oriëntat ie veranderd : de eerste kerk was noordwaarts gericht (had haar 
ingang in de zuidgevel), de tweede daarentegen zuidwaarts en de derde 
weer noordwaarts . Of de eerste kerk een absis had, blijft onzeker, he t is 
even goed mogelijk dat zij rechtgesloten was, zoals aanvankelijk de 
S. Clemente . De vloer van het 1 o m brede middenschip, in opus sedile uit
gevoerd, is grotendeels bewaard gebleven en bestaat uit een patroon van 
rui ten en vierkanten. 2 1 m vanaf de ingang word t dit patroon onder
broken door een vierkant veld in het midden, 1,20 bij 1,20 m, me t af
wijkend patroon. Omlijst door smalle marmers t roken tekent zich in 
negen vierkanten een Grieks kruis af met kleine kruisen in de hoeken. 
Het kan niet anders of het is de plaats van een mobiele mensa. 4 m verder 
noordwaarts eindigt de vloer van opus sedile tegen een éen t rede hoger 
plaveisel van grote marmerplaten, een podium dat de plaats voor cathe
dra en priesterzetels geweest zal zijn. Dit podium strekt zich bijna 1 o m 
in noordelijke richting uit , daarbuiten blijft de situatie, onder de huidige 
barokke confessie, onbekend of voorgoed verstoord. Maar in elk geval 
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blijkt he t altaar ver in het schip gestaan te hebben. Van cancelli of in-

kassingen daarvoor is geen spoor gevonden. 

S. Clemente 

De in i86£ h e r o n t d e k t e onderkerk van S. Clemente, dat wil zeggen de 

overblijfselen van de oudste kerk, die zich als een grote krocht onder de 

huidige, smallere, i2e-eeuwse kerk ui ts trekt, is het resultaat van een 

verbouwing, omstreeks 390, van een groot woonhuis of magazijn, welks 

bu i tenmuren gehandhaafd werden als die van een nieuwe, driebeukige 

zuilenbasiliek 1 s. Daaraan is eerst enige decennia later een absis toege

voegd. Aanvankelijk dus was de basiliek rechtgesloten, zoals dat bij de 

posttheodoriaanse kerk van Aquileia en waarschijnlijk bij de eerste 

kerken van Tr ier het geval was, maar bij de S. Clemente is het zeer wel 

mogelijk dat m e n de bouw van een absis al van het begin af aan beoogd 

heeft. Naar de liturgische inrichting in die tijd kan m e n slechts gissen. 

De vloer is sinds de bouw driemaal verhoogd en pas uit een derde, op 

haar vroegst 6e-eeuwse bouwfase, dateren de sporen van een verhoogd 

langwerpig podium in het schip, dat als schola cantorum geduid w o r d t . 

Van de eerste fase kan men zich slechts voorstellen, dat, zolang de absis 

nog ontbrak, het voorzitterspodium en het altaar beide in het schip 

gesitueerd waren. 

SS. Giovanni e Paolo 

Ongeveer een tijdgenote van S. Clemente is de basiliek van SS. Giovanni 

e Paolo, als titulus gesticht door de senator Pammachius, in 410 over

l e d e n 1 6 . Zij werd ingericht in de bovenverdieping van het huis op de 

Celius, waarin zich al langer de titulus Byzantis bevond en waarin, op de 

hoogte van een tussenverdieping boven het beganegrondse en onder de 

bovenverdieping, kort na ]6ς een confessio gemaakt was ter ere van 

relieken van de heilige Johannes en Paulus, martelaren uit de tijd van 

Julianus de Apostaat. De bovenverdieping werd nu geheel vervangen 

door een driebeukige zuilenbasiliek m e t halfronde absis waarin vier 

vensters. Deze kerk is nog geheel in wezen, slechts in de loop der eeuwen 

uitwendig en inwendig enigszins gewijzigd en verrijkt. 

W a t de oorspronkeli jke plaats van het altaar betreft, is in elk geval 

zeker, dat het niet m e t de confessio van de twee heiligen verbonden was, 

want ten opzichte van de nieuwe basiliek ligt deze oudere construct ie 

excentrisch : op enkele meters afstand van de ingang der kerk rechts 

o n d e r het schip. Wij kunnen hier een volstrekte scheiding van basilica 

en martjrium vaststellen, de kerk intra muros is niet als een coemeteria le 
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basiliek opgevat. De bovenpartij van de confcssio werd door de vloer 
van de nieuwe basiliek weggesneden. Daarop heeft wel een altaar gestaan, 
dat in 1573 verwijderd werd , maar het kan niet anders, of dit altaar werd 
eerst in de late middeleeuwen opgericht . De vloer van he t schip is 
laatmiddeleeuws cosmateskenwerk, het absispodium een resultaat van 
de restauratie door kardinaal Howard in de 19e eeuw, maar de oor
spronkelijke niveaux konden nog vastgesteld w o r d e n : de oorspronkelijke 
schipvloer ligt 0,60 m beneden de huidige en was 0,80 m lager dan he t 
oorspronkelijke absispodium, dat langs vier t rapt reden van 0,20 m 
op t rede , over de volle b reed te , bereikbaar was. In de 18e eeuw waren 
hier nog houten presbyterbanken en sporen van een cathedra te z ien 1 7 , 
maar het is uiteraard niet vast te stellen of deze tot de alleroudste dis
positie behoorden. 

5. Pudenzwna 

In dezelfde tijd vindt de stichting van de titulus Pudentis plaats, de latere 

S. Pudenziana, ingericht in een absidaal beëindigde thermenzaal uit de 2e 

eeuw. Het oorspronkelijke inter ieur laat zich met behulp van Panvinio's 

beschrijving in grote t rekken wel reconstrueren, maar wat hij zegt over 

resten van een cathedra en sedilia in de absis en over een schola cantorum 

met twee ambonen in he t schip, wekt meer de indruk van een 1 i e - of 

1 2e-eeuwse disposi t ie1 8 . 

S. Maria m Trastevere 

Er zijn enkele aanwijzingen, dat de plaats van het altaar in de oudste 
Romeinse stadsbasilieken in het schip te zoeken is. Met name is dit op te 
maken uit een tekst in de Liber Pontificalis over S. Maria in Trastevere. 
Deze kerk is als titulus gesticht door paus Julius I (337-3 Í2 ) 1 9 . Van 
Julius ' kerk zijn alleen sporen van de absis teruggevonden, welker 
rooilijn lag onder de triomfboog van de huidige kerk, die door paus 
Innocentius II (11 30-1143) gebouwd werd . Tussen beide bouwper ioden 
in schijnt de kerk geen veranderingen ondergaan te hebben ; wel werd zij 
door Adrianus I (772-79^) hersteld en door Leo III (79^-816) met een 
gouden luchter en vela voor het ciborium begiftigd. Wanneer paus 
Callixtus en zijn priester Calepodius, die in een huis dat op de plaats van 
deze titulus stond, gepreekt en gecelebreerd zouden hebben, hier al niet 
in de 3e eeuw begraven waren — zoals de overlevering wil — dan moeten 
toch hun relieken lang vóór he t pontificaat van Gregorius IV (827-844) 
naar Trastevere overgebracht zijn, want deze paus verplaatst hun graven 
binnen de kerk van de zuidzijde naar de westzijde (de kerk is geocciden-
teerd) en laat ook andere werkzaamheden ver r ich ten 2 0 . Hij liet een 
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crypte in de absis maken en liet daarin Callixtus, Cornelius en Calepodius 

bijzetten. O p de crypte kwam een podium te liggen en aan de oostzijde, 

naar de kant van het schip, was er een Jenestella confesuonis in de crvpte . 

Het podium was door een metalen afsluiting aan de kant van het schip 

begrensd. Aan twee kanten van de confessio, die blijkbaar mèt het podium 

een eindweegs buiten de absis uitstak, gaven t raptreden toegang tot het 

podium en daarop moet het altaar gestaan hebben. Voor dit podium, het 

presbyterium — in de zin van bêma, priesterzetels èn altaar omvattende —, 

s t rekte zich een omheinde schola cantorum uit . Van absispodium en 

schola werden bij de restauratie van de tegenwoordige kerk in ι 86^-1870 

resten teruggevonden, ook vele fragmenten van ge-eeuwse plutei. De 

gehele beschreven dispositie is voor de 9e eeuw niet ongewoon en is een 

voortzett ing van de vooral door paus Paschalis I (817-824) bevorderde 

herinricht ing van de Romeinse kerken (S. Prassede, S. Cecilia, S. Maria 

in Domnica) . 

Voor de wijzigingen in d e S . Maria in Trastevere stond het altaar niet 

op een verhoog, maar „ín humih loco" en het celebreren werd bemoeilijkt 

door het volk dat rond het altaar opdringen kon, omdat he t altaar „situm 

in media testudine" stond. Duchesne's interpretat ie van deze localisering 

als „trop rapproché du fond de l 'abside" is onlogisch, wij moe ten het 

altaar juist verder m het schip zoeken, en „testudo" zelfs niet als triomf

boog, maar als schip vertalen, gelijk Cecchelli en Matthiae doen. Zij 

geven echter verschillende verklaringen voor deze centrale plaatsing 

van het altaar: Cecchelli meent , dat deze dispositie on-Romeins , maar 

Afrikaans was, en samenhing me t he t feit, dat Trastevere de wijk was, 

waar ui theemse, Oosterse , maar ook Noordafrikaanse handelslieden 

gevestigd waren. Matthiae meent , dat het altaar in het schip stond, omdat 

men daar de plaats van een of andere memoria wilde vasthouden, mogelijk 

van een miraculeuze bron . 

Maar de plaats van he t altaar is vast niet me t zulk een ondergeschikt 

devotioneel object verbonden geweest en de Afrikaanse hypothese van 

Cecchelli heeft al even weinig grond. Veeleer moe t men stel len: het 

altaar stond in he t schip eenvoudig omdat dit in de 4e eeuw in Rome 

gebruikelijk was. S. Maria in Trastevere is dan de kerk geweest, die het 

langst haar oorspronkelijke, 4e-eeuwse binnendispositie heeft behouden 

en pas in de 9e eeuw door Gregorius IV aan de eisen van de tijd werd 

aangepast. 

S. Sabina 

Stond ook in de grote ^e-eeuvvse basilieken, de S. Sabina, S. Maria 

Maggiore, S. Pietro in Vincoli, het altaar nog in het schip? In de karolin-
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gische tijd en drastischer nog in de tijd van de barok zijn hun interieurs 

volkomen gewijzigd, sporen van de oorspronkelijke situatie on tbreken , 

of he t moest zijn, dat de wandbekleding in de S. Sabina nog een aan

wijzing bevat. Deze kerk op de Aventijn werd op kosten van een in Rome 

werkzame priester , Petrus, afkomstig uit Illyrië, ten tijde van paus 

Celestinus I (422-432) , opgericht ter vervanging van de oude gebouwen 

van de titulus Sabmae. Het is een driebeukige basiliek met wijde halfronde 

absis. In de archivolten, de boogzwikken en als een fries boven de kruin 

der arcaden in het schip is een marmer-incrustat ie aangebracht. Het fries 

heeft als patroon rui ten, vierkanten, rechthoeken en cirkels; daaronder, 

tussen de bogen en boven de kapitelen, bevindt zich een reeks emblemen 

die bestaan uit een voetstuk, een standaard met een schijf erop waar

boven een kruis en waarvan linten afhangen. In de zesde travee, de mid

delste van he t schip, is het embleem anders : boven de vier zuilen is daar 

op een standaard een ellips me t k romme spitsen eromheen te zien. Dat de 

versiering van deze travee anders is, zou erop kunnen wijzen, dat h ier he t 

zwaartepunt van he t inter ieur lag, in de vorm van he t altaar m e t zijn 

cancelli , midden in het schip dus 2 1 . De emblemen zijn volgens F. Darsy 

militaire insignia, hier op de Heer toegepast blijkens de kruisen die zij in 

top voeren. Het afwijkende middelste embleem zou het op een standaard 

gezette schild met halsopeningen van de équités Dalmatae zijn, en zou erop 

wijzen, dat presbyter Petrus uit een familie van mili tairen afkomstig was. 

De huidige vorm en plaats van cathedra, altaar, cancelli, schola en 

ambonen gaan slechts terug op restauraties van A. Muñoz in 1914-1919 

en 1936 2 2 . 

S. Pietro m Vincoli 

S. Pietro in Vincoli werd door Sixtus III (432-440) gesticht als titulus 

Apostolorum. Het schijnt, dat de kerk aanvankelijk de gedaante had van 
een driebeukige zuilenbasiliek; vervolgens, vóór de voltooiing al, werd 
zij van een transept met absis v o o r z i e n " . Bij de verbouwingen in 1876, 
toen de huidige confessio aangelegd werd, bleek, dat de absisvloer oor
spronkelijk 2 m hoger lag dan de vloer van transept en schip. Toen wer
den ook lichte funderingsmuurtjes van cancelli gevonden, die slechts 
een deel van het kruisingsvcld van het transept omvatten en waaraan 
tevens een smalle, uitspringende partij verbonden was, die erui t ziet als 
een „abbreviated solea", zoals in de S. Tecla in Milaan en in de S. Stefano 
in Via Latina (gebouwd tussen 440 en 461) gevonden is2*. 

S. Maria Maggiore 

Hoe de situatie in S. Maria Maggiore oorspronkelijk was, blijft in he t 
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duister. Alleen over wijzigingen in de 8e en 9e eeuw zijn wij enigszins 

ingelicht. De kerk werd gesticht door paus Sixtus Ш (432-440) als een 

m o n u m e n t ter gedachtenis aan het Concilie van Fphese in 43 1, dat het 

goddelijk moederschap van de heilige Maagd in he t licht gesteld had. 

De kerk m o e t in haar eerste vorm een vijfbeukige basiliek geweest zijn 

m e t een halfronde absis, die onmiddellijk achter de triomfboog met de 

mariologische mozaïekencyclus aansloot. Baksteenformaten, samen

stelling van de metselspecie en de proport ies van de vensters ondersteu

nen alle een datering in de j e eeuw en sluiten het vroeger wel eens aan

genomen tijdvak van het pontificaat van Liberius u i t 2 5 . De absis is in de 

1 3e eeuw gesloopt, toen de kerk door paus Nicolaas IV (1 288-1 292) uit

gebreid werd met een transept waarop een nieuwe, wijde absis aansloot. 

De overige verbouwingen, door Domenico Fontana (Cappella Sistina, 

1^86), F. Ponzio (Cappella Paolina, 1611), Carlo Rainaldi (uitwendige 

ommantel ing van de absis) en Domenico Fuga (façade, 1743) hebben 

meer het uit- dan het inwendige veranderd en de ru imtewerking is nog 

in grote mate de je -eeuwse , met alleen dit verschil, dat de vloer in de 

1 3e eeuw (er zijn nog vele fragmenten van het cosmateskenwerk uit die 

tijd in het huidige plaveisel over) ongeveer een halve me te r opgehoogd is, 

waarna om de zuilen schijnbasementen gelegd zijn, en dat Fuga het 

absispodium verwijderd heeft, zodat de gehele ru imte een gelijk vloer-

peil kreeg. Fuga ook plaatste het massale c iborium met zijn porfieren 

zuilen. 

Waarschijnlijk is reeds in de 7e eeuw, ten behoeve van de toen door 

de kerk als kostbare reliek ontvangen kr ibbe, een confessio aangelegd (er 

zijn ook relieken van St. Matthias, sedert wanneer?) , maar de tegen

woordige is het werk van Vespignani, in opdracht van PiusIX (1846-1 878) 

uitgevoerd. De aanvankelijke situatie is onbekend ; was er een cathedra 

me t subsellium op een absispodium en stond het altaar in een van de 

eerste schiptraveeën? Uit de mozaïekdecoratie is het niet af te leiden, 

maar wel valt op , dat het eerste compar t iment van de cyclus in het schip, 

he t mozaïek op de zuidwand van de eerste travee (de kerk is geocciden-

teerd) het öfter van Melchisedech (Genesis 14, 18) voorstelt , vooraf

beeldingvan de Eucharistie, hetgeen op een plaatsing van het altaar in de 

meest westelijke travee zou kunnen wijzen, ware het niet dat de corres

ponderende noordwand een daarvoor irrelevante voorstelling ve r toon t : 

het vinden van het kind Mozes (Exodus 2, 9). Bovendien is het mogelijk, 

dat ook deze mozaïeken zich, evenals het overige van de cyclus, niet al

tijd op deze plaats bevonden hebben. 

Paus Gregorius III (731-741) liet rond het altaar een pérgula maken, 

een trabs op zuilen, blijkens een bericht in de Liber Pontijicahs20, naar 
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het voorbeeld van de pérgula in de St. Pieter , waar dezelfde paus zes 
getorste porfieren zuilen met een architraaf vóór de pérgula van Gregorius 
de Grote uit omstreeks 600 had laten ze t ten : zes zuilen op éen rij, een 
losse construct ie in het transept. Bij de S. Maria Maggiore moet bel dan 
éen rij tussen de beide schipkolonnaden geweest zijn, de architraaf 
echter niet aan de zuilen van deze kolonnaden gehecht, deze tonen al
thans geen spoor van inkassingen. De met zilver beklede rugae (deuren of 
hekken van cancelli), die paus Stephanus II (752-757) schonk ter plaatsing 
ante altare1'7, kunnen in deze pérgula gezet zijn of een afzonderlijk hek 
tussen pérgula en altaar gevormd hebben. 

Waarschijnlijk stond deze monumentale afsluiting ver het schip in, 
want uit een later ber icht in de Liber Pontißcalis word t duidelijk, dat het 
presbyterium, de al taarruimte, een eindweegs in het schip doordrong, op 
een manier die paus Paschalis I (817-824) niet verheven genoeg vond 
voor een waardige voltrekking van de plecht igheden 2 8 . Door De Rossi 
en Duchesne 2 9 werd deze tekst geïnterpreteerd als zou de absis van de 
kerk niet alleen door vijf vensters, maar ook door vijf scheibogen naar 
een achterliggende ru imte geopend zijn, die als matroneum dienst deed ; 
de cathedra stond volgens hen op de gebruikelijke plaats in de absis, maar 
in dit geval vóór de middelste open boog, waarachter de vrouwen 
stonden, die de pontifex van nabij konden gadeslaan. Opi dit euvel te 
verhelpen, zou dan Paschalis I het absispodium veel hoger hebben laten 
maken. Deze interpretat ie steunt mede op de situaties die in de SS.Cosma 
e Damiano te Rome en in de Basilica Severiana te Napels zijn aangetroffen. 
Daar waren inderdaad de absiden met bogen op zuilen doorbroken naar 
achterliggende ru imten, maar dat die als matroneum gediend zouden 
hebben, word t door niets gestaafd. Bovendien is de kerk van SS. Cosma 
e Damiano pas tijdens het pontificaat van Felix IV (5-26-530) ontstaan 
door een minimale verbouwing van de voormalige bibliotheek van de 
templum Pacis en de doorbroken absis is hier een profaan motief. Het
zelfde geldt voor de absis van S. Pudenziana, oorspronkelijk een thermen-
gebouw, dat in de 4e eeuw tot kerk omgebouwd werd . 

Kor tom, er is niet veel reden om voor de S. Maria Maggiore zulk 
een merkwaardige absisvorm te veronderstellen en overtuigend is alleen 
de door G. Wellen voorgestelde verklaring3 0 , namelijk, dat vóór de 
wijzigingen door Paschalis I de cathedra niet in de absis stond, maar diep 
(inferius) in een chorus psallentium en daarin aan de noord- of de zuidzijde ; 
he t mat roneum bevond zich buiten deze afgebakende ruimte achter de 
cathedra, waarschijnlijk aan de noordzijde. Paschalis heeft die nabijheid 
van het mat roneum als ongewenst beschouwd en ervoor gezorgd, dat een 
hoog podium in de absis gelegd werd en dat de cathedra daarheen 
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(sursum) verplaatst werd. De zetel kwam dus tegelijkertijd hoger en ver
der weg, in de absis te staan. Maar niet alleen kwam er een hoog voor
zitterspodium, tegelijk werd ook de altaarruimte opgehoogd en niets 
ligt meer voor de hand dan dat beide gedeelten tesamen een hoge bêma 
gingen vormen, zich tot in de eerste travee van het schip uitstrekkende. 
Dit verhoog werd bovendien van de ruimte voor het volk afgescheiden 
door zes porfieren zuilen met een marmeren architraaf (trabs) erop. Nu 
had paus Gregorius III (731-741) reeds zulk een pérgula in de S. Maria 
Maggiore geplaatst. Het is mogelijk, dat Paschalis deze wijzigde of ver
plaatste, maar misschien ook heeft hij een tweede rij van zes zuilen met 
een architraaf neergezet : ook de St. Pieter had een dubbele rij van zes 
zuilen. Volgens Duchesne31 zijn de vier getorste porfieren zuilen, welke 
thans het door Domenico Fuga in 1743-1750 ontworpen altaarciborium 
dragen, van Paschalis' pérgula afkomstig. Als dat waar is, dan zou de 
pérgula, van zes zulke zuilen, een zeer gesloten en hoge formatie geweest 
zijn. 

Het opmerkelijkste uit deze hele geschiedenis is, dat een tijd lang 
de cathedra niet in de absis, maar meer naar voren en opzij gestaan 
heeft, vermoedelijk aan de noordzijde, waar de vrouwen hun plaats 
hadden. Ofwel : er waren twee bisschopszetels, een in de absis en een 
terzijde van het altaar. Die situatie lijkt op het eerste gezicht een Noord-
europese merovingisch-karolingische oplossing, die in Rome mogelijk 
slechts ephemere betekenis gehad heeft. Het is althans niet aan te 
nemen, dat in vroegchristelijke tijd in een Romeinse kerk de cathedra 
opzij stond. Maar voor een reconstructie van de vroegste situatie heeft 
men niet genoeg aanknopingspunten. 

De kerken op de begraafplaatsen 

Zo min als voor Noord-Afrika, Milaan, Solin en andere vroegchris
telijke centra, is het voor Rome mogelijk de coemcteriale basilieken 
buiten beschouwing te laten, wanneer het erom gaat iets meer te weten 
te komen over de plaats van het vroegchristelijk altaar. 

Op en aan de graven van de heiligen werd, behalve een veelvoud van 
devotionele gebruiken, al vroeg op gezette tijden de Eucharistie gevierd 
en dit heeft geleid tot architectonische veranderingen rond en op de 
grafruimten, die korte tijd later invloed zullen gaan uitoefenen op de 
disposities in de urbane basilieken. 

In het volgend overzicht is niet getracht, al die plaatsen in de cata
comben en de begraafplaatsen sub divo op te zoeken, waar misschien ooit 
een tijdelijk of zelfs een vast altaar opgericht is, doch is volstaan met de 
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analyse van enkele saillante plaatsen, welke al een verscheidenheid van 
architectonische vormen opleveren, en laten zien, dat er al vroeg sprake 
is van de basilica ad corpus, waarbij de kerk zo gesitueerd is, dat het 
vereerde graf in of vóór de absis kwam te liggen (S. Alessandro, SS. Nereo 
ed Achilleo), en van grote basilieken die het graf intact lieten doordat zij 
op geruime afstand ervan geplaatst zijn (S. Agnese, SS. Pietro e Marcel
lino). Waarin zij overeenkomen — ook als er sprake is van echt kerkelijke 
gebouwen — is, dat zij op de martelarenverering en op de dodencultus 
afgestemd zijn en niet op de leerdienst. Aan het graf van de heilige werden 
de vigilie van zijn dies natalis en het feest zelf gevierd door de Eucharistie, 
die misschien door geen andere leesdienst werd voorafgegaan dan alleen 
door de lezing van zijn acta uit het Martyrologium. Maar de enorme 
architectonische ondernemingen en ingewikkelde voorzieningen rond de 
vereerde graven zouden de moei te niet geloond hebben, wanneer het om 
een feest eenmaal in het jaar ging: er was vrijwel dagelijks iets te doen, 
iedereen kon er naar believen een dodenmaal te r gedachtenis van de 
heilige en voor de zielerust van zijn eigen verwanten aanrichten en de 
mensa martyrum als het middelpunt van deze dis gebruiken. En wat even 
belangrijk is en door de talloze devotionele opschriften me t aanroepingen 
van de heiligen op de muren geïllustreerd w o r d t : eenieder kon op elk 
momen t zijn part iculiere verering betuigen. 

De martelarenverering heeft op de veranderingen in de dispositie 
van he t altaar en daarmee van de basiliek de grootste invloed uit
geoefend. Er is een aantal „honorifieke" e lementen, waarvan niet eens 
bekend is, of zij opgeroepen zijn door het martelaarsgraf alleen of door 
dit graf in samenhang met een altaar: het ciborium of tegurium, vanouds de 
overhuiving van he t graf der voornamen (best bewaarde voorbeelden op 
Malta en Sicilië) en de architraaf op zuilen, waaraan men lampen hangt 
(men denke aan de architraaf op zuilen die Damasus in de pausencrypte 
in de catacomben van Callixtus liet plaaatsen). Het blijkt, dat ook he t 
motief van de omsluitende en overhuivende absis even goed op graf en 
altaar toegepast kan worden als op een voorzitterszetel en -podium. 

In de laatste decennia zijn de overblijfselen van twee grote kerkhof
basilieken opgegraven, nabij de S. Lorenzo fuori le mura en nabij de 
Tor Pignatarra (mausoleum van Helena), geïdentificeerd als basiliek te r 
ere van de heiligen Petrus en Marcellinus, gesticht door Constantijn de 
Gro te , en daardoor zijn de resten van twee andere soortgelijke gebouwen, 
de Memoria Apostolorum ad catacumbas en de grote ruïne naast de S. Agnese 
fuori le mura , be te r te duiden en in tekening te comple teren 3 2 . De ken
merken der metsel techniek, me t name de toepassing van opus ¡istatum 

(lagen baksteen afgewisseld met tufsteenblokken in een ruim bed van 
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specie), plaatsen deze gebouwen alle in dezelfde tijd, de eerste helft van 

de 4e e e i m . Alle hebben zij de gedaante gehad van een absidaal be

ëindigde pijlerbasiliek, met zijbeuken die als een halfronde omgang de 

absis omringen en door bogen op pijlers naar de absis geopend zijn. Langs 

de ingangszijde zetten de zijbeuken zich als een endonarthex voort . Het 

vloeroppervlak der kerken werd oorspronkelijk door talloze graven 

ingenomen. De Метопа Apostolorum, ofwel S. Sebastiano, werd boven

dien nog door cella-vormige en ronde mausolea en memoriae omkranst, 

aan de zijbeuk van de basiliek bij S. Agnese sluit het mausoleum van 

Constantia aan; aan de narthex van de basiliek van Petrus en Marcellinus 

sloot het mausoleum van keizerin Helena aan. Beide eerste basilieken 

zijn gebouwd onder het pontificaat van Liberius (352-366). 

Geen van deze vier kerken was symmetrisch en systematisch op een 

bepaald heiligengraf gericht. Zelfs de basilica Apostolorum h o u d t in haar 

ligging geen rekening m e t de bestaande memoria, die asymmetrisch o n d e r 

het schip kwam te liggen en zodanig erbuiten steekt, dat het eigenlijke 

gedenkteken, de aedicula, zich onder de zuidelijke zijbeuk bevindt. Niets 

wijst e rop, dat deze ooit vanuit de kerk als een confessio of crypte toe-

elijk was. Het meest waarschijnlijke is, dat de memoria Apostolorum 

al voor de bouw van de grote basiliek haar oorspronkeli jke zin verloren 

had, mogelijk doordat de relieken van de apostelvorsten, die er tijdelijk 

in de 3e eeuw zouden zijn bewaard, naar elders vervoerd waren. O o k de 

grafplaatsen van de martelaren Sebastianus en Eutychius liggen ex

centrisch ten opzichte van de k e r k r u i m t e . 

De basiliek van Petrus en Marcellinus ligt zo, dat de ondergrondse 

cella m e t hun graven buiten het terre in ligt dat de basiliek inneemt. De 

basilieken van Agnes en Laurentius tenslotte liggen tientallen meters 

verwijderd van de graven van deze heiligen. Die grafplaatsen zelf bleven 

inmiddels niet ongewijzigd. Het graf van Agnes werd weldra als cultus

plaats meer monumentaal gemaakt doordat paus Liberius het m e t mar

m e r e n cancelli omheinen liet^^. Over de vorm van de r u i m t e r o n d o m 

Laurentius ' graf i n d e 3e eeuw en in het hele tijdvak van de vroege middel

eeuwen tasten wij in het duister, omdat de tegenwoordige crypte, m e t 

haar twee rijen van vier jonische zuilen, slechts het resultaat is van ver

bouwingen door paus Honorius Ш, maar volgens de Liber Pontißcahs liet 

al Constantijn een memoria bouwen boven de loculus van Laurentius ' graf34 

en beide ruimten stonden door twee trappen met elkaar in verbinding. 

In de grafkamer liet de keizer een met porfierplaten te bekleden absis 

uithakken als nis rond de graftombe, die met zilveren hekken en een 

zilveren deksel omsloten werd , en die door vele zilveren en gouden 

lampen en luchters belicht kon worden . De memoria erboven kan ofwel 

gank 
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een gemetseld bouwwerkje ofwel een eveneens in de top van de tuf

steenheuvel ui tgehouwen zaal of kamer geweest zijn, maar over haar 

vorm w e t e n wij in feite n ie t s ; het woord basilica immers behoeft niet 

noodzakelijk op een meerbeukige aanleg te duiden. Dat Constantijn er 

ook al een altaar liet plaatsen, w o r d t niet gezegd, maar in elk geval was er 

een sedert paus Damasus, want uit zijn tijd is de tekst van een inscriptie 

in deze memoria overgeleverd, die een altaar vermeldt^s. Het was de

zelfde pontifex, die een crypte liet uithakken rond de graven van Petrus 

en Marcell inus. 

Richard Krautheimer heeft nu ten aanzien van de functie van deze 

reeks grote hei l igdommen extra тоета het volgende geconcludeerd. 

De grote basilieken verzamelden op de vigiliën der grote martelaars

feesten de menigten die het rejngenum, het dodenmaal, hielden. Binnen 

de absis of meer oostwaarts het schip in — zo veronderstelt hij — stond een 

mensa martyns, als substituut voor de moeilijk toegankelijke en niet als 

middelpunt van een leestmaaltijd geschikte grafmensa in de catacomben. 

De omgang rond de absis vergemakkelijkte de circulatie van de pel

grims en hun zicht op de mensa martyns. Misschien werd deze mensa na 

omstreeks 400 een altaar3 6 . Tevens dient de grote basiliek als begraaf

plaats; de catacomben raken vol, men moe t zijn grafplaats op gro ter af

stand kiezen van de heiligengraven, en v\el in de refrigerium-zaal, de 

basiliek. De basiliek is tegelijk een overdekt coemetenum en een banketzaal. 

In het mar tyr ium, de onderaardse grafruimte met het martelaarsgraf, 

op afstand van deze basiliek, stond waarschijnlijk al vroeg een altaar, waar 

op he t martelaarsleest de Eucharistie gevierd werd . Immers , minstens 

reeds in de 3e eeuw bestond het gebruik de Eucharistie te celebreren op 

het graf van een martelaar op zijn dies natalisn, maar in hoeverre en wan

neer he t tot een vaste uitrusting van de grafplaats me t een altaar geleid 

heeft, is u i termate onzeker 3 8 . Friedrich Deichmann s te l t : de heiligen

graven bleven lang zonder monumentaal karakter . Paus Damasus (366-

3 84) liet ze isoleren, maakte er een loculus van ruimere afmetingen om

heen en voorzag ze van opschriften, maar er werd nog geen altaar aan het 

heiligengraf verbonden 3 9 . Bij de belangrijkste martelaarsgraven verrezen 

basilieken, maar deze waren niet rechtstreeks met de graven verbonden, 

zij s tonden er betrekkelijk ver vandaan: de binding is slechts ideëel, niet 

materieel en locaal. Daarmee acht Deichmann de stelling van Grabar ver

vallen, die meende , dat er in de tijd van Constantijn de Grote al een voor

opgezette topografische band was tussen altaar en heiligengraf en dat dit 

laatste het mystieke fundament was van het eers te 4 0 . Demar te la rencul tus , 

zo meent Deichmann, was in de 4e eeuw nog geen reliekencultus ; het 

graf is een gedenkplaats en word t wel bezocht, maar de behoefte aan een 
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plaatsing van de tafel voor de Eucharistie op de stoffelijke overblijfselen 

van de heiligen word t nog niet gevoeld. De graven lagen nog onop

vallend in hun loculi, hoogstens werd er op de verjaardag van hun in

t reden in de eeuwige zaligheid een draagbaar altaar neergezet voor een 

Eucharistieviering éénmaal 'sjaars. 

Maar aan de vroege plaatsing van een vast altaar doen toch onweer

staanbaar denken de plaatsing van cancelli rond Agnes' graf door 

Liberius, de uitbreiding van de loculus van Petrus en Marcellinus door 

Damasus en diens inscriptie in de loculus van Laurentius*1 . 

Nog in verband met deze heil igdommen en vooral met S. Lorenzo fuori 

le mura dienen wij te vermelden enkele passages in het elfde gedicht van 

de Penitephanon van Prudentius (348- na 40ς) . Hij beschrijft daar 4 2 

het heiligdom op en bij het graf van Hippolytus aan de via Tiburtina, het 

graf van de Romeinse priester die zich opgeworpen had als bisschop van 

R o m e tegenover Callixtus, maar, to t inkeer gekomen, als banneling op 

Sardinië in 234 de marteldood stierf, waarna zijn stoffelijk overschot naar 

Rome gebracht was. Uit Prudent ius ' beschrijving van het coemeter ium 

waarin de heilige bijgezet werd , kan men opmaken, dat minstens sedert 

de werkzaamheden van paus Damasus (366-384), 70 niet al sedert die 

van Constantijn de Gro te , een aanleg bestond die sterk geleek op die aan 

de graven van Agnes, Petrus en Marcellinus, de memoria ad catacumbas, 

maar vooral aan Laurentius ' graf. O m het graf van Hippolytus bevond 

zich alleen een klein ora tor ium, een onderaardse, door trappen bereik

bare grafkamer4 3 . Bij het graf staat een altaar en „dezelfde tafel draagt de 

sacramentele spijs en overdekt het gebeente van de martelaar". O p het 

graf zelf staat een aedicula**. Prudentius schildert de grote toeloop van 

vereerders naar het onderaardse heiligdom op 13 augustus, dat ver

stopt zou raken als er niet een grote basiliek in de nabijheid lag, die de 

pelgrims kon ontvangen4 5 . Het is de basilica maior, waarin op de dies 

natahs van Hippolytus de heilige diensten verricht worden . In de basiliek 

is een tribunal (absispodium) met vele t reden, waarop de pontifex 

p reek t 4 6 . Hoog van wanden is de tempel , machtig van verheven majesteit 

en rijkelijk uitgerust me t geschenken 4 7 . Van zulk een groots opgezette 

basilica maior ter ere van Hippolytus is nooit een spoor gevonden. Zou zij 

niet dezelfde /ijn als de basilica maior bij Laurentius ' grat, aan de overkant 

van de Via Tiburt ina? Waarom zou men niet in éen basiliek de s t room 

pelgrims geconcentreerd hebben, die op 10 augustus Laurentius kwam 

vereren en op 13 augustus al Hippolytus? Het beroemde beeld van Hip

polytus op de cathedra (Museo Lateranense) werd in i ^ i vlak bij de 

S. Lorenzo ontdekt . Wel teruggevonden is het ora tor ium op het graf van 
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Hippolytus ; het was een onderaardse, eenbeukige, absidaal beëindigde 

zaal met bovenlicht ; de absis had een twee t reden hoog podium waarop 

zich nog de sokkel van een altaar bevond, dat misschien in de tijd van 

paus Damasus opgericht werd , die ook in een opschrift de heilige her-

dacht*8 . 

De oorspronkelijke basilica minor op het graf van Laurentius kunnen 

wij ons als zulk een absidaal beëindigd hypogaeum me t een bovenlicht 

(lucernarium) voorstellen. 

Kor tom, de cultus bij de beroemdste martelaarsgraven was als volgt 
geregeld : op de grafkamer werd een kleine kapel gebouwd, die in de 
tweede helft van de 4e eeuw, ten tijde van paus Liberius en paus Damasus, 
een altaar kreeg, waaraan op de vigilie van de dies natalis van de heilige 
de Eucharistie gevierd werd . In de grote basiliek naast het graf kwamen 
de pelgrims bijeen om het maal van het refngerium te nutt igen en op de 
feestdag zelf werd er door de bisschop een feestrede uitgesproken en 
daar werd dan een tweede liturgie met gedachtenis van de martelaar 
gevierd. 

Toen het dodenmaal in onbruik geraakte, verloren de grote kerkhof
basilieken hun betekenis , en in de ^e en 6e eeuw zijn zij tot ruïnes ver
vallen, behalve juist diegene waarin de relatie tussen relieken en gebouw 
zeer nauw was: de St. Pieter, de St. Paul. O p de andere plaatsen werd 
het eigenlijke mar tvr ium, to t dan slechts een klein —meestal onderaards — 
ora tor ium of een basilicula, ui tgebouwd tot basilica ad corpus: de S. 
Lorenzo van paus Pelagius, de S. Agnese van paus Honorius I. He t 

eur t niet op de begraafplaats van Petrus en Marcell inus; hun relieken 
werden in 827 naar Seligenstadt overgebracht, en ook niet op het graf 
van Hippolytus, misschien wel omdat de verering taande, vooral toen 
in £63 zijn leer grotendeels veroordeeld werd . Bovendien is he t hypo-
gaeum in $40 door de Goten geplunderd, waarna paus Vigilius het liet 
herstellen. Na de plundering van de suburbane hei l igdommen door de 
Longobarden in 756 werden de relieken van Hippolytus op last van paus 
Paulus I overgebracht naar de kerk van S. Silvestro in Capite, tegelijk 
me t de relieken van verscheidene andere heiligen. Na een herstel door 
paus Adrianus (772-795) raakt de onderaardse grafkapel voorgoed in 
verval. 

Mocht men de rest van het altaar in de absis van he t cubiculum van Hippo

lytus nog geen afdoende bewijs achten voor het vroege gebruik van de 

Eucharistieviering ad corpus, dan zijn er nog andere voorbeelden aan te 

halen, zoals he t altaar in het coemeter ium van Pamphilus (cc eeuw) , 

geb 
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en dat in de catacombe van Bassilla, beide aan de Via Salaria. O m de meest 
vereerde graven werd de loculus of het cubiculum of anders gevormd cata-
combengedeel te al spoedig verruimd en als ondergrondse of half of geheel 
bovengrondse memoria ingericht, waarbij de oorspronkelijke situatie van 
het graf zo veel mogelijk intact gelaten werd . Dat laatste kon des te 
gemakkelijker wanneer het een graf sub divo, een kerkhof in de open 
lucht betrof, zoals het geval was met het graf van de martelaar Valentinus 
aan de Via Flaminia4«. Rond 31 j , misschien al iets eerder , werd er een 
kleine memoria opgericht met een altaar in de absis op het graf, een 
gebouwtje dat reeds onder het pontificaat van Julius I (336-3^2) door 
een ruime, driebeukige basiliek vervangen werd . Dezelfde fasen doorl iep 
de grafplaats van Nereus en Achilleus aan de Via Ardeatina, twee soldaten 
die tijdens de vervolgingen door Diocletianus de marteldood stierven en 
bijgezet werden in de catacomben van Domitilla. Paus Damasus liet de 
dicht bij het bodemoppervlak gelegen grafkamer al ui tbreiden en van een 
metr isch opschrift ter gedachtenis van de soldatenheiligen voorzien. 
Spoedig daarna al werd deze memoria vervangen door een bovengrondse 
basiliek, die geoccidenteerd was en zo aangelegd, dat de absis boven de 
graven van Nereus en Achilleus kwam te liggenso. Deze basiliek is door 
de aangetroffen inscriptie vrij nauwkeurig te dateren, tussen 390 en 39^, 
onder he t pontificaat van Siricius ( j84-399) . De basiliek was, zoals bij de 
opgravingen in 1873-1 874 bleek, driebeukig. In de absis werd een cibo-
riumzuiltje gevonden, waarop in reliëf de marteling van Achilleus is 
voorgesteld en zijn naam gegrift. O p grond van de afmetingen van he t 
zuiltje is men tot een reconstructie gekomen van een altaar, omgeven 
door cancelli tussen balusters waarop de ciboriumzuilen stonden. Een 
paneel van de cancelli werd gevormd door een epitaaf met de inscriptie 
van Damasus5 ' . 

Wanneer de voorgestelde reconstituties van S. Valentino en SS. Nereo 
ed Achilleo houdbaar zijn, dan zien wij dus al in de 4e eeuw het fenomeen 
opt reden, dat de absis niet alleen omsluiting en overhuiving is van voor-
zit terspodium en cathedra, maar ook de plaats van het altaar, met een 
graf verbonden, kan zijn. 

Van een vroeg graf-altaar is ook sprake in het coemeter ium van de 
heilige Alexander aan de Via Nomentana. Rond het graf van deze heilige 
is mogelijk al in de tijd van Constantijn een zaalvormige memoria uitgehakt, 
waarin, schuin op de lengte-as, de richting van het graf volgende, een 
altaar me t c iborium geplaatst werd*2 . Er werd een transenna-fragment 
gevonden, dat tot de altaarcancelli kan behoord hebben en een inscriptie 
droeg, en ook kwamen resten van ciboriumzuilen tevoorschijn me t 
fragmenten van inscripties5 3 . Men veronderstel t , dat de ciboriumzuilen 
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bovenop de transennae stonden. Vóór het altaar was door cancelli een 

langwerpige ruimte afgebakend. Aan de andere kant, tegen de muur , 

stond een ca thedra : een bisschopszetel of een dodenzetel? Deze memor ia 

werd in de j e eeuw uitgebreid me t een langwerpige, absidaal gesloten 

zaal, waarin eveneens een cathedra en een altaar geplaatst werden. 

Zelfs wanneer men dit moeilijk te ont leden heiligdom van Alexander 

bui ten beschouw ing laat, zijn er toch genoeg aanwijzingen voor een vroeg 

opt reden van de gewoonte , martelaarsgraf en altaar nauw aan elkaar te 

binden. 

St. Pieter 

In het programma van keizer Constantijn de Gro te , de gewijde plaatsen 

van monumenta le memoriae te voorzien, zoals het Heilig Graf in Jerusalem, 

de Geboor tegrot in Bethlehem, past het volledig, dat hij een geweldig 

bouwwerk liet opr ichten rondom het 2e-eeuwse gedenkteken op he t 

graf van de apostel Petrus op de Vaticaanse heuvel 5 4 . Evenmin als jegens 

Christus ' graf en de Calvarieberg, is hij ervoor teruggeschrokken om, me t 

dat doel voor ogen, ingrijpende grondwerken te doen verzet ten. Veel een

voudiger ware he t geweest, het graf van de apostel naar een gemakkelijker 

bouwter re in te verplaatsen, maar typerend voor de 3e en 4e-eeuwse op

vattingen omt ren t de heiligheid van de plaats (locus sater) der martelaars-

graven is het , dat hij de voorkeur gaf aan de onteigening van een groot 

heidens coemeter ium, het bedelven van een groot aantal mausolea, de 

aanleg van een omvangrijk draineringssysteem en de bouw van eno rme 

funderingen teneinde het hoogteverschil van tien me te r op het sterk 

noordzuidwaarts hellend ter re in te overbruggen, alles om het tropaion 

van Petrus tot hoofdmoment van een grote vijfbeukige transeptbasiliek te 

maken5 5 . 

De opgravingen van 1940-1949 hebben bewezen, dat de opmet ingen 

van Alfarano uit 1 Ç90 zeer nauwkeurig zijn: de kerk had een halfronde 

absis die even breed was als het schip en over de volle breedte naar he t 

transept geopend was 5 6 . De onderbouw van de absismuren was als bui ten

wand van de latere confessio binnen de nog jongere „grotte nuove" be

waard gebleven en precies op de rooilijn van deze absis zijn de over

blijfselen van het tropaion aangetroffen. De bouwgeschiedenis is als volgt 

gereconst rueerd . De roodgepleisterde muur , de „muro rosso"5? werd 

afgebroken op dat gedeelte na, waarin zich de nis en de aedicula op 

Pet rus ' graf bevonden. Dit brokstuk, 2,1 ς m breed, bepaalde he t vloer-

peil van de basiliek, de lengte-as, de oriëntatie èn de plaats van de absis, 

ko r tom het kreeg de ereplaats en werd door de absis omringd en over

huifd. De mozaïekvloer van de bovengrondse nis (N 2 in de opgravings-
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verslagen) kwam weliswaar 0,30 m lager te liggen dan het vloerpeil van 

de absis en het transept, maar de aedicula en het m u u r b r o k rezen toch 

nog tot een hoogte van 2,4j m daarboven o p . Dit oude monument je 

werd door een m a r m e r e n kas of schrijn omsloten, een omhulsel dat 

aan de voorzijde door een opening, wel l icht een boog, zicht bleef geven 

op he t eigenlijke, oorspronkeli jke tropaion. Het geheel werd een struc

t u u r van bij benadering minstens 2,ςο m breed en 2,70 m hoog. Het werd 

echter nog luisterrijker gemarkeerd en overhuifd door de volgende voor-

zieningenss. De keizer liet een omheinende s t ructuur aanbrengen met als 

voornaamste e lementen een aantal uit het Griekse Oosten aangevoerde 

m a r m e r e n zuilen, waarop in reliëf een ornament van wingerdloof. Vol

gens een later berichts« waren zij zes in getal. Het kan niet anders of het 

zijn de getorste zuilen waarvan Bernini er opnieuw toepaste in de vier 

koepelpijlers van de barokke St. Pieter, namelijk boven de „loggette" 

van de heiligen Helena, Andreas en Veronica. Hun oorspronkelijke 

plaatsing kon bij de opgravingen ten dele vastgesteld worden en de 

reconstruct ie op grond daarvan is bij alle onderzoekers eensluidend : vier 

zuilen stonden in éen rij op de rooilijn van de absis, twee stonden er in het 

transept dusdanig, dat zij met de middelste twee van de rij - de twee 

waarvan de fundering der basementen teruggevonden is — tesamen een 

vierkant afbakenden en een ciborium vormden. De constantijnse aedicula, 

het schrijn om het tropaion, stond hier niet midden onder , niet centraal, 

maar achterin. Het vierkant werd ook in de vloer duidelijk afgescheiden 

als een veld dat 0,10 m hoger was dan de absis- en transeptvloer en dat 

6,90 bij 6,90 m groot was. De noordwest- en de zuidwesthoek van he t 

podium en de twee basementen daarbinnen zijn duidelijk vastgesteld60 . 

Bovendien werden sporen van een omheining gevonden, in de vorm van 

cancelli me t balusters, die zich vanaf de twee westelijke zuilen oost

waarts ui ts t rekten. Aan de westzijde sprong deze omheining buiten 

de zuilen uit om de aedicula te omvatten. De verdere opbouw laat 

zich reconst rueren met behulp van een reliëf op het befaamde, uit 

omstreeks 400 daterende, ivoren kistje van Pula (eigenlijk van Samagher, 

waar het gevonden werd ) . Op het deksel daarvan is een ciborium af

gebeeld, waarin reeds Wi lper t en Gnirs he t c iborium van de St. Pieter 

meenden te herkennen : een constructie van zes columnae vitineae, vier op 

een rij en twee voorwaarts , gedekt door een architraaf en bovendien, op 

de vier zuilen die een vierkant vormen, door twee elkaar kruisende 

boogvormige r ibben 6 1 , uit welker kruispunt een lamp neerhangt, die te 

vereenzelvigen is me t de door Constantijn geschonken luchter die voor 

de aedicula van Pet rus ' graf hing 6 2 . Binnen he t ciborium op he t ivoor 

ziet men bovendien een bouwwerkje me t een boogvormige nis of 
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fig. 27. Rome, St. Pieter, Reconstructie ran de memoria Petri, ± 350, door J. B. Ward Perkins. 

opening, waarin men de aedicula zelf mag zien, waarvóór een kruis 
staat, dat onmiddellijk overeenkomt met een verdere schenking van 
Constantijn63. Onder de architraaf-gedeelten te weerszijden van het 
ciborium op het ivoor hangen vela, die de achterliggende ruimte (de 
absis) aan het oog onttrekken. 

Het hoofdmoment van de Constantijnse St. Pieter is volgens deze re-
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construct ie het grafmonument van Petrus, omgeven door een rijke 

combinatie van ciborium en afsluitende kolonnade m e t architraaf, 

en eerbiedig door het eind- en hoogtepunt van de archi tectuur, de absis, 

overhuifd en omsloten (fig. 27). Maar hoe en л\ааг werd dan in de oude 

St. Pieter door de bisschop van Rome gecelebreerd? Al gebeurde dit 

slechts enkele malen in het jaar, er moes t toch een harmonische vorm 

voor gevonden w o r d e n ? Waar zetelde de bisschop alvorens te ce lebreren 

en als hij preekte? Het is onvoorstelbaar, dat zijn cathedra in de absis 

stond, want deze had geen podium en werd bovendien voor een groot deel 

aan het oog o n t t r o k k e n door het ι,ςο m brede, 2,70 m hoge en minstens 

1,60 m diepe grafmonument. De absis, in de Romeinse oudheid zo 

verschillende functies en betekenissen bezi t tende, was hier een monu

mentaal arcosohum, een grafnis, en inzoverre omsluiting van de voor-

zittersplaats, dat zij de rustplaats overhuifde van de eerste bisschop van 

R o m e , de apostel Petrus. 

Als er al een cathedra was, dan blijft voor haar over als acceptabele 

situering een plaats opzij, aan de noord- of zuidzijde van het c iborium 

in het transept of ervóór, frontaal naar het schip gekeerd. Vooral in het 

laatste geval kan men slechts me t een telkens tijdelijke oplossing te 

maken hebben : een houten of ivoren meubel zou telkens vóór of tijdens 

de diensten voor de bisschop aangedragen zijn, zoals het blijkens de 

ber ichten van Egeria ook in he t gebouwencomplex van de Anastasis 

in Jerusalem gebeurde, waar de bisschopszetel telkens verplaatst werd 

naargelang de verschillende diensten dit nodig maakten. 

Niet minder moeilijk te beantwoorden is de vraag, waar het altaar 

s tond. Over de aanwezigheid en de plaats van een altaar in de St. Pieter 

vóór £00 is niets bekend. In tegenstelling tot Braun6 4 neemt Kirschbaum 

— en wel terecht — aan, dat er slechts een mobiele houten mensa was65 ) die 

telkens onder het c iborium opgesteld werd ante corpus, vóór de memoria 

Petri. Er bleef immers op het vierkante podium binnen de columnae 

vitmeae een grote , centrale plaats open. Er is veel voor te zeggen, om het 

altaar daar te localiseren, wanneer men bedenkt , dat in de 4e eeuw ook 

elders al een nauwe binding van martelaarsgraf en altaar word t nage

streefd. Anderen daarentegen veronderstel len, dat het altaar veel verder 

naar het schip toe stond of zelfs in he t begin van het schip. Toynbee 

en Perkins6 6 zijn ervan overtuigd, dat de basiliek verdeeld was in een 

mar tvr ium, bestaande uit absis en transept, en een kerk voor de liturgie, 

he t vijlbeukige schip omvattend. Het onderscheid is ruimtelijk minder 

duidelijk dan in de Geboor tekerk te Bethlehem, waar de memor ia als 

octogoon sterker van het schip is afgezonderd, en dan in Jerusalem, waar 

de ro tonde van het heilig Graf zelfs geheel los stond van de basiliek. 
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O o k F. van der Meer neemt aan, dat het altaar ver van de memoria 

Petri verwijderd s tond: „dat het twintig me te r oostelijk van de memoria 

stond, juist onder de grote boog, die de dwarsbeuk van het hoofdschip 

scheidt. Dat wil zeggen daar, waar het tot de huidige dag staat in de hoofd

kerk van de stad, St. Jan van Laterancn. Deze toch is een „normale" 

basilica, gelegen binnen de s tadsmuren; geen bedevaartsoord; zij bevatte 

geen memoria , on tkwam dus aan de complicatie van graf naast altaar"6?. 

Ook G. Matthiae is de mening toegedaan, dat het altaar onder de boog 

tussen dwarspand en middenbeuk van het schip stond, op de plaats waar 

de gewone architectonische ordonnantie eindigt ook in de basilieken die 

alleen voor de liturgie bestemd zijn68 . Evenals Toynbee en Perkins komt 

hij tot de slotsom, dat absis en transept tesamen de afzonderlijke functie 

van mar tyr ium hadden, vergelijkbaar met de ro tonde in Jerusalem en he t 

octogoon in Bethlehem. Het grote verschil tussen deze Oosterse heilig

dommen en he t Vaticaanse is van architectonisch-aesthetische, niet van 

liturgisch-functionele aard : de centraalbouw behoudt in zijn afgezonder

de ligging iets mysterieus en blijft tijdens de viering van de liturgie in de 

basiliek onzichtbaar, op het Vaticaan daarentegen baadt de memoria 

Petri in het licht van de transeptvensters en het transept t rek t aller blik 

aan door zijn contrast me t de duistere zijbeuken van het schip (de dubbele 

zijbeuken lagen onder éen kap en hadden geen vensters in hun buiten

muren) . 

Wanneer wij het schip van de St. Pieter als de eigenlijke kerk op

vatten, blijven er voor het transept als mar tyr ium toch nog veel functies 

over : het bood plaats aan de gezamenlijke en individuele devoties van de 

pelgrims en diende als overdekt coemetenum voor de vele doden die in de 

nabijheid van Pet rus ' graf begraven we rden : tot diep in de middeleeuwen 

werden er graven opeengehoopt . Ook na de bouw van het Constantijnse 

martyr ium bleef de pelgrim in contact met het oude tropawn en via dit 

monument je met het graf van de apostel, want de horizontale steenplaat 

tussen de onderaardse nis (door de opgravers als Ν ι aangeduid) en die 

daarboven (N 2) bleef intact en bereikbaar, ook al werd er herhaaldelijk 

een nieuwe bedekking overheengelegd: eerst de herbezigde 2-eeuwse 

epitaaf, m e t een vierkante opening; daaroverheen, nadat die eerste steen 

gebroken was, een tweede m a r m e r e n plaat m e t eenzelfde opening; 

daarover een laagje cement , vervolgens een zilveren plaat, en daarop een 

bronzen plaat m e t het wapen van paus Innocentius X (1644-16^5), een 

plaat waarin een luikje zat, dat met de openingen in de s tenen platen 

e ronder overeenstemde. Oudtijds zal deze opening ongetwijfeld gebruikt 

zijn o m brandea op het graf neer te laten, well icht ook o m wijn te plengen 

tijdens de dodenmalen. Bovendien w o r d t er minstens al in he t begin van 
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de 9e eeuw de ceremonie van de nocturna diligentia voltrokken, waarbij 
een wierookvat op het graf neergelaten wordt6». Begrafenis en dodenmaal 
speelden zich zo dicht mogelijk bij het martelaarsgraf af en meer nog dan 
de andere coemeteriale basilieken rondom Rome zal de St. Pieter een 
enorme toeloop gekend hebben voor individuele refrigerio, maar ook voor 
grote caritatieve maaltijden, door de welgestelden ter nagedachtenis 
van hun overleden verwanten aangeboden, zoals de maaltijd die Pam-
machius verstrekte70, maaltijden waarbij misbruiken niet uitbleven71. 

Vergelijken wij nu de aanleg rondom de memoria Petri met de 4e-eeuwse 
coemeteriale basilieken bij de graftomben van Laurentius, Petrus en 
Marcellinus, en Agnes, dan zijn wij geneigd te concluderen, dat de 
architectonische oplossing van de eerste ingrijpend verschilt van die der 
andere, maar dat haar functies liturgisch en devotioneel precies dezelfde 
zijn. Architectonisch verschillend is, dat de andere kerkhofbasilieken 
niet specifiek aan het martelaarsgraf gebonden zijn, maar vrij willekeurig, 
naargelang het terrein het toeliet, ernaast liggen. Het verschil wordt 
mede veroorzaakt door het feit, dat het graf van Petrus sub divo lag en dat 
de andere graven zich in catacomben bevonden. Op die graven werd een 
kleine loculus als martyrium ingericht, dat maar weinig mensen kon be
vatten. Op de Vaticaanse heuvel daarentegen werden kosten noch moeiten 
gespaard om de gehele architectuur consequent en symmetrisch en 
axiaal naar het graf van de apostel te richten. En dat behoeft niet te ver
bazen waar het gaat om Christus' eerste plaatsbekleder: zijn graf dient 
even sterk benadrukt te worden als de heilige plaatsen in Jerusalem en 
Bethlehem, al moeten daarvoor tonnen aarde en rotsblokken verzet 
worden. De functies van het gebouw zijn dezelfde als die der andere 
kerkhofbasilieken: een grote basilicale ruimte voor de gelovigen, voor 
de bisschoppelijke gedachtenispreken op de feestdagen van de martelaar 
en voor de viering van de Eucharistie ; een martyrium rond het graf zelf 
voor de verering van de heilige. 

Wanneer wij nu vastgesteld hebben, dat op of vóór het graf van Agnes 
al door paus Liberius tussen 3^2 en 366 cancelli geplaatst werden, dat al 
ten tijde van paus Damasus, dus vóór 366, een altaar bij of op het graf 
van Laurentius stond, evenzo aan het graf van Marcellinus en Petrus, 
dat reeds rond 380 Prudentius een altaar op het graf van Hippolytus zag, 
dat er al vroeg altaren stonden op de graven van Alexander en Nereus 
en Achilleus, zou dan nabij het graf van Petrus geen altaar opgericht zijn? 
Stellig wel, en daarop wijst vooral de dispositie van het ciborium zoals 
dat unaniem gereconstrueerd wordt: het grafmonument van Petrus staat 
tussen de twee westelijke zuilen hiervan; de centrale plaats binnen het 
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cibor ium, o n d e r de kroonluchter en midden op het vierkante, ι o cm hoge 

podium, is leeg. Men kan het zich, bij het Romeinse gevoel voor hiër

archische verhoudingen, niet indenken dat alleen de vereerders van he t 

graf, met hun brandea en wijnbekers, zo eervol overhuifd werden , wan

neer zij bij het grafteken neerbogen, alleen een mensa Christi kan hier zo 

centraal bedoeld worden . Ik zou, de stellingen van Kirschbaum enerzijds, 

die van Toynbee, Perkins, Van der Meer en Matthiae anderzijds ver

zoenende, de tweeheid \'an de Vaticaanse kerk willen benadrukken : het 

mar tyr ium, bestaande uit absis en transept, met een eigen mensa voor de 

Eucharistie op 22 februari (Natale Petri de cathedra), 29 juni (sterfdag van 

Petrus en Paulus) en 2ξ december (Natale Domini)72; de basiliek met 

inrichting voor de vigiliediensten en als aanvullende ru imte voor doden-

malen, begrafenis en processies. Toynbee en Perkins leveren zelf al 

argumenten daartoe door de aandacht erop te vestigen, dat in de 4e eeuw 

die tweeheid duidelijker sprak dan voor ons, die de eindeloze repro

duct ie van het e lement transept in andere kerken gezien hebben, terwijl 

het in R o m e pas in de 8e eeuw algemeen nagevolgd w o r d t (S. Anastasia, 

S. Stefano degli Abissini, S. Prassede; eerder alleen in S. Paolo fuori le 

mura, S. Pietro in Vincoli (420-4^0) en S. Pancrazio ( б 2 с - 6 з 8 ) 7 3 . 

S. Paolo fuori le mura 

J a m m e r genoeg is over de oorspronkeli jke situatie en aanleg van de 

memoria Pauli aan de Via Ostiensis vrijwel niets bekend. Tijdens de weder

o p b o u w van de basiliek van St. Paul na de brand van 16 juli 1823 is aan 

de archi tect , Virgilio Vespignani, geen gelegenheid gegeven de graf-

plaats nader te onderzoeken, en de nieuwe confessio die hij bouwde, kwam 

juist aan de andere kant van het altaar te liggen dan de voorafgaande. Wel 

kon hij enige vluchtige schetsen maken van wat hij onmiddellijk o n d e r 

het altaar aantrof 7 4 . De Constantijnse Pauluskerk kreeg een veel beschei

dener gedaante dan de Petruskerk. In 18^0 vond Vespignani de fundering 

van de absis terug, die volgens Ki r schbaume berekening 7,60 m diameter 

had (boven het maaiveld dan misschien ongeveer 9 m ) , volgens Matthiae 

8,10 à 8,20 m. Deze absis lag onmiddellijk ten oosten van het huidige 

hoofdaltaar, dat traditioneel als de plaats van het graf geldt. De absis 

behoorde tot een georiënteerd kerkgebouw en was juist tegenovergesteld 

gericht aan de huidige basiliek, en zij was zodanig gesitueerd, dat he t 

graf van Paulus juist op de rooilijn lag, inderdaad identiek dus aan de 

aanleg rondom Petrus ' graf. Onmiddellijk naast de vermoedelijke graf-

plaats werden muurbrokken in laat i e - of vroeg 2e-eeuws opus reticulatum 

aangetroffen, die vermoedelijk tot grafkamers behoord hebben van 
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dezelfde aard en tijd als die welke ten noorden van de kerk gevonden 
werden , klaarblijkelijk resten van een heidense necropool sub divo. Tegen 
de westkant van een van deze muurres ten , een stuk in noordzuidwaartse 
r ichting, stond een rechthoekige omheining van drie opstaande ijzeren 
roosters en daarbinnen zag men overblijfselen van een keramisch ver
vaardigde sarcofaag, die op een gemetselde sokkel stond en sporen van een 
architectonische omlijsting met pilasters ver toonde. Door de ooggetuige 
F. L. Zelli O.S.B, werd deze sarcofaag als het graf van de apostel be
schouwd. Het geheel lag op een niveau 0,40 m lager dan het Constantijnse 
vloerpeil (dat 1,40 m lager ligt dan de tegenwoordige transeptvloer) , 
maar stak toch grotendeels boven de vloer uit . De vorm van het tropaionis 

blijft overigens onbekend ; Kirschbaum neemt aan, dat het door Constan-
tijn op dezelfde wijze met een marmeren schrijn ommanteld is als het 
t ropaion van Petrus, een kas van ongeveer 2,80 m breed en 2,00 m diep. 

Die toestand werd echter weldra al ongedaan gemaakt, toen het kleine 
basiliekje op last van de keizers Valentinianus II (^8 j - 3 9 2 ) , Theodosius I 
(379"39i) e n Arcadius I (39 j -408) in 386 door een nieuwe, veel grotere 
basiliek vervangen werd , die ten tijde van keizer Honorius (39^-423) 
werd voltooid. De n ieuwe, vijfbeukige transeptbasiliek, klaarblijkelijk 
naar he t voorbeeld van de St. Pieter on tworpen , werd geoccidenteerd en 
kwam zodanig te liggen, dat het graf zich aan de oostkant in het transept, 
dicht bij he t schip, bevond. Het vloerniveau van het transept werd 
1,40 m hoger dan dat van de Constantijnse absis, zodat Paulus' grafteken 
grotendeels ondergronds kwam te liggen. Kirschbaum heeft de hypothese 
geopperd, dat de bovenbouw van het grafmonument toen als altaar ge
bruikt werd , een oplossing die door Gregorius de Grote meer dan twee 
eeuwen later pas voor de St. Pieter gekozen werd . Dezelfde paus laat in de 

• St. Paul een confessio en een presbyterium maken, die sterk afwijken van 
zijn voor de St. Pieter gevonden oplossing en daaruit alleen al kan men 
afleiden, dat de 4e-eeuwse situaties in de beide apostelkerken onderling 
erg verschild moe ten hebben, tenminste sedert de nieuwe „drie
keizers-basiliek" op Paulus' graf uit 386 en volgende jaren. Klaarblijkelijk 
vond Gregorius de Grote de afstand tussen graf-altaar enerzijds en absis 
anderzijds te groot om de cathedra in de absis te plaatsen: hij liet een 
volledige „bêma" opr ichten met halfronde omsluiting binnen het transept, 
waarop de cathedra èn het altaar, met een crypte daaronder. 

Het enige wat men met enkele waarschijnlijkheid kan veronder
stellen is, dat de eerste basiliek aan de Via Ostiensis doelbewust naar 
Paulus' graf gericht werd , en dat dit graf op dezelfde manier door de 
absis omsloten en overhuifd werd als het graf van Petrus en het dubbel-
graf van Nereus en Achilleus. 
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Heel opmerkeli jk zijn nog de fragmenten van een m a r m e r e n plaat die 

de bovenkant van het graf van Paulus afsloot en die in ι 8 3 8 vvèl bestudeerd 

kon worden . De stukken vormen een rechthoekig mensa-blad met als 

inscriptie PAULO APOSTOLO MART en me t in het midden een ronde 

opening me t uitgediepte rand. Twee vierkante uitdiepingen dwars door 

de inscriptie heen zijn niet oorspronkelijk, maar deze centrale ronde 

opening wel ; zij zal gediend hebben voor offers van gebrande wierook-

korrels of om wijn, olie en reukwerken te ontvangen bij de gebruikelijke 

refrigerici en voor het neerlaten van branden, ko r tom, voor de gewone 

cultushandelingen aan een graf; de functie beantwoordt ongetwijfeld 

aan die van het vierkant gat in de steen- en metaalplaten die het graf van 

Petrus afsloten. Het blad zou nog uit de 4e eeuw dagtekenen en zelfs to t 

de tijd van Constantijn kunnen teruggaan7 6 . 

Veranderingen in de 6e en Je eeuw 

Veel van de 4e- , j e - en 6e-eeuwse kerkdisposities in Rome blijft on

duidelijk. Of er een vaste cathedra stond in de absis van alle stadskerken 

is onzeker . Of er een absispodium met cathedra in de kerkhoibasilieken 

stond, is twijfelachtig en onwaarschijnlijk. Of er al vóór de tweede helft 

van de 4e eeuw een altaar op of bij het martelaarsgraf stond, is onzeker 

maar waarschijnlijk. 

Eén ding is zeker. Tegen het einde van de 6e eeuw, in de tijd van de 

pausen Pelagius II en Gregorius de Grote , voldoet de inrichting van de 

grote martelaarsbasilieken niet m e e r ; in de St. Pieter en in de St. Paul 

word t zij grondig gewijzigd; op Laurentius' graf verrijst een basiliek 

met een nieuw inwendig systeem, weldra nagevolgd in de eveneens 

nieuwe basiliek op het graf van Agnes. In vele van de overige kerken blijft 

alles bij he t oude en zij moeten zeer archaïsch aandoen in vergelijking met 

de geconcentreerde Griekse bêma, die inmiddels vanuit he t Oosten al in 

plaatsen als Solin en Ravenna is doorgedrongen. Maar ook Rome kent al 

enige Byzantijnse symptomen. Een vroeg voorbeeld van Oosterse invloed 

is de kerk van de Ariaanse gemeenschap in Rome in de ^e eeuw, de 

S. Agata dei Got i , die in £92, onder Gregorius de Gro te , door de or tho

doxen overgenomen werd . Dit basiliekje werd door Ricimer tussen 462 

en 470 gesticht en valt op doordat zijn propor t ioner ing on-Romeins is en 

eerder Ravennatisch a a n d o e t " . De zijbeuken zijn ongewoon breed ten 

opzichte van het schip, de bogen rusten op impostkapitelen en de maten 

zijn berekend naar de Byzantijnse voet (30,8 c m ; de Romeinse voet is 

2 9 , j cm) , he t kerkje is precies 100 Byzantijnse voet lang. Van de oor

spronkelijke inrichting is echter niets bekend 7 8 . 
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Byzantijns van maat èn van vorm is de S. Giovanni a Porta Latina, om

streeks het jaar ςοο gesticht, maar in de tijd van Hadrianus I (772-79^), 

nog eens rond 1190 en nog eens in de tijd van de barok ingrijpend ver-

bouwd 7 «. Authentiek is nog de uitwendig driezijdige (voor Rome on

gekend), inwendig halfronde absis. Daarvoor bevindt zich een recht

hoekige travee, die als hoekpunten m u u r d a m m e n bij de absis en vier

kante pijlers heeft en daardoor duidelijk gemarkeerd is tegenover het 

schip en zijn zuilen, dat ook iets breder is. D o o r lage bogen is deze 

travee naar nevenruimten geopend (die oorspronkelijk geen absidiolen 

hadden). Hoewel het oorspronkelijke niveau niet bewaard is, is he t toch 

duidelijk dat wij hier met een echte bcma te maken hebben, een al 

sterk afgezonderde altaarruimte. O n d e r de absis, waarin nu het altaar 

staat, bevindt zich een gewelfde, absisvormige grafkelder waarover ver

der niets bekend is. Hen loculus reliquiaruml Graf van een priester? 

O o k al zal Rome architectuurhistorisch nooit een Byzantijnse provincie 

worden, toch wijzen zulke en andere verschijnselen op een toenemende 

invloed uit het Oosten. En dat de ogen van de Romeinen op Constanti-

nopel en de vandaaruit zich verspreidende monumenta le disposities ge

richt waren, kan niet anders, want zij drongen snel westwaarts door , 

mèt een verdere byzantinisering, door de veroveringen van keizer 

Justinianus op de Oostgoten — Solin neemt hij in ς^ς — en op de Van

dalen — Noord-Afrika w o r d t in уз}-£}4 door zijn t roepen bezet. Dat 

betekent , dat in Dalmatië en Noord-Afrika, evenals in he t exarchaatvan 

Ravenna, Byzantijnse elementen in de liturgische disposities binnen

t reden. 

Een opmerkelijk moment in dit verloop is het verschijnen van de 

Grieks-Byzantijnse ambon in het Westen . Alle Ravennatische kerken 

worden in de 6e eeuw ermee ui tgerust ; in de resten van de Byzantijnse 

kruisbasiliek, die de zuidelijke kerk van de dubbelkathedraal in Solin 

verving, zijn ambon-fragmenten teruggevonden. Gregorius van Tours 

heeft mededeling gedaan van de aanwezigheid van een prachtexemplaar 

(analogius noemt hij dit gestoelte, pfrejus heet he t in Ravenna, en alleen al 

deze verlegenheid bij de naamgeving in het Westen duidt e rop , dat het 

een nieuw element is) in de Cyprianusbasiliek te Carthago. Welnu , de 

eerste ambon die, blijkens teksten, in Rome opt reed t , is er een in de 

St. Pieter , gesticht door paus Pelagius II (579-590) en door hem van 

inscripties voorzien8 0 . Een andere inscriptie op dezelfde ambon ver

meldde Laurentius en Jacobus Vassalettus als de makers8 1 ; deze 

Cosmaten waren in Rome werkzaam aan het eind van de 1 2e en in het 

begin van de 13e eeuw, mogelijk hebben zij de oude ambon slechts 

veranderd. Alfarano (fig. 30) tekent in zijn opmet ing van de oude 

186 



St. Pieter een van een paaskandelaar vergezeld suggestum marmoreum ad 

evangelium decantandum van klassiek B\7antijnse plattegrond : een ronde 

kuip op zuilen en met twee opgangen in eikaars lengte-as82 . De plaats 

ervan, links vóór de altaarruimte en in het transept, komt overeen met 

een aanduiding in de biografie van paus Leo IV (847-88^) 8 з. 

Later, tegen het einde van de je en in de 8e eeuw worden in de Liber 

Pontificalis regelmatig stichtingen van een ambon in andere kerken ver

m e l d : een door paus Sergius I (687-701) in de SS.Cosma e D a m i a n o 8 4 , 

een van Johannes VI (701-70^) in het ora tor ium van St. Andreas aan de 

St. P i e t e r 8 5 , een van Johannes VII (70J-707) in de S. Maria Ant ica 8 6 . 

In de Ordo Romanus I, waarvan de kern van vóór de 7e eeuw dag

tekent , word t in de beschrijvingen van het Romeinse ritueel zonder 

meer de aanwezigheid van een ambon aangenomen voor de lezing van het 

Evangelie87 . 

De nngcrypte van de St. Pieter 

Paus Gregorius de Gro te , die jarenlang als apoensanus aan het Byzantijnse 

hof in Constantinopel geweest was, zal niet minder gevoelig zijn geweest 

voor het liturgisch apparaat in de Byzantijnse kerk, zoals dat sedert 

Justinianus en Justinus H ontplooid werd en op hem gaat waarschijnlijk 

de bevordering van de geconcentreerde bêma in Rome terug, in de St. 

Pieter gecombineerd me t een vernieuwing van heel andere, zuiver 

Romeinse oorsprong en stempel : de r ingcrypte. Het doel daarvan w o r d t in 

de Liber Pontificalis bondig aangegeven: „Deze liet hij aanleggen, opdat 

m e n de missen boven he t lichaam van de heilige Petrus kon v ieren" 8 8 . 

Ui t de recente onderzoekingen is komen vast te staan, dat hij dit als 

volgt liet doen. De vloer van het absispodium werd 1,4c m hoger gelegd 

en omvatte vanuit het westen aan drie zijden he t marmeren schrijn op 

het Petrusgraf89. De oostzijde daarvan, de Irontzijde, bleef echter geheel 

bovengronds, want het niveau van het transept en van het schip werd niet 

veranderd. Er werd een wand tegenaan gezet met eenjenestella, waar

doorheen de nis in het marmeren schrijn zichtbaar en vereerbaar bleef. 

Dat gedeelte ervan, dat boven het nieuwe absispodium bleef ui ts teken, 

werd nu he t altaar, een blokvormig altaar dus. Het werd door een 

c ibor ium overhuifd90 . O o k het gedeelte van het marmeren schrijn dat 

onder het podium kwam te liggen, bleef toegankelijk, want het podium 

ontstond niet door de hele absis tot de nieuwe hoogte van 1,4^ m vol te 

s tor ten, maar er werd, op het oorspronkelijke, Constantijnse vloerpeil , 

een halfcirkelvormige gang langs de absisronding uitgespaard en vandaar-

ui t , in de lengte-as, een rechte gang naar het schrijn t o e : men kon de 

daarin overgebleven resten van de rode muur , de „muro rosso", blijven 
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fig. 28. Rome, St. Pieter. Reconstructie van altaar en confessio, ± 600, door J. R. Ward Perkint. 

zien. De onderste nis, Ν 2, kreeg zelfs een nieuwe functie: voortaan 
werden er de pallia bewaard, die door de paus naar nieuwe aartsbisschop
pen gezonden werden ; deze pallia werden zo als het ware nieuwe relieken 
ex contactu, door aanraking met het graf van de eerste bisschop van Rome. 
Vóór het marmeren schrijn werd in de axiale gang, vermoedelijk in de 
8e eeuw, nog een klein blokvormig altaar geplaatst. 

Het nieuwe podium zag er nu zo uit, dat het altaar aan zijn oostelijke 
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ßg. 29. Rome, St. Pieter. Reconstructie van conjessio en altaar, ± 600, door A. Marcos Vom. 

voorkant stond en daaronder de Jenestella confessionis zicht gaf op het 
Constantijnse schrijn en op de nis daarin (fig. 28). Van de nieuwe dis
positie heeft Gregorius van Tours het ooggetuigeverslag van zijn diaken 
Agiulf, die in J89 en 590 in Rome was, genoteerd91. 

In de absis stond, tegen de halfronde wand, in het midden de cathedra 
temidden van de halfronde subsellia. Geen van beide zijn te reconstrueren 
en sporen ervan zijn zelfs niet teruggevonden, omdat het westelijk deel 
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van het podium, binnen de absis, niet gespaard is gebleven. Alleen de 

tekeningen van Tiberio Alfarano en van Sebastian W e r r o , Stadtpfarrer 

van Freiburg, die in 1581 een schets van de situatie maakte ' 2 , kunnen er 

enige indruk van geven. Mogelijk waren er meerdere banken, in de vorm 

van een amphitheater , immers , de absis was bijna 19 m breed en er was 

plaats genoeg. Naar het oosten werd het nieuwe podium afgesloten door 

een s t ructuur , die schematisch in tekening is gebracht door Baldassare 

Peruzzi, Alfarano en W e r r o , en door een fresco in de Zaal van Constantijn 

in het Vaticaans paleis uit omstreeks 1550. O p grond daarvan heeft 

Alejandro Marcos Pous een reconstructie gemaakt, die enigszins afwijkt 

van die van Toynbee en Perkins, en die bestaat uit zes t raptreden, die 

zowel frontaal oostwaarts als binnenwaarts , naar een inham vóór de 

fenestella confessionis afdalen (fig. 29). Te weerszijden van het ciborium 

word t het overblijvende van de podium-rand door cancelli met balusters 

afgezet. Dit geheel van podium en trappen word t verder omheind doordat 

als front de zes getorste zuilen van Constantijn, de columnae vitineae, op 

éen rij herplaatst zijn, onderling verbonden door cancelli, een midden

ingang uitsparende en opzij als trapwangen voor tgezet ; daaronder be

vonden zich de toegangen tot de r ingcrypte 9 3 . O p de getorste zuilen 

lag een architraaf, rechthoekig omlopend en ingelaten in de westvvanden 

van he t transept. Vóór de zes zuilen is later nog een nieuwe reeks van 

zes zuilen geplaatst, geschonken aan paus Gregorius Ш (731-741) door 

Eutychius, exarch van Ravenna«*. 

De nieuwe vondst, hoge bêma, uitspringend in he t transept (c.q. in 

het schip), een r ingcrypte eronder met Jenestelia aan de kant van het 

schip, is een motief dat in het hele Westen verspreid is geraakt, spora

disch nog in de 7e en 8e eeuw, frequent in de 9e eeuw ten tijde van 

Karel de Grote en zijn opvolgers, te pas en te onpas aangelegd, zelfs op 

plaatsen waar geen druk vereerd martelaarsgraf aanwezig was. De ring

crypte is echter niet altijd nagevolgd ; ook een rechthoekige confessio, 

al of niet door reeksen zuilen onderverdeeld (hallecrypte in S. Maria in 

Cosmedin) kon natuurlijk met een fenestella en een hoog podium ge

combineerd worden . De confessio van S. Paolo fuori le mura , eveneens 

door Gregorius de Grote aangelegd^, was rechthoekig van vorm. Het 

podium erboven had, als in de St. Pieter , de kenmerkende „rapproche

men t " van cathedra en altaar, hetgeen in dit geval betekende, dat de 

cathedra naar het onverplaatsbare graf-altaar toegetrokken wrerd en mid

den in het transept op he t nieuwe podium kwam te staan. Het podium 

werd omheind door een kolonnade van twint ig porfieren zuilen, r o n d d e 

cathedra halfrond omlopend 9 6 . 
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fig. JO. Rome St. f ¡eter. Detail naar Alfarano's plattegrond (1590). J. Suggestum marmoreum 
ad evangelwm decantandum. 6. candelabrum eximium pro cereo paschali. 

S. Agnese, S. Pancrazio, S. Valentino 

Wij vermeldden al, dat paus Pelagius nieuwe voorzieningen trof rond 

het graf van Laurentius, waar hij een basilica ad corpus liet bouwen met 

bovengalerijen op de zijbeuken. De geschiedenis van het graf van de 

heilige Agnes en de daaraan gebonden cultusgebouwen aan de Via 

Nomentana verloopt op dezelfde manier. Het graf van de heilige bleef tot 

in de je eeuw ongestoord in een cubiculum in de catacomben, waar op 



haar dies natahs zeker de Eucharistie gevierd zal zijn, nadat paus Liberius 
he t in 3 j 8 al had laten monumcntal iseren, maar de grote pelgrimsbasiliek 
met gelegenheid voor een liturgie voor grotere menigten lag een eind-
wecgs van de grafplaats verwijderd. Hierin heel t , ongetwijfeld naar he t 
voorbeeld van Pelagius' „saneringsplan" op de Ager Veranus, paus 
Honorius I (625-638) verandering gebracht : hij bouwde op het graf een 
basiliek«^ welke door haar proport ies , door de aanwezigheid van tr i
bunes op de zijbeuken en op de endonarthex, door de impostkapitelen 
van de zuilen van deze tr ibunes, een bvzantiniserend karakter draagt ' 8 . 
Bvzantiniserend is ook de oorspronkelijke bêma, voorzover die te re
construeren is. Paus Honorius schonk een met zilver bekleed altaar en een 
bronzen altaarciborium, die door paus Paulus V in 1605 door het huidige 
altaar me t c iborium zijn vervangen. Panvin io" vermeldt bovendien, dat 
er een afsluitende kolonnade met architraaf de al taarruimte markeerde . 
Deze zal zich tussen het derde zuilenpaar vanaf de absis bevonden hebben, 
het enige paar dat gecanneleerde schachten heeft en bovendien aan de zij
de van het schip gaten vertoont op ongeveer 2,50 m hoogte, waarin de 
architraaf van de afsluiting bevestigd zal zijn geweest . De zuilen ten 
oosten hiervan zijn van rood marmer , de zuilen ten westen daarvan, in het 
hele verder schip, daarentegen van porfier. Zo is door materiaal en 
kleur, alsmede door het oorspronkelijke podium, een met de absis éen 
geheel vormende al taarruimte, een echte Oosterse bêma, afgebakend, 
groter dan de huidige, vroeg i7e-eeuwse disposit ie1 0 0 . 

Opmerkeli jk is, dat de S. Agnese géén ringcrypte kreeg, hoewel deze 
onder het pontificaat van Honorius I misschien al wel werd toegepast in 
de S. Pancrazio, even buiten de Porta Aurelia bij Trastevere. Het graf 
van de heilige Pancratus, eind 3e of begin 4e eeuw de marteldood ge
storven, was in de 4e eeuw geïsoleerd in een klein o ra tor ium 1 0 1 . 
Tussen 498 en 514 werd dit door paus Symmachus door een driebeukige 
basiliek vervangen. Daaraan gaf Honorius een uitbreiding door de absis 
te slopen en een transept met een nieuwe absis te bouwen. Hij ver
plaatste het gebeente van de heilige, dat ex obliquo aulae lag, naar een 
plaats onder het altaar. Een vraag is het , of die nieuwe plaats reeds de 
vorm van de r ingcrypte had, of dat deze pas door Adrianus I (772-795) , 
die ook werken in deze kerk liet verr ichten, gebouwd is. Het is een 
feit, dat Honorius in de S. Agnese geen ringcrypte liet bouwen, en dat 
paus Pelagius er ook geen in de S. Lorenzo had laten aanleggen, en dat 
alle andere ringcrypten in Rome pas in de 8e en 9e eeuw ontstaan zijn. 

Maar de bouwgeschiedenis van de S. Valentino aan de Via Flaminia 
zou de waarschijnlijkheid kunnen onders teunen, dat Honorius wel dege
lijk ook enkele malen de ringcrypte toepaste. Hij liet deze kerk namelijk, 
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die door paus Julius I (337-352) niet òp , maar bij Valentinus' graf 

gesticht was, geheel he rbouwen. De basiliek kreeg een hoge béma, éen 

podium voor absis en a l taarruimte; he t door een c ibor ium overhuifd 

altaar stond, precies als in de St. Pieter , op de rand van het podium en 

had aan de voorkant een Jenestella confessioms. Twee trappen-opgangen 

naar he t podium flankeerden haar ; de achterliggende crypte had naar alle 

waarschijnlijkheid de gedaante van een ringcrypte ; in elk geval had he t 

uiterlijk van het geheel, zoals dat vanuit de kerk te zien was, de grootste 

gelijkenis m e t confessio en podium in de St. P ie te r 1 0 2 . 

Vormgeving van de elementen afzonderlijk 

Het voornaamste van de schaarse 4e- en ^e-eeuwse fragmenten is hier

boven reeds in de hun betreffende samenhang genoemd : de stipes ui t de 

basilica Lateranensis (van een altaar? een mensa martyruml), de pluteus me t 

S. Agnes als orante (van een altaar? van cancelli?), de ciborium-zuil van 

SS. Nereo ed Achilleo en de ciborium-zuilen van St. Pie ter , he t altaar 

van S. Alessandro, de afbeeldingen op enkolpia en pyxiden. 

Er is geen cathedra uit de 4e of j e eeuw in Rome bewaard gebleven, 

hetgeen een reden te meer is om te veronderstellen dat de cathedra aan

vankelijk van hout en verplaatsbaar was. Wanneer men bedenkt , dat een 

kerk als de S. Clemente aanvankelijk geen absis had, dat de pauselijke 

zetel in de S. Maria Maggiore laag en dicht bij de plaats van de vrouwen 

stond, is het zelfs mogelijk dat de cathedra aanvankelijk nog in he t geheel 

niet architectonisch in het gebouw geïntegreerd was. In de St. Pieter kan 

er geen in de absis gestaan hebben voordat Gregorius de Grote de crypte 

en het hoge altaarpodium liet bouwen. 

De stoel die, als cathedra Petri vereerd, ingevat is in het scenografisch 

bouwsel van Bernini uit ібуб in de absis van de St. Pieter, heeft beslist 

niet t o t de oorspronkeli jke inrichting behoord. Volgens de foto's en be

schrijving, gemaakt in 1867, toen hij kor te tijd tevoorschijn is gehaald, is 

deze stoel vervaardigd van acaciahout en later m e t e ikenhout versterkt ; 

de oudste delen zijn m e t ivoren panelen bekleed. De rugleuning is als 

een archi tectuur opgevat en bestaat uit bogen op zuiltjes en een open

gewerkt tympaan. De figuratieve reliëfs van de ivoren zijn gewijd aan 

episoden uit het leven van Hercules, profane mythologische motieven die 

verwant zijn aan de reliëfs op 9e- en ioe-eeuwse ivoren kistjes uit he t 

Byzantijnse oos ten; anderen dateren ze zelfs pas in de 1 3e eeuw; volgens 

Dyggve, die de zetel be t rek t in zijn these over de relatie tussen basilica 

en palatium, zou he t een koningstroon zijn, door een vorst aan een paus 

geschonken1 0^. Vermoedelijk was men zich welbewust van he t feit, dat 
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deze zetel nooit aan de apostel Petrus had toebehoord , maar heeft men 

hem in een symbolische geste aan de heilige opgedragen. 

De oudste monumenta le cathedrae zullen zich in niets onderscheiden 

hebben van profane zetels en dienovereenkomstig plastisch versierd 

zijn geweest me t voluten aan de armleuningen en poten, zoals de filosofen-

stoel van het marmeren zitbeeld van Hippolytus uit de tweede helft van 

de ^e eeuw, de zetel van Christus Leraar op he t middenreliëf van de 

sarcofaag van Junius Bassus en de zetel van het bronzen Petrusbecld in de 

St. Pieter , dat waarschijnlijk ізе-ееил в is en mogelijk afkomstig uit de 

kring van Arnolfo di Cambio, maar op een vroegchristelijk prototype 

kan teruggaan 1 0 *. De cathedra van Gregorius de Grote in de aan hem 

gewijde kerk op de Coelius is even profaan antiek Romeins als de mar

m e r e n cathedra die nu in de S. Apollinare Nuovo te Ravenna opgesteld 

is, en ook wanneer er o n d e r de armleggers van zulk een zetel leeuwe

koppen en aan de voet leeuweklauwen zijn gebeeldhouwd, is er geen 

reden o m een religieuze associatie m e t de t r o o n van Salomon (2 Kro

nieken 9, 17-19) te leggen zoals Rohault de Fleury doet . 

bven neutraal algemeen is aanvankelijk het ornament van de altaar-

cancelli. Van zilveren, ijzeren en houten hekken is uiteraard niets be

waard gebleven, maar de m a r m e r e n fragmenten, geen van alle in situ 

aangetroffen, maar alle in m u r e n ingemetseld of onder de bodem be

dolven (resten in S. Giovanni in Laterano, titulus Equitii, S. Sebastiano, 

S. Agnese, S. Maria in Trastevere, S. Cecilia, S. Marco, S. Prassede, 

St. Pieter) , uit de 4e en j e eeuw, hebben de gedaante van transennae, 

zij zijn à jour bewerk t , in geometrische pa t ronen : vierkanten en daar-

doorheen diagonalen, of als schubben op elkaar gezette cirkelsegmenten, 

precies dezelfde roosterpatronen die voorkomen op de cancelli afgebeeld 

in he t reliëf aan de triomfboog van Constantijn (de keizer op de rostra 

van he t Forum), het reliël met de keizers-loge op de obelisk van Theo-

dosius de Grote in Constantinopel en op de diptiek der Lampadii 

(Museo Civico in Brescia, omstreeks 42ς ) . 

In de 6e eeuw gaat in Rome de voorkeur uit naar gesloten plutei m e t 

reliëfs, die dezelfde patronen hebben als ook in Constantinopel en Thes

saloniki voorkomen: cirkels me t kruisen erin, lauwerkransen me t naar 

weerszijden uitfladderende linten waarop kruisen staan, rui ten en vier

kanten in groot formaat naast elkaar of door elkaar heen gewerkt , als 

kaders voor een monogram van Christus of een s t ich ter ; grote motieven 

op een vlak fond binnen de geprofileerde rand (jonisch of lesbisch 

kyma). De belangrijkste exemplaren zijn die van de cancelli, door paus 

Johannes II ( ί 3 3 - ί 3 ί ) geschonken aan de S. Clemente, maar ook in 

S. Maria in Cosmedin en S. Agata dei Goti zijn gelijksoortige fragmenten 
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bewaard gebleven, en de motieven blijven tot in de 9e eeuw (S. Prassede) 
voortleven; dat zij ook weer voor profane doeleinden gebruikt werden, 
blijkt uit de i8e-eeuvvse tekeningen van resten van een balustrade, die 
afkomstig was van de brug door de Byzantijnse generaal Narses op
gericht op de plaats v\aar de Via Salaria Antiquade Anio kruist, in j68 I 0 s . 
Daarnaast echter is in Rome in die tijd ook al het procédé bekend, dat in 
Ravenna hoogtij viert en dat een gelijkmatig patroon van open vlecht
werk teweegbrengt („sculpture-dentelle", „dreistráhniges Bandwerk", 
„stuoia viminea traforata"). De cancelli in S. Clemente bevatten twee 
panelen in deze trant die misschien niet behoren tot de cancelli van 
Johannes II uit de onderkerk, maar tot een 6e-eeuvvs kastvormig altaar 
dat daar gestaan /ou kunnen hebben106. 

Daarna is van een dergelijke finesse in Rome geen sprake meer; open
gewerkte plutei met eier- en parellijsten komen niet meer voor, maar wel 
hebben de Romeinse kerken, getuige de overblijfselen in S. Sabina, 
S. Maria in Trastevere, S. Maria in Cosmedin en elders, volop deel aan 
de toepassing van het ornament dat overal in het karolingische rijk en 
ook in heel Italië optreedt: een samenstel van vlechtbanden, rozetten, 
vegetale motieven zoals bomen en pijnappels, wentelende rozetten, 
pauwen en andere vogels, bogen op pilasters in reliëf uitgebeeld, kruisen, 
een ornamentatie die zich ook uitspreidt over de bogen van het altaar-
ciborium en van de pérgula. 

Resten van vroege altaarciboria zijn er nauwelijks. Vóór de 8e eeuw 
te dateren zijn alleen de al genoemde ciboriumzuilen, de columnae vitineae, 
van Constantijn de Grote in St. Pieter, de ciboriumzuil met figuratief 
reliëf van SS. Nereo ed Achilleo, een kapiteel van het ye-eeuws ciborium 
uit S. Agnese en twee zuilen van het ciborium, dat presbyter Mercurius 
(later paus Johannes II) onder het pontificaat van Hormisdas ( j 14-^23) 
in S. Clemente stichtte. Deze zuilen, met kapitelen van uitgesproken 
Ravennatisch karakter, zijn verwerkt in de i^e-eeuwse graftombe van 
kardinaal Venerio in de bovenkerk van S. Clemente. Misschien behoren 
daarbij de twee genoemde „plutei a traforo" die in de cancelli verwerkt 
zijn; in elk geval behoort tot dit ciborium de in de schola cantorum ver
werkte architraaf, die zo dun is, dat men zich geen massieve overhuiving 
van het ciborium in de vorm van een gewelf of een pyramidaal dak kan 
voorstellen; veeleer rustten erop twee elkaar kruisende ribben, waaruit 
een lamp kon afhangen (cf. de medailles ter ere van S. Lorenzo en het 
ciborium voorgesteld op het ivoren kistje van Samagher-Pula). 

Eerst uit karolingische tijd dagtekenen bewaard gebleven marmer
fragmenten van bogen (S. Giorgio in Velabro, Abbazia delle Tre Fontane 
en elders) die naargelang hun afmetingen aan pergulae, abona of aan 

I 9 Í 



ingangen toegewezen kunnen worden , waarbij het c iborium van Bolsena 

en de pérgula van Capena als uitgangspunt kunnen dienen 1 0 ?. 

De schola cantorum 

O p een gegeven, nog niet nauwkeurig vast te stellen ogenblik krijgt 

in Rome het vaste zangkoor van de kerk een vaste, door cancelli af

gebakende plaats in het schip, vóór de al taarruimte, die haar eigen 

cancelli (en vanaf de 8e eeuw een pérgula) heeft. Deze zangersplaats 

w o r d t aangeduid als schola cantorum of als chorus psallentium10S. In ver

scheidene kerkgebouwen in Rome zijn sporen van zulk een afzonderlijk 

zangkoor als een door cancelli afgebakende plaats in he t schip vóór het 

altaarpodium teruggevonden. Wannee r die voor he t eerst gebouwd 

werden en hoe die in opstand precies waren, is een nog niet afdoend 

beantwoorde vraag. De allerfraaiste reconstruct ie tekeningen van Maz-

zant i 1 0 7 van dergelijke omheiningen en die rond het altaar zijn hoogst 

arbitrair en vaak heeft hij zelfs fragmenten uit zeer ui teenlopende tijden 

en van totaal verschillende stijlen tot éen s t ruc tuur verwerkt . Ook de 

metterdaad bij restauraties uitgevoerde reconstructies als die van A. 

Muñoz (S. Sabina, S. Balbina, S. Giorgio in Velabro) zijn aanvechtbaar. 

In de S. Sabina vond Muñoz er gedurende de restaurat iewerken in 

1914-1919 sporen van terug in de bodem, op grond waarvan hij het 

reconst rueerde , m e t toevoeging echter van twee ambonen, die in grote 

t rekken beantwoordden aan i2e-eeuwse situaties in Rome . Deze schola 

was waarschijnlijk gesticht door paus Eugenius II (824-827), wiens 

pérgula in deze kerk door Ugonio beschreven wordt 1 0 «. Inde S. Pudenziana 

heeft Ugonio eveneens een schola m e t twee ambonen gezien, ook ver

meld door Panvinio. Mogelijk was zij 12e- of і зе-eeuws, ofschoon zij in 

haar omvang een soortgelijke s t ructuur uit de tijd van paus Adrianus I 

gecopieerd kan hebben, die de kerk inwendig liet v e r a n d e r e n 1 1 0 . In de 

S. Maria in Cosmedin dagtekent de schola uit de tijd van paus Callixtus II 

(1119-11 24), toen de kerk verbouwd w e r d 1 1 1 ; zij is m e t twee ambonen 

uitgerust en heeft cancelli in cosmatenwerk. O o k hier is het mogelijk, 

dat zij de opvolgster is van een schola uit de tijd van Adrianus I (772-

79 5)> d^6 het ora tor ium, dat in de 6e eeuw m e t diaconale bestemming 

ingericht was in een statio annonae, to t basiliek liet u i tbouwen. W a t daar

op wijst in he t vermoedelijk 8e-eeuwse niveau o n d e r he t huidige, laat 

echter geen diep in he t schip dringende schola-omheining zien, doch 

eerder een vrij diepe bêma, en er is weinig reden om m e t Xydis he t be

staan van een solea naar Byzantijns model te veronderstel len 1 1 2 . Dat geldt 

ook voor de S. Giorgio in Velabro, een kerk welker geschiedenis gelijkt 

196 



op die van S. Maria in Cosmedin: een diaconie, voor het eerst vermeld 
in de biografie van Leo II (682-684) in de Liber Pontificalis, werd door 
Gregorius IV (828-844) t o t kerk uitgebouwd11 э. Er zijn funderingen 
onder de meest oostelijke traveeën van het schip gevonden, die deels 
zonder verband zijn met de kerk, deels tot een schola uit de 9e eeuw 
behoord kunnen hebben. 

Een geval apart is in alle opzichten de S. Maria Antica114, in de 6e 
eeuw als diaconie gesticht in de bibliotheek van de tempel van Augustus, 
waarschijnlijk echter pas in de tijd van Johannes VII (705-707) als kerk 
ingericht. Hij liet er de ambon plaatsen, die op de basis na gesloopt werd 
toen in het korte schip langs de zuilen twee muurtjes gemetseld werden: 
de schilderingen daarop zijn 8e-eeuws, mogelijk zijn ook de muurtjes 
zelf uit die tijd en onder het pontificaat van Adrianus I gebouwd. Deze 
nemen het hele schip in beslag zodat de hele kerk een schola cantonim 
genoemd zou kunnen worden. 

Tenslotte blijven echter enkele van zulke scholae te vermelden die 
beslist ouder zijn dan 8e-eeuws. De oudste is misschien die in S. Pietro 
in Vincoli115. Bij de opgravingen in 1957 is gebleken, dat de huidige 
transeptbasiliek de opvolgster is van een basiliek die waarschijnlijk tussen 
430 en 440 gebouwd is, maar nog in de je eeuw grotendeels vernieuwd 
werd. Bijna de helft van het schip werd in beslag genomen door muurtjes 
die een langwerpig rechthoekig terrein afbakenden ; de aansluiting in de 
richting van de absis is onbekend gebleven, omdat een deel van het transept 
niet ontgraven is. De eerste partij van de lange rechthoek heeft een breedte 
van 4,20 m, is 10 m lang en eindigt met dwarsmuren waarin een ingang; 
de tweede partij heeft een breedte van 3,40 m en is 8,80 m lang, zij 
schijnt wat later toegevoegd te zijn, maar beide structuren behoren tot 
de oudste kerk, die van omstreeks 430-440. Minstens een eeuw jonger is 
de bijna identieke aanleg in S. Marco in het Palazzo Venezia"6, waar de 
schola of solea of processiegang of wat het dan ook zijn moge, éen geheel 
vormt met het vloerpeil van de basiliek van de tweede helft van de 6e 
eeuw, welke door Gregorius IV (827-844) vervangen werd door de 
huidige kerk. De oriëntatie van de 6e-eeuwse basiliek was juist tegen
gesteld aan die van de tegenwoordige. De omheining bestaat uit muurtjes 
in opus hstatum, die gepleisterd als marmer-incrustatie beschilderd zijn. 
Zij zijn tot 1,40 m hoogte bewaard gebleven. Ook hier zijn een oudere, 
brede partij en een jongere smalle te onderscheiden, de eerste 12 m lang 
en 3,£i m breed, de tweede 9,2j m lang en 2,95 m breed, door een 
kort stuk van 1 m diepte en 3,55 m breedte met de oudere verbonden. 
Ook hier was de aansluiting met de altaarruimte niet meer te achter
halen; wel was te zien, dat twee dwarsmuurtjes in de zijbeuken erbij 
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flg. 31. Rome, S. Clémente, 1128. 

aansloten, die elk in de zijbeuk een ruimte nabij het altaar afzonderden. 
Een soortgelijke dispositie is in de vorige eeuw waargenomen in de 
S. Stefano in Via Latina117 en bevindt zich in de basiliek van SS. Nereo 
ed Achilleo aan de Via Ardeatina, een gebouw dat omstreeks 600 ge
dateerd wordt118 . 

Het mooiste voorbeeld tenslotte is de monumentale schola of chorus 
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in de S. Clemente . Het prachtige ensemble van het liturgisch c e n t r u m 

in de bovenkerk (fig. 31), zowel de cathedra, het altaar, het c ibor ium 

(bovenbouw uit 192^) als de omheining van de altaarruimte en de 

zangersplaats dagtekenen uit de bouwtijd, de eerste decennia van de 

12 eeuw 1 1 » . De schola w o r d t geflankeerd door ambonen m e t elk twee 

trapvleugels. Aan de balustraden is echter toen niet alleen nieuw cosma-

tenwerk toegepast, maar ook is een aantal veel oudere plutei verwerkt, 

die afkomstig waren uit de voorafgaande kerk, de grote 4e-eeuwse 

basiliek waarvan de overblijfselen onder de i2e-eeuwse te bezichtigen 

zijn, de kerk die in 1084 d o o r de soldaten van Robert Guiscard venvoest 

w e r d . Deze plutei vertonen voor een deel het monogram van paus 

Johannes Η ( ί 3 3 - £ 3 ί ) binnen een lauwerkrans, waarvan linten zijwaarts 

fladderen en eindigen in opwaarts gerichte kl imopbladeren waarop een 

kruis staat. Welnu, ook in de 4e-eeuwse benedenkerk bevindt zich, 

vanaf he t absispodium tot aan het zevende zuilenpaar, een lage, lang

werpige estrade midden in het schip en m e n neemt aan dat deze en de 

6e-eeuwse plutei uit de bovenkerk op elkaar b e t r o k k e n moeten w o r d e n , 

m e t andere woorden, dat paus Johannes II in de oude S. Clemente al een 

schola cantomm s t ichtte, die later, in de 12 eeuw, m e t varianten in de 

bovenkerk nagevolgd werd, m e t gebruikmaking van de oude m a r m e r e n 

resten. Het is echter even gerechtvaardigd o m m e t de overgebleven 

6e-eeuwse panelen een reconstruct ie van de altaarcancelli alléén zonder 

aansluitende schola in de benedenkerk te beproeven en aan te nemen dat 

de langwerpige estrade in he t schip een wijziging uit de 8e of 9e eeuw is, 

maar juist de voorbeelden uit S. Marco en S. Pietro in Vincoli zijn in de 

laatste decennia he t pleit voor een datering in de 6e eeuw komen ver

s terken. 

Er zijn geen li t teraire documenten uit de tijd vóór de 8e eeuw bekend, 

die ons inlichten over het bestaan en het liturgisch gebruik van deze dis

positie, maar naar aanleiding van de recente vondsten heeft Thomas 

F. Mathews he t mogelijk geacht, met behulp van de 8e-eeuwse Ordo 

Romanus Ì l icht te spiegelen op de Romeinse liturgie van de 6e eeuw en 

ee rder 1 2 0 . Daarin word t het zangkoor echter nog op verscheidene 

plaatsen in de kerk gesitueerd en de Ordo vereist niet uitdrukkelijk een 

stereotype vaste omheinde area vóór de al taarruimte, scoia is er de 

zangersgroep zelf. Beschreven word t e r 1 2 1 , hoe bij de aanvang van de 

dienst de paus de kerk b innenkomt , na zich in een secretarium bij de 

ingang gekleed te hebben voor de liturgie en nadat het evangelie op he t 

altaar is geplaatst en de zangers zich in rijen vóór het altaar opgesteld 

hebben. Tussen die rijen door gaat de paus naar de altaarcancelli. Aldus 

w o r d t aan het begin van de liturgie een solea gevormd (hoewel dat 
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woord niet gebruikt wordt), een eregang naar het altaar, die tevens 
schola is, opstelling van de zangers. Deze levende via sacra kan gemo-
numentaliseerd worden door een afbakening met cancelli. Verder 
houdt de gelijkenis met de byzantijnse solea op, want niets wijst er in 
de Ordo I en in de archaeologische vondsten op, dat de ambon, die in de 
Ordo wel als vanzelfsprekend genoemd wordt, axiaal vóór de schola 
stond. In de S. Maria Antica stond hij in de 8e eeuw aanvankelijk aan de 
noordzijde van het schip. 
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HOOFDSTUK 9 

Italië (Milaan, Ravenna, Nola) 

Het gebied dat sedert Diocletianus' rijksindeling Italia Suburbicana 
vormde, levert, buiten zijn hoofdstad, vrijwel geen archaeologische 
gegevens die een reconstructie van de liturgische disposities mogelijk 
maken. Zelfs de overblijfselen van de toch zeer belangrijke vroeg
christelijke kerken van Napels zijn nog te onduidelijk en te provisorisch 
onderzocht om enige conclusie toe te laten1. In het diocees Italia 
Annonaria is de situatie iets duidelijker door teksten en vondsten be
treffende de kerken van de hoofdstad, Milaan, en van Ravenna. De kerke
lijke architectuur en liturgie van Aquileia hebben eigen kenmerken en 
een groot uitstralingsgebied in noordelijke en oostelijke richtingen, een 
gebied dat daarom afzonderlijk behandeld dient te worden. 

Milaan, omstreeks 200 al bisschopszetel, sedert de 4e eeuw metropool 
van ¡taha Annonaria en bij herhaling keizerlijke residentie, is reeds 
spoedig na de Kerkvrede een creatieve rol gaan vervullen in de kerkelijke 
bouwkunst. Niet in de stad, maar op de kerkhoven buiten de muren 
verrezen basilieken die, naarmate zij thans door de opgravingen en door 
de onderzoekingen in de nog bestaande, maar voortdurend verbouwde 
kerken, beter bekend worden, blijk geven van grote en afwisselende 
vormenrijkdom2. 

Op een uitgestrekte necropool ten westen van de stad ontstonden de 
basilieken van Valeria, Victor, Nabor en Felix, Gervasius en Protasius. 
Op een kerkhof ten zuidoosten van de stad, waar de sporen van vele 
celiac memoriae gevonden werden, verrees de Basilica Apostolorum, en ten 
zuidwesten van de stad een groot martyrium, dat in de huidige S. Lo
renzo Maggiore nog ten dele herkenbaar is. Dit gebouw is van alle ge
noemde kerken het oudste, opgetrokken tussen 335 en 372, al voor het 
episcopaat van Ambrosius dus, en des te meer verbaast daarom zijn 
uiterst ingewikkelde, geraffineerde en weldoordachte ruimtevorm : een 
versmelting van vierkant en tetraconch met omringende zijbeuken; als 
oostpartij een afzonderlijke kruisvormige kapel tussen absidaal gesloten 
nevenruimten; aan de zuidzijde een, al omstreeks 380 toegevoegd, 
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octogoon met afwisselend rechthoekige en halfronde nissen, oor
spronkelijk wellicht als baptisterium bedoeld, later aan de heilige 
Aquilinus gewijd^. Kor tom, een gebouw waarvan men een zo vroege 
datum lang in twijfel getrokken heelt , omdat men de vroege Italiaanse 
kerkbouw niet in staat achtte zijn nuchtere eenvoud zozeer te verliezen, 
en omdat de archaeologen zo lang betoogd hadden, dat alle poët ische, 
mvstieke vormen van centraalbouw uit de verste verte van de Onem 

Chnstianus afkomstig waren. Nu echter , door deze Milanese kerk, komt 
ook een gebouw als de S. Vitale in Ravenna, in een ander licht te staan 
en, denken wij daarnaast aan vroege combinaties van tr iconch en basilica, 
zoals in Cimitilc en Concordia Sagittaria, dan blijft er van de oriën
taalse hantise van Strzygowski's volgelingen nog minder over dan hun 
felste bestrijders al dachten. 

Maar wat de vroegste liturgische inrichting betreft, brengt dit gebouw 
ons niet veel verder dan de veronderstelling dat de liturgie in de heilig
d o m m e n extra muros in de 4e eeuw me t grote luister gevierd we rd . Zijn 
he t zuiver poëtische motieven, marginale waarden, die tot de complicatie 
van deze ru imte geleid hebben, of beantwoordt zij aan bepaalde be-
wegingsvormen in de liturgie? Men kan er , vóór de dagen van Ambrosius, 
op grote schaal het dodenmaal gevierd hebben, men kan er processies 
gehouden hebben, de omringende zijbeuken kunnen in bepaalde hiër
archische orde categorieën gelovigen plaats geboden hebben. Priester-
banken en altaar kunnen wij ons om praktische redenen alleen binnen de 
kolonnaden voorstellen. Het waarschijnlijkste is, dat het gebouw geen 
van andere coemeteriale basilieken afwijkende liturgische functies ver
vulde: bij verschillen in marginale ru imten kan immers toch in alle ker
k e n d e liturgische inrichting, axiaal en hiërarchisch geordend, gelijk zijn. 

Het staat wel vast, dat tijdens het episcopaat van Ambrosius (374-397) 
en, gelijktijdig met de ontwikkelingen in Rome gedurende het pontificaat 
van Damasus (366-384), grote veranderingen, of liever toevoegingen, in 
de liturgische ruimtcdisposities plaats vinden. Het terugvinden door 
Ambrosius van de stoffelijke overschotten van de martelaren Gervasius 
en Protasius, wier rustplaats hem in een vizioen in 386 geopenbaard 
werd , betekent voor Noord-Italië het begin van het fenomeen der 
translatio relicjuiarum. Die is in Rome dan nog ongebruikelijk: daar wor
den kerken gesticht óp de vindplaatsen. Ambrosius volgt in dit opzicht 
veeleer Oosterse gebruiken·*. In 393 vindt hij op dezelfde manier in Bo
logna de relieken van Vitalis en Agricola. In beide gevallen worden zij 
overgebracht naar elders gelegen kerken. In 39^ brengt hij de resten van 
de heilige Nazarus en Celsus naar een nieuwe kerk over, waar hij tevens 
relieken ex contactu van de apostelen Petrus en Paulus uit Rome bijzet, 
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ongetwijfeld daarmee gevolg gevend aan de door paus Damasus bevorderde 

gedachte de r concordantia apostolorum en verering der beide apostel-

vorsten tcsamen5 . De relieken van Gervasius en Protasius brengt Ambro-

sius over naar zijn kor t voor hun ontdekking in 386 gestichte kerk, de 

basilica martyrum, wel als basilica Ambrosiana aangeduid, voorgangster 

van de huidige S. Ambrogio, de romaanse kerk die gedeeltelijk de platte

grond en de funderingen volgt van de oude driebeukige basiliek. Hij zet 

de relieken bij onder het altaar, dat dus op een vaste plaats stond en 

zeker reeds een monumentaal altare fi\um was. Uit zijn preek ter gelegen

heid van deze translatie word t de situatie duidelijk genoeg6 . Van zijn 

eigen graf staat Ambrosius de rechterhelft af aan de relieken van beide 

martelaren en dat graf lag daar waar de priester staat wanneer hij cele

breer t , niet onder het altaar dus, maar ervoor , aan de oostzijde in dit 

geval. Opgravingen binnen de ge-eeuw se oostpartij van de huidige kerk, 

in 1 864 verr icht , bevestigden deze aanleg van de graven ; het rechtergraf, 

rechts gezien vanaf de cathedra, was voor de martelaren bestemd. Later, 

in 8 3 1 , onder bisschop Angilbert, werd een porfieren sarcofaag me t de 

relieken van alle drie de heiligen op deze oude loculi geplaatst en daarop, 

na verhoging van het podium, het altaar7. Hierui t blijkt tevens, dat het 

gebruikelijk was, dat de priesterlijke grafsteden zo dicht mogelijk bij het 

altaar ingericht werden, een gebruik dat ook te Ravenna in die tijd 

bestond, waar de bisschoppen in de basilica Ursiana werden begraven 

ante altares. Ook in Noord-Afrika is gebleken, dat de bisschops- en 

andere priestergraven op de plaats lagen waar zij hun ambt uitgeoefend 

hadden: bij het altaar of bij de cathedra. Wat hier in Milaan dan door 

Ambrosius benadrukt en waarschijnlijk als nieuw gebruik ingevoerd 

werd , is, dat de martelaren toch wel bij uitstek degenen zijn die onder het 

altaar - het maakt blijkbaar nog weinig verschil of dat er vlak vóór of 

letterlijk e ronder is - bijgezet dienen te worden . 

hlders heeft Ambrosius de martelarenrelieken de membra Christi ge

noemd' ' , terwijl het altaar zelf al symbool van Christus is 1 0 . Het heeft er 

alle schijn van, dat Ambrosius zelf de schepper is van deze symbolische 

samenhangen en daardoor in eigen persoon grote invloed heeft uit

geoefend op de kerkelijke archi tectuur en haar liturgische interieurdis-

posities. 

De door hem gestichte kruisvormige kerken in Milaan zijn heel anders 

opgevat dan de vroege Romeinse transeptbasilieken, doordat zij een-

beukig zijn en ver naar buiten stekende dwars-armen hebben, zodat de 

kruisvorm onmiddellijk in het oog springt. De kruisvorm word t boven

dien nog expliciet allegorisch verklaard in Ambrosius ' wijdings-in-

scriptie voor de basilica Apostolorum: „kruisvormig is deze ke rk : de 
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kerk is aan Christus' triomfen toegewijd, en het teken der zege bezegelt 
de plaats"11. Het kan haast niet anders, of in het kruisingveld van deze 
kerken stond het altaar, waaronder of waarbij het sepulchrum reliquiarum 
lag. Het altaar stond dus even ver van de absis verwijderd als dat in 
Noord-Afrika gebruikelijk was. Dat het door cancelli omheind was, 
mogen wij óok aannemen, wanneer de details in het bericht van Sozo-
menus slechts aan diens levendige fantasie te danken zijn: als zou na de 
moorddadige straf-expeditie naar Thessaloniki (in 390) de schuldige 
keizer Theodosius door Ambrosius van de cancelli, de drúphakta, terug
gewezen zijn12. Tabulae heten de hekken in het algemeen bij de Pseudo-
Ambrosius, van sacri altans cancelli spreekt Zeno1 3 . 

Het kan niet anders, of de dwars-armen der kruiskerken hadden, in 
hun gerichtheid op de altaarplaats, er een nauwe relatie mee, zowel 
tijdens de diensten, wanneer vandaaruit, evenals vanuit het schip, de 
menigte op altaar en relieken-graf kon uitzien, verder als begraafplaats, 
opdat een maximaal aantal overledenen ad sonetos begraven kon worden. 
Want op dit punt vindt tijdens Ambrosius' episcopaat een verschuiving 
plaats : werden vroeger al bisschoppen bij het altaar begraven, nu worden 
daar vóór alles relieken bijgezet, zodat niet alleen meer op de open kerk
hoven een plaats in de buurt van een hciligengraf gezocht wordt, maar ook 
binnen de kerkgebouwen. Ambrosius laat zijn broeder Satyrus naast het 
graf van de heilige Victor in diens memoria bijzetten11. Het doel
bewust leggen van een nauwe band tussen altaar en relieken, tussen 
Eucharistie en gedachtenis der martelaren, gaat samen met een terug
dringen van het dodenmaal uit de kerk. In de tachtiger jaren wordt het 
door Ambrosius wegens te vele misbruiken in de kerken volledig ver
boden, zoals blijkt uit het relaas van Augustinus in zijn Belijdenissen1 s : 
zijn moeder Monnica moest verbaasd maar gehoorzaam erin berusten, 
dat zij met haar geringe hoeveelheid drank en spijzen de grafkapellen niet 
mocht betreden, en zij leerde, de gedachtenis der martelaren te vie
ren louter door de gemeenschap met Christus, wiens lijden door de 
martelaren nagevolgd is en hen verlost heeft. Naar Ambrosius' voor
beeld vaardigt bisschop Zeno in Verona hetzelfde verbod uit. Dat be
tekent, zoals door toedoen van Augustinus ook in Noord-Afrika, dat 
alleen in de Eucharistie en in geestelijke oefeningen voortaan de marte
laren herdacht zullen worden. Hun sterfdagen blijven feestdagen, die 
echter van dan af, behalve met de Eucharistie, alleen bezet zijn met sobere 
vigiliediensten, met processies en volkszang. Een belangrijke vernieuwing 
betekent dit laatste : Ambrosius voerde in Milaan de zang van de hymnen 
in de antifonale zangwijze van de psalmen in, zoals het in het Oosten al 
eerder gebruikelijk was. Augustinus en Ambrosius' biograaf Paulinus16 
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verhalen, dat de Milanese bisschop dit voor het eerst deed, toen hij met 
zijn gelovigen in de basilica Portiana door de volgelingen van de Ariaanse 
keizerin Justina, Valentinianus' moeder , 's nachts belegerd werd . Door 
de zang werd de angst der gelovigen verdreven en bleven zij waakzaam. 
Sedertdien werd dit gebruik ook door de andere Westerse kerken en in 
Noord-Afrika door Augustinus, die er in Milaan oog- en oorgetuige van 
geweest was, overgenomen. Al deze maatregelen passen geheel in 
Ambrosius ' „Methode der spiritualisierenden Umdeutung" 1 ? . 

O o k al is he t geschrift De lapsu virgmis consacratae dan niet van Ambro
sius' hand, het daarin opgeroepen beeld van de chon virginei, de lux 

vigiliarium en de cantas hymnorum spiritualium, de virtus caelestium lectionum 

kan ons iets laten doorschemeren van de ampele luister der grote 
Milanese kerken, waar de Godgewijde maagden en kloosterlingen hun 
eigen plaats en taak hadden. Afzonderlijke kloosterkerken waren er 
echter niet , de kloosterlingen namen deel aan de gewone diensten in de 
kathedraal en de suburbane kerken. Satyrus werd na zijn overlijden in de 
kathedraal opgebaard, waar Ambrosius een lijkrede hield, maar hij werd 
in de basiliek van Victor , naast het graf van die heilige, begraven en daar 
sprak Ambrosius nogmaals een rede over hem uit . De kathedraal intra 

muros bezat nog geen relieken en er werd ook niet begraven; de ver
ering van relieken van de heilige Thecla, Romeinse martelares, dag
tekent er pas uit de 8c eeuw. 

Verder is er over de vroege Milanese liturgie weinig bekend. De nog 
steeds beoefende, zij het in de loop der eeuwen sterk gewijzigde, Am-
brosiaanse ritus is geen schepping van Ambrosius, maar deze heeft 
er door he t invoeren van de antifonale zang en de vigiliën wel toe bij
gedragen. Sommigen menen, dat de Milanese liturgie tijdens Am
brosius ' voorganger, de Ariaanse bisschop Auxentius, uit Cappadocië 
geboort ig, Oosters van karakter is geweest en dat ook in Ambrosius ' 
tijd de Milanese geestelijkheid nog Oosterl ingen telde. Uit de kerk
gebouwen van Ambrosius ' dagen is h ie romtren t niets af te leiden, zij 
hebben geen Oosterse e lementen, evenmin als deze aangetroffen worden 
in het gebied dat onder de metropool Milaan ressorteerde. Ambrosius 
zelf zegt in De Sacramentis, dat hij het voorbeeld en de liturgie van de 
Kerk van Rome in alles volgt 1 8 . 

Speciale ruimtelijke eisen kunnen wij nergens uit afleiden. De ablatio 

populi heeft ongetwijfeld in de 4e eeuwr in Milaan even goed bestaan als 
overal elders en zij leeft er zelfs nu nog voort in de Dom, in dier voege, 
dat daar de kanunniken en de „vecchini" van de „Scuola di S. Ambrogio" , 
hosties, wijn en munten offeren terwijl het offertorium gezongen 
w o r d t " . 
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32. Aliìaan, kathedraal (S. Tecla), ± SS0· OostpatUj van de plattegrond 

•kgebouw dat in 1942-43 bij de bouw van een schuilkel 

riplein in Milaan werd opgegraven, kon onweerlegbaar 

»'se kathedraal vereenzelvigd worden 2 0 . Het is de kerk di 

ius in 3J5 aangewe7en werd als de nieuwe, gro tc( re 

de muren 2 1 , de kerk ook waar in 4^1 een provinciaal с 

•η werd en die in 4^2 door Attila verwoest werd, waan 

olgde door bisbchop Eusebius 2 2 . De nauwkeurig aan d 

ipeenvolgende fasen beantwoordende opgegraven rester 

•к 7ien, die in haar eerste, vermoedelijk midden 46-1 

% een vijlbeukige transeptbasiliek was m e t halfrond« 

\. Het transept is niet éen door lopende ru imte , maar door 

erlengde van die van het schip in drieën gedeeld ; mogelijk 

kvars-armen lager dan het schip, zoals bij de andere kruis 
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in Milaan en bij de basilica Lateranensis in Rome. De bouw van de onder-
kerk in de l i e eeuw heeft alle sporen van de oorspronkelijke situatie 
binnen de middenpartij van dit transept uitgewist, maar ten westen er
van, in het schip, zijn gegevens teruggevonden, die erop wijzen, dat de 
altaarruimte zich tot daar ui ts trekte 2 1 . Onder de resten van de midden-
trap, die naar het hoge romaanse koor leidde, werd het oorspronkelijke 
plaveisel in opus sectiie ontdekt , en het westelijke uiteinde van een solea 

van ongeveer 4 m breed. Deze, op gelijke wijze geplaveid, was 0,33 m 
hoger dan de schipvloer en aan de langszijden begrensd door muurtjes 
die wellicht cancelli gedragen hebben. Deze solea is gelijktijdig met de 
schipvloer ontstaan, blijkens het patroon van deze laatste, dat een om
lijstend kader e romheen vormt . De romaanse trap volgde in zijn af
metingen nauwkeurig de omt rek van de /e solea. De Capitani acht deze 
s t ructuur , deze solea, reeds tot de vroegste bouwfase van het kerk
gebouw te behoren, 4e-eeuws wellicht, en ziet haar louter als in he t 
schip uitspringende toegang tot de al taarruimte, niet als schola cantorum, 

en vergelijkt haar me t die in basiliek A van Nea Anchialos in Grieken
land. Zo ver behoeft men echter , volgens Test ini 2 0 , niet te zoeken o m 
een parallel te vinden, en hij wijst op de S. Apollinare in Classe, maar 
deze is geheel 6e-eeuws; voor een veel vroegere datering van de 
Milanese solea pleit het lage niveau van 0,33 m. De Capitani neemt aan, 
dat de verbouwing van de kerk, die blijkens de opgravingen bestaat in 
een oostwaartse verlenging van de middenpartij van het transept2* en de 
bouw van een kleinere nieuwe absis, kort na de verwoesting door Attila 
in 4^2 plaats gehad heeft. Deze absis kreeg een hoog pod ium: 0,43 m hoger 
dan de rest van de oude , toen blijkbaar gehandhaafde solea, die o, 33 m 
hoog was. De aula posttheodonana in Aquileia, die eind 4e of begin j e 
eeuw gedateerd word t , laat een dergelijke solea zien, langer, maar 
smaller. Die van Milaan heeft meer het karakter van een ui tham, die 
wij voorlopig, me t Xydis, een „abbreviated solea" zouden willen noemen. 
Gezien de grote breedte in die van de S. Tecla, meer dan 4 m, kan zij 
best tevens als schola cantorum gediend hebben. 

De door kolonnaden afgescheiden transept-armen worden door De 
Capitani de functies van prothesis en diacomcum toegekend, een wat 
anachronistische opvatting, waarvoor wij evenwel niets anders in de 
plaats kunnen stellen dan een vergelijking met de andere transept
kerken van Milaan, op de eerste plaats de basilica Aportolorum. Deze 
kerk, thans S. Nazaro Maggiore of S. Nazaro in Brolo genaamd, aan de 
antieke Via Romana, buiten de stad, werd door Ambrosius in 382 ge
sticht te r ere van Petrus en Paulus, van wier stoffelijk overschot hij in 
Rome relieken verworven had in de vorm van pignora25, welke hij onder 
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het altaar plaatste ín de bekende, bewaard gebleven zilveren capsa (nu 
in de Tesoro del Duomo in Milaan), en bovendien werd in de absis van de 
kerk, in capite templi, het stoffelijk overschot van de martelaar Nazarius 
bijgezet. Al vóór 386 werd de kerk gewijd. Ook elders verrijzen enkele 
decennia later basilicae Apostolorum, bij Nola rond 405, in Concordia 
Sagittaria in het begin van de ¡e eeuw, in Ravenna omstreeks 4^0. Het 
wijdings-opschrift van de Milanese Apostelenkerk is bewaard gebleven26. 
Hoe letterlijk en expliciet er een kruisvorm in verwezenlijkt was, is 
gebleken sedert de uitgebreide onderzoekingen en opgravingen in en 
om de huidige, 12-eeuwse kerk, verricht door De Capitani d'Arzago en 
na hem door Enrico Villa27. De kerk, oorspronkelijk gelegen op een 
kerkhof en met haar lengte-as dwars op een kolonnadenstraat gericht, 
heeft een tot nog toe unieke plattegrond, bestaande uit een lang een-
beukig, 14 m breed schip, beëindigd door een even brede absis en voor
zien van eenbeukige dwars-armen, die door grote bogen naar het schip 
geopend waren. De dwars-armen beginnen vanaf het schip met absidale 
uitbochtingen en zijn vervolgens 11, 20 m lang; hun breedte is gelijk aan 
die van het schip. De kopgevels waren door bogen geopend op recht
hoekige portalen met een ingang. De totale lengte van het aldus ge
vormde transept is 18, ςο m. Ook hier vormde het transept, evenmin als 
bij de S. Tecla (en bij de basiliek van het Lateraan in Rome) een door
lopende, continue ruimte. In de zuidarm, grotendeels in het huidige 
zuidtransept bewaard, zijn onder de hoge, de hele transeptbreedte over
spannende vieringsboog, nog lagere boogaanzetten, die erop wijzen, dat 
de opening onderverdeeld was door drie bogen op twee kolommen. Wij 
hebben hier een monumentale coemeteriale basiliek voor ogen, die de 
necropool bijzondere wijding verleende door haar verheffing tot „Aposto-
leion". Zo gaf Ambrosius, door een bijzondere reliekentranslatie, een 
nieuwe richting aan de dodengedachtenis, nadat hij het gebruik van de 
dodenmalen afgeschaft had. 

Over de inwendige indeling heeft Enrico Villa, ondanks het ontbreken 
van duidelijke aanwijzingen in het bodemoppervlak binnen de kerk, 
heel plausibele veronderstellingen geopperd. De absis was in eerste 
opzet rechthoekig, maar nog tijdens de bouw werd de rechte afsluiting 
vervangen door een halfronde, met een half koepelgewelf. Villa wijst 
deze absis als gebruikelijke plaats van het voorzitterspodium aan, met 
cathedra en subsellium. Maar, zoals in 1962 bevonden werd, dit caput 
werd tevens de plaats van het graf van Nazarius, en juist omwille van dit 
graf werd de rechte afsluiting door de halfronde, echt absidale vervangen. 
De absis werd door twee zuilen, met drie bogen erop, naar de schip
zijde begrensd. Deze dispositie, een graf in de absis, zuilen ervoor, doet 
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onmiddellijk aan Afrikaanse gebruiken denken, want ook daar had de 
absis zo vaak tevens de functie van memoria of martynum. In de kruising 
van schip en dwarspand moe t men de al taarruimte zoeken. Het overige 
van he t schip was de plaats voor de gelovigen. Het moeilijkst is het , de 
bes temming van de dwarsarmen te raden. Villa ziet er ru imten in, die 
weliswaar bestemd zijn voor bepaalde categorieën gelovigen, maar ook 
voor de functies die Paulinus van Nola voor zijn Felix-basilieken in 
Nola beschrijft: plaatsen waar men de heilige boeken kan raadplegen, 
waar m e n kan medi teren en waar de benodigdheden voor de liturgie 
bewaard worden 2 8 ; wij zouden ze neutraal en algemeen als secretano kun
nen bet i te len. Niet alleen aan de S. Tecla en hier , aan de S. Nazaro, ont
moe ten wij ze, maar ook aan andere vroege Milanese en Lombardische 
kerken. 

De S. Simpliciano in Milaan werd als basilica Virginum eveneens door 
Ambrosius gesticht, ter ere van de Moeder Gods en alle heilige maagden. 
Kort na zijn dood deponeerde zijn opvolger er relieken van Sisinnius, 
Martirius en Alexander. De huidige, ize-eeuwse romaanse kerk ont
stond door uitbreiding van de oorspronkelijke met zijbeuken en door een 
overkluizing me t kruisribgewelven. De oudste kerk bestond uit een 
eenbeukig schip, ditmaal beëindigd door een smallere absis, en was 
voorzien van dwars-armen, die naar alle waarschijnlijkheid lager waren 
dan het schip en door bogen op zuilen ervan afgescheiden waren 2». 
Buiten Milaan en rechtstreeks onder invloed daarvan werd deze dis
positie toegepast in de S. Abbondio in Como (oorspronkelijk aan de 
Apostelen gewijd, gebouwd door bisschop Felix, vriend van Ambrosius), 
in de S. Stefano te Verona en in de S. Croce te Ravenna. Al deze kerken 
waren oorspronkelijk coemeteriale kerken en dat is voor P . Verzone 
aanleiding om de dwars-armen een funeraire bestemming toe te kennen. 
Villa echter sluit ook een functie in de plaatsverdeling van de gelovigen 
niet uit en wijst daarbij op de ^e-eeuwse ro tonde te Perugia, de S. 
Angelo, die van kruis-armen voorzien is, waarvan de oostelijke absidaal 
is gesloten, de drie andere rechthoekig. Deze zouden voor speciale 
groepen gelovigen, zoals Godgewijde maagden, catechumenen en 
boetelingen gereserveerd zijn. 

W a t in elk geval vaststaat, is de coïncidentie van vernieuwing in de 
reliekencultus en de in t roduct ie van de bewust allegorisch bedoelde 
kruisvorm in kerken die wij als martyr ium kunnen bestempelen. Vandaar 
zou de vorm overgegaan kunnen zijn op de stadskerken. 

Ofschoon Ravenna reeds in het begin van de 3 e eeuw bisschopszetel 

was, w o r d t het voor de kerkelijke archi tectuur eerst van betekenis , 
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wanneer het Milaan opvolgt als keizerlijke residentie. In 402 vestigt zich 

hier keizer Honorius , van 423 tot 4^0 zetelde er de augusta Galla 

Placidia, die namens haar minderjarige zoon Valentinianus III regeerde. 

Het betekent ook in de bouwkunst een zwaartepuntverschuiving van 

Milaan naar Ravenna, dat dan duidelijk metropool word t me t invloed 

vooral in Aemilia. Na de verovering van Italië door de Oostgoten in 

488-493 vestigt hun koning Theodor ik zich te Ravenna, en tot £3^ blijft 

het de hoofdstad van het nieuwe Rijk. Daarna komt het onder Byzan

tijnse overheersing en word t zetel van de exarch. Evenals de beroemde 

sarcofagen dagtekenen de oudste kerkgebouwen лап na 400 . Theodor ik 

legt, hoewel Ariaan, de or thodoxen niets i n d e weg, later verslechtert hun 

onderl inge verhouding, doch hij sterft voordat hij een vervolgings-edict 

kan uitvaardigen. Dit betekent , dat er in de kerkbouw continuïtei t kon 

zijn. 

Aanvankelijk schijnt deze rechtstreeks onder Milanese invloed gestaan 

te hebben. De vroeg ^e-eeuwse S. Maria Maggiore was een centraalbouw, 

geïnspireerd op de S. Lorenzo, in Milaan30 . De S. Croce in haar oudste 

gedaante, midden je -eeuws , was eenbeukig en voorzien vandwars-armen, 

zoals de basilica Virginum en de basilica Apostolorum in Milaan; afwijkend 

van Milanese vormen is echter haar ingebouwde absis, die zowel aan die 

van de S. Maria delle Grazie in Grado als aan die van de oude Felix-

basiliek in Nola-Cimiti le doet denken. Aan haar grote nar thex is het 

kruisvormig „mausoleum van Galla Placidia", in feite gebouwd als mar-

tyr ium ter ere van Laurentius, verbonden. Fen stichting van deze keizerin 

is de basiliek S. Giovanni Evangelista, gebouwd ter inlossing van een 

gelofte door haar gedaan tijdens haar avontuurlijke terugreis van Con-

stantinopel naar Ravenna in 434 . Een kerk zonder reliek werd het niet , 

want de aangeroepen Evangelist zelf had haar te rechter tijd in een ver

schijning een zijner sandalen geschonken. Het gebouw kreeg de gestalte 

die typisch geworden is voor de 5e- en 6e-eeuwse Ravennatische kerken 

en die door de S. Francesco (oorspronkelijk basilica Apostolorum), de 

beide Apollinariskerken en de S. Spirito vertegenwoordigd w o r d t : 

driebeukige, absidaal beëindigde basilieken, welker zuilen hoge im

posten dragen. De oostpartij van S. Giovanni bezit echter enkele merk

waardige t rekken, die op een verwantschap me t haar tijdgenote, de kerk 

van Hagios Demetr ios in Thessaloniki, duiden 3 1 . De absis is onderaan 

vijfzijdig en in deze zone van drie vensters voorzien, bovenaan zeven-

zijdig en van zeven vensters voorzien, waarvan de bogen aan de buiten

kant op deelzuiltjes rusten. De benedenvensters zijn eerst in de 12e 

eeuw dichtgemetseld. Bij de vensters van de absis van de Demetr ios-

basiliek rusten de bogen op halfzuilen. Vierkante, uitspringende neven-
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flg. 33- Ravenna, altaar van S. Giovanni Evangelista, 424-4З4? 

ruimten te weerszijden van de absis van S. Giovanni zijn toegankelijk 
vanuit de zijbeuken, zij staan niet met de absis in verbinding. Meer dan 
een eeuw later wordt deze dispositie nog in de S. Apollinare in Classe 
nagevolgd, met dit verschil dat de nevenruimten er voorzien zijn van 
absidiolen. Omstreeks ι ς6ο is in de absis van S. Giovanni een crypte 
uitgebroken. Herst tijdens de herstellingen van de kerk na de zware 
oorlogsschade van 1943, is deze crypte goed bestudeerd en er bleken 
sporen aanwezig van de vroegste inrichting van de absis ; de rest van een 
cathedra in het midden tegen de absismuur, resten van een halfronde 
presbyterbank. De beschrijving van de inrichting der kerk in een hand
schrift uit het begin van de 1 2e eeuw, door Rohault de Fleury aangehaald, 
wekt de indruk, dat er in de 6e eeuw of later typisch byzantijnse ele
menten, zoals een afsluitende dwarse kolonnade vóór de altaarruimte, 
zijn toegevoegd». Het altaar dat in dit handschrift met zijn inscriptie 
vermeld wordt, is echter het oorspronkelijke je-eeuwse, nog bestaande, 
vertegenwoordiger van een tvpe dat in het Oosten juist in het geheel 
niet voorkomt. Het is een blokvormig altaar in die zin, dat een mensa
blad op vier hoekpilasters rust, waarin gleuven zijn gehakt voor stenen 
panelen die de tafel tot een blok maakten; het achterblad is nog aan
wezig. Het geheel is 1,08 m hoog, 1,94 m breed en 0,92 m diep. Aan de 
voorzijde (hg. 33) bevindt zich een rechthoekige opening, een fenestella 
onder een hoogveld. Onder de opening staat de inscriptie: + SCE — 
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de basisplaat van dit altaar is een vrij grote rechthoekige uitdieping in het 

midden, waarvan de maten, ι , ι ο χ 0,40 χ 0,49 m, erop wijzen, dat zij 

oorspronkelijk geen sponning voor een middenstut was, maar een 

loculus of sepulchrum relicjuiarum. Volgens sommigen rustte hierin echter 

al terstond een middenstut (Braun), waarin een rond gat, een umbilicus, 

in verbinding stond m e t de loculus (Test-Rasponi) ; anderen (Liliana 

Scevola) veronderstel len, dat de loculus in een tweede fase buiten ge

bruik gesteld is en toen pas benut als sponning voor een middenkolon-

n e t ^ 4 . T e r vergelijking moeten hier enkele andere altaarvormen ge

n o e m d w o r d e n . Uit het begin van de £e eeuw dagtekent een altaarbasis 

in Concordia Sagittaria, m e t vier sponningen op de hoeken en twee 

rel iekholten in he t m i d d e n 3 5 . Uit dezelfde tijd en eveneens nog zonder 

tussen de stipites geschoven panelen, wel echter m e t een sepulchrum, was, 

blijkens de sporen in de bewaard gebleven sokkel, het altaar in het 

ora tor ium dat aan de S. Vitale in Ravenna voorafging^6, en zo was 

eveneens he t contemporaine altaar in de S. Maria delle Grazie te G r a d o 3 7 . 

In he t koepelmozaïek van het baptisterium der Or thodoxen te Ravenna, 

uit omstreeks 450 , zijn in het fries boven de vensters altaren afgebeeld 

me t een tafelblad op vier s tu t ten : vier slanke hoek-kolonnet ten . Soms 

ziet men wel eens voor een zware middenstut aan, wat in feite een zuil 

van het afgebeelde ciborium is, onder het tafelblad door nog juist zicht

baar. Maar vijf stipites heeft inderdaad het nog bewaard gebleven altaar 

van de Dom van Torce l lo 3 8 . In de S. Giovanni te Ravenna is bovendien 

een wat jonger, eind je-eeuws altaar op éen massieve vierkante stipes 

teruggevonden3 9 . O p de voorzijde is in reliëf een boog op getorste 

zuiltjes voorgesteld, in het hoogveld een schelpmotief, daaronder een 

porta sigillata, in vier par ten gedeeld door een kruis. Het ver toont in-

kassingen voor gemmen en edelstenen. O o k het andere altaar was, 

volgens de 1 2e-eeuwse beschrijving, met edelstenen versierd. Of het 

kleine altaar werkelijk altaar was, of een offerande-tafel, blijft onzeker . 

Stond het oorspronkelijk in éen der nevenruimten, zoals te Grado en 

Solin zulk een stipes-tafel in een der secretaria gevonden is? Of was de 

situatie zoals in St. Peter im Holz, waar men voor het „zij-altaar" moeilijk 

een functie als oblationarium kan veronderstel len, omdat het daarvoor te 

ver afgezonderd staat?40 

Naar aanleiding van de verplaatsing van de keizerlijke residentie van 

Milaan naar Ravenna, word t weldra de bisschoppelijke cathedra van 

Classe eveneens naar Ravenna verplaatst en daar w o r d t een kathedraal 

gesticht door bisschop Ursus (overleden in 426 of 429) . In de 18e eeuw 

heeft de architect Gianfrancesco Buonamici uit Rimini een nieuwe 
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kathedraal gebouwd m e t behoud van de oude grondslagen en een deel der 

zuilen, maar van het vroegchristelijk gebouw kunnen wij ons nog enigs

zins een voorstelling maken door Buonamici 's beschrijving uit 1748 en 

zijn tekeningen, aan te vullen met een tekening uit dezelfde tijd d o o r 

zekere Camillo Morig ia 4 1 . Die van Buonamici geven een plattegrond, 

een dwars- en een lengtedoorsnede, Morigia maakte een lengtedoorsnede 

die daarvan afwijkt; Buonamici tekende niet de situatie die bestond voor

dat hij zijn nieuwe kerk bouwde, maar beproefde een reconstruct ie van 

de oorspronkeli jke toestand, waarbij hij ons verrast door het altaar mid

den in het schip te s i tueren. Is dat in Ravenna in de це eeuw mogelijk 

geweest en heeft deze plaats zich tot in het midden van de 18e eeuw 

kunnen handhaven? 

De kerk van bisschop Ursus was een transeptloze, vijfbeukige zuilen

basiliek, die grote gelijkenis bezat met de ongeveer zestig jaar oudere 

S. Tecla in Milaan, maar m e e r nog met de vijfbeukige Griekse basilieken 

als die van Epidauros, Nikopolis en vooral Salamis op Cyprus, die ook 

geen transept had. De oorspronkeli jke absis heeft nog enige sporen achter

gelaten en was inwendig halfrond, uitwendig vijfzijdig, m e t in het mid

den een rechthoekige nis waarin de cathedra gestaan zal h e b b e n ; te 

weerszijden sloten m e t m a r m e r beklede subsellia aan. Dat het altaar in 

het schip stond, blijkt al uit de beschrijving van de decorat ie van Ursus ' 

k e r k 4 2 , maar er valt niet uit op te maken, of dat m i d d e n in het schip 

— halverwege — is, of in de partij onmiddellijk vóór de absis. Dit laatste is 

he t meest waarschijnlijke wanneer men de volgende gegevens vergelijkt. 

Uit de Ravennatische bisschopsbiografieën van Agnellus we ten wij, dat de 

bouwheer , bisschop Ursus, vlak bij het altaar begraven w e r d 4 3 , onder 

een porfieren steen op de plaats waar hij placht te celebreren. Dit ge

bruik zijn wij precies zo, maar dan al in vroegere tijd, in Milaan tegen

gekomen, waar Ambrosius zich een grafplaats gereserveerd had vóór 

het altaar in de basilica martyrum. Bisschop Neon van Ravenna, kor t na 

4^8 gestorven, was, alweer volgens Agnellus, begraven onder een 

porfieren steen vóór het altaar in de door hemzelf gestichte basiliek, de 

huidige S. Francesco4 4 . Later zou he t lichaam daar weggenomen en in de 

nar thex herbegraven zijn. In 1920 echter zijn in de absis van de S. 

Francesco, waarin, evenals in de S. Giovanni, in later tijd een crypte was 

ontstaan door he t hoger leggen van het absispodium, opgravingen gedaan 

en werd een mozaïekvloer me t inscriptie gevonden, die op he t onder

liggende graf, dat van Neon, betrekking had 4 5 . Het lag dus ante altare 

gezien vanuit de absis en het lag tegelijkertijd ante sedem, he t lag tussen 

cathedra en mensa, de twee plaatsen waar de bisschop zijn ambt vervuld 

had. Naar analogie hiervan, mag men aannemen, dat ook in de Ursiana 
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het altaar dicht bij de absis stond. Tot in de 7e eeuw is in Ravenna dit 

gebruik, de bisschoppen vóór het altaar te begraven, te volgen, zij het , 

dat zij in hun voorkeur voor het kerkgebouw verschillen: Ecclesius rust 

in de S. Nazaro, Maximianus in de S. Andrea, Maurus in de S. Apollinare 

in Classe, vlakbij het graf van de heilige Apollinaris. 

De vurigste marte larenvereerder onder Ambrosius ' en Damasus' tijd

genoten was wel Paulinus, bisschop van Nola (355-431). Reeds als jong 

stadhouder van Campanie had hij een voorkeur opgevat voor het graf van 

de heilige Felix (die weliswaar belijder was, geen bloedgetuige, maar 

door Paulinus toch graag martyr genoemd word t ) bij Nola, en reeds voor

dat hij in 409 bisschop van deze stad geworden was, beijverde hij zich 

om het gebouwencomplex dat reeds verrezen was op de necropool waar 

Felix lag, royaal te vergroten en van figurale en decoratieve beschilde

ringen te voorzien 4 6 . Hij volgt in alles de voorbeelden van Ambrosius 

en Augustinus, sticht met zijn vrouw Therasia kloostergemeenschappen, 

streeft naar een vergeestelijking van de dodencultus en, als Ambrosius 

en Damasus, voorziet hij de kerkgebouwen van st ichtende opschriften. 

Paulinus heeft, blijkens zijn geschriften, de volkse vroomheid de vrije 

loop gelaten, ook het dodenmaal niets in de weg gelegd, al benadrukt hij , 

dat psalmzang een veel be ter vorm van herdenken is, maar uit voorzorg 

jegens overdrijvingen laat hij zich door Augustinus een tractaat De сига 

pro mortuis gerendo /enden en hij t racht de nog heidens geaarde voorouder

verering zo veel mogelijk in het geestelijke om te buigen door he t aan

brengen van gewijde voorstellingen, maar vooral d o o r het verzamelen 

van rel ieken van martelaren, want : begraven is algemeen, maar hegraven 

ad sanaos is pas recht christelijk. Hvenals Ambrosius laat hij zich relieken 

(well icht brandea) van de apostelvorsten uit Rome z e n d e n ; van zijn 

Milanese confrater ontvangt hij relieken van Nazarius, Gervasius en 

Protasius, rel ieken voorts van de door Ambrosius wedergevonden licha

m e n der Bolognese martelaren Agricola en Proculus, door Melania werd 

h e m uit Jerusalem zelfs een splinter van het heilig Kruis gezonden, zodat 

n ie t alleen Felix' glorie in Nola straalde, maar als het ware de hele hemel

se hiërarchie vertegenwoordigd was. Het ware transcendentale accent op 

de kerkhoven moest immers van de door hun bloedgetuigenis geheiligde 

l ichamen komen. 

In zijn brieven en in de carmina natalicia die hij ter gelegenheid van de 

feestdag van de heilige Felix dicht te , heeft Paulinus zijn werkzaamheden 

op de necropool - buiten Nola, in het tegenwoordige Cimitile — uit

voerig beschreven, in de carmina in een gekunstelde stijl, maar in de 

brieven nauwkeuriger , zonder dat het evenwel mogelijk is uit zijn teksten 
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ook maar schetsmatig het gebouwencomplex rond Felix' graf te recon
strueren. De opgravingen in Cimitile, in 1933 begonnen, zijn sinds 
enkele jaren hervat en nu blijkt wel, dat het nog niet mogelijk is Paulinus' 
beschrijvingen nauwkeurig met de gevonden overblijfselen in betrek
king te brengen. De adressaat van brief 32, Paulinus' verre vriend 
Sulpicius Severus, heeft meer behoefte aan kennisneming van de dichter
lijke opschriften dan van de ruimtelijke dispositie van Paulinus' kerken, 
en, vooral wat de vermelding van de nevenruimten en hun functies 
betreft, kan de hedendaagse lezer nog geen bevredigende concordantie 
tussen beschrijving en opgraving opstellen. 

Wel is duidelijk, dat de situatie niet wezenlijk verschilde van die op 
de Romeinse kerkhoven rondom de graven van Laurentius, Petrus en 
Marcellinus, Agnes en andere martelaren: een duidelijk gemarkeerd 
graf, een grote kerkhofbasiliek niet óp de grafplaats maar in de buurt er
van en geschikt voor het gebruik van de dodenmalen en de aanleg van 
graven ad sanctos ; nog geen reliekentranslatie (alleen het verzamelen van 
brandea), evenmin plaatsing van een altaar onmiddellijk op het graf. 
Zelfs consequente oriëntatie der kerken heeft de indeling van deze deels 
heidense begraafplaats nog niet toegelaten. Een overeenkomst met de 
coemeteriale basilieken van Milaan schuilt in de vrije plattegrondvormen 
die gekozen zijn. 

Vóór de komst van Paulinus waren er in Cimitile al minstens vijf 
memoriae martyrum, waarvan de meest vereerde die van de heilige Felix 
was. Zijn graf, gelegen in de grotendeels heidense, 2e-eeuwse begraaf
plaats, was kenbaar gemaakt door wat men een tropaion zou kunnen 
noemen, een houten aedicula, een vierkant bouwwerkje om drie mar
meren graftomben, waarvan de meest zuidelijke Felix' sarcofaag was 
(fig. 34). Deze aedicula werd weldra oostwaarts uitgebreid en syste
matisch werden er meer graven aangelegd. Ten oosten van dit kleine 
complex nu is later een driebeukigc basiliek gebouwd, waarvan het mid
denschip westwaarts zodanig buiten de zijbeuken uitsprong, dat het aan 
de aedicula van Felix raakte. De kerk had een ingebouwde absis: een 
rechthoekige ruimte erachter was toegankelijk door ingangen te weers
zijden van de grote absisboog. Deze merkwaardige aanleg dagtekent 
uit het tweede kwart van de 4e eeuw. Het vereerde graf lag dus aan de 
ingangszijde van de kerk, ver van de absis af en ver ook van het altaar, 
of dat nu vóór de absis of midden in het schip stond. Paulinus brengt 
vervolgens grote veranderingen aan in en bij dit martyrium. Hij brak de 
westmuur van het schip open met vier bogen, waardoor men zicht kreeg 
op Felix' graf, en voegde aan de andere zijde daarvan een wijde absis toe, 
even breed als het oudere schip, een westelijke absis dus, die even doet 
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ßg. 34. Cimitile (No/a), basilieken van St. Felix. A. De oudste basiliek, ± 350. В. Grajmonu-

ment ran Felix .C. Aedicula rondom het graf \an Felix. D. Absisy toegevoegd emd 4e eeuw. E. 

Tweede basiliek, gebouwd door Paulmus, ± 4OO-4IO. N. Driedelige ingang, door Paulmus 

gemaakt ter verbinding van de oude en de nieuwe basiliek. O. Heidens hypogaeum. 

denken aan Noord-Afrika, waar zulke contra-absiden een sepulchrale 
functie hadden. De nieuwe absis kreeg een middenvenster, te weers
zijden daarvan twee rechthoekige nissen en twee zij-ingangen. De absis 
kwam te liggen op het heidens gedeelte van de begraafplaats, dat voor
heen een westelijke kerk-ingang onmogelijk gemaakt had. De ingang tot 
de kerk had tot die tijd aan de zuidzijde van het uitspringend gedeelte 
van het schip gelegen. Daar liet Paulinus nu een zware muur bouwen, die 
de oude ingang voortaan versperde en een scheiding tussen de kerk en 
heidense hypogaea teweegbracht. Vervolgens verving hij de oude aedicula 
rond het graf van Felix door een nieuwe, die onmiddellijk tegen de oude 
vvestmuur met de vier nieuwe arcaden aanleunde en bestond uit een vier
kant gebouwtje met aan elke zijde drie bogen op marmeren zuilen. Het 
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heeft, volgens Chierici, oorspronkelijk een gewelf in stucwerk gedragen 
en kan dus opgevat worden als een monumentaal ciborium of baldakijn. 
Boven de bogen staat, in een mozaïekfries, met gouden letters op blauw 
fond, de inscriptie die aan deze vergroting herinnert47. Het geheel is een 
wel zeer vrije, niet rechtstreeks met vormen elders te vergelijken oplos
sing, geheel ingegeven door de plaatselijke situatie en duidelijk ook door 
de wrens, het graf van Felix niet te verplaatsen. 

In de noordwand van het schipgedeelte, dat buiten de zijbeuken uit
sprong, liet Paulinus een drietal ingangen maken, dat wil zeggen drie 
bogen op zuilen, waardoor men rechtstreeks zijn volgende project 
bereikte, een tweede, geheel nieuwe basiliek, de basilica nova. Deze is 
niet georiënteerd, haar lengte-as staat loodrecht op die van de oude. 
Zij is al even opmerkelijk, maar niet uniek, want zij laat zich vergelijken 
met de coemeteriale kerk van Concordia Sagittaria in Venetia. Ook daar 
is een cella trichora met een driebeukige basiliek verbonden ; de triconch 
was er ouder dan de basiliek, 4e-eeuws, en was een martyrium ter ere 
van de apostelen, zoals blijkt uit het grafschrift van de presbyter Mauren-
tius48. Pas later, vermoedelijk in het begin van de ^e eeuw, is er een 
basiliek aan toegevoegd. In Cimitile nu ontstond een dergelijke com
binatie ineens : een triconch werd er terstond als absis van een drie
beukige zuilenbasiliek gebouwd. De zijbeuken hiervan gaan vergezeld van 
dubbele nevenruimten, kamers die aan de korte zijden absidaal gesloten 
zijn (/brceps-vorm) met rechthoekige hokjes ten noorden ervan. Over dit 
gebouwencomplex nu weidt Paulinus in zijn brieven en zangen uit, 
waarbij wij, nu wij niet meer, zoals Holtzinger en Rohault de Fleury47, 
naar hartelust op grond van de tekst - alleen reconstructies kunnen ma
ken, maar moeten trachten, chronologisch opeenvolgende bouwpar
tijen te doen overeenstemmen met wat hij zegt van de door hem uit
gebreide kerk en de door hem gestichte. Vooruitlopend op de nog niet 
afgesloten opgravingen, zouden wij alvast enkele teksten op de gevonden 
gebouwenresten willen toepassen, hetgeen ook al door Goldschmidt en 
door Enrico Villa*» gepoogd is, even vrijblijvend als door ons thans hier. 

Opmerkelijk is al terstond, dat Paulinus niet spreekt over een altaar 
in de oude Felix-basiliek. Wij zouden daaruit kunnen afleiden, dat er wel 
een altaar was, maar dat hierover, wat vorm en plaats betreft, niets 
bijzonders was mee te delen. Het zal niet op Felix' graf en niet in de 
aedicula gestaan hebben, maar in het schip of vóór de rooilijn van de absis, 
en het zal niet met relieken uitgerust zijn geweest. Des te duidelijker 
maakt Paulinus melding van het altaar in de nieuwe, door hem gestichte 
basiliek50 : het stond in de triconch en bevatte (of stond op) relieken van 
het heilig Kruis, apostelen en heiligen; onder apostelen moeten wij 
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misschien alleen de principes. Petrus en Paulus, verstaan. Dat hun relieken 
als de voornaamste beschouwd werden, blijkt wel uit een passage in 
carmen 28, waarin Paulinus beschrijft, hoe men, toen twee huisjes nabij 
de kerken in brand geraakten, in de kerken ging bidden om het gevaar af 
te wenden, het hoold buigend onder het altaar over de relieken der 
apostelen5 1 . Wij mogen daarom de nieuwe kerk wel als een basilica 

Apostolonim, een Apostoleion opvatten, en dat maakt de overeenkomst met 
de tr iconch in Concordia Sagittaria des te treffender, want ook die was 
een martyr ium van de apostelen. Goldschmidt wil uit het buigen onder 
het altaar, impositis subiecti altaribus, afleiden, dat er een conjessio me t 

fenestella onder het altaar wass2 , maar even goed mag men zich een door 
een steen gedekt sepu]chrum reliquiarum in de vloer onder de altaartafel 
voorstellen, zoals er ook een was in Paulinus' basiliek in b'undi. Daar liet 
hij in de absis een inscriptie5 3 plaatsen, waaruit blijkt, dat de relieken er , 
zoals ook in Milaan gebruikelijk was, in een cassette verzameld waren, 
die in een sepulchrum of loculus onder het altaar waren geplaatst. O o k in 
Noord-Afrika was dit in die tijd de gebruikelijke wijze van bijzetting van 
rel ieken. 

To t zover is er niets bijzonders aan de hand : er is een basiliek met een 
t r iconch als hoofdeinde en daarin staat een altaar met rel ieken. Maar 
dan komt het v reemde : onmiddellijk nadat Paulinus in epistula 32 het 
altaar, de decoratie en de opschriften van de t r iconch beschreven heeft, 
vervolgens in het kor t het schip met zijbeuken, nevenruimten en in
gangen, zegt hij, dat de basiliek niet naar het oosten gericht is, maar naar 
het graf van Felix (dat wil zeggen op een as noord-zuid) , me t een absis 
die zijdelingse ui tbochtingen heeft, éen om de offerende priester plaats 
te bieden, éen om de biddenden te herbergen 5 4 . Situeert men dit 
gebeuren in de t r iconch, dan zou de hoogst merkwaardige gang van 
zaken geweest zijn, dat de priester in de rechtse zï]-conchula ce lebreerde , 
en dat de orantes (de lagere geestelijkheid, neemt Goldschmidt wel 
te recht aan) zich in de linkse ziyconchula ophielden, achter de priester , 
de priester dus oostwaarts gericht. De oriëntatie zou dan streng in acht 
genomen zijn, tegen de zuidnoordwaartse richting van de kerk in, maar 
de gelovigen zouden noordwaarts gericht staan en de celebrant in profiel 
en het altaar van opzij zien. Waardoor de richting van de basiliek geheel 
zinloos, althans onpraktisch zou zijn. Goldschmidt neemt deze situatie 
voetstoots aan, meent haar zelfs te versterken door met deze conchulae 

identiek te achten de secretaria die verderop in dezelfde brief van 
Paulinus ter sprake komen 5 5 . De bisschop, antistes, zo meent Gold-
schmidt , celebreerde dus in de kamer waar de heilige vaten en de para
menten bewaard werden, en de clerus stond in de kamer die als biblio-
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theek dienst deeds 6 . De beschrijving van de secretaria en hun opschriften 

volgt in Paulinus' brief onmiddellijk op de beschrijving van de op

schriften b o \ e n de ingangen van de nieuwe basiliek, en het „supra dixi" 

versterkt nog de indruk, dat het nog steeds over de nieuwe basiliek gaat, 

maar toch zou deze passus duidelijker zijn, wanneer men hem op de 

oude basiliek be t rekt . Deze immers heeft een ingebouwde absis en de ruim

te achter de absis, circa absidem, kan daar gemakkelijk opgevat worden als 

twee ver t rekken, elk met eigen toegang, ofschoon zij onderl ing achter 

de absis wel in elkaar overlopen. Dit zijn echte secretaria, afgescheiden 

kamers, de conchulae van de nieuwe basiliek zijn dat bepaald niet . De 

identificatie van de beschreven secretaria en de nevenruimten van de 

absis der oude basiliek w o r d t niet weerlegd door de passage uit epistula 

32, waarin een beschrijving gegeven w o r d t van de ligging en functie 

van nevenruimten langs de zijbeuken van de nieuwe basiliek: plaatsen 

voor gebed, voor overweging van de W e t des Heren en voor gravens?. 

Deze tekst is alleen duidelijk wanneer wij haar toepassen op de basilica 

nova, waarin zich, blijkens de opgravingen, inderdaad aan de langs-

zijden van de kerk (Jongis ¡atenbus) vier kamertjes bevinden (cubiculo 

quaterna), die vanuit de zijbeuken (porticus) toegankelijk waren. Het is 

onwaarschijnlijk, dat de functies van private Schriftlezing en meditat ie 

zowel door de zij-absiden van de tr iconch als door deze kamertjes ver

vuld zouden moeten worden . Maar toch moeten wij, na haar even over

wogen te hebben, de verwisseling van topografische details in Paulinus' 

brief onmogelijk achten, immers , hij beschrijft gebouwen die hij dage

lijks ziet en zelf met overleg heeft ui tgebreid. Bijgevolg blijft staande, 

dat hij in de oostelijke absis van de t r iconch celebreerde . De twee 

secretaria in zijn nieuwe kerk behoeft men echter niet noodzakelijk m e t 

plaatsen in de t r iconch te vereenzelvigen, mogelijk lagen zij erbui ten . 

Zij doen dienst als bewaarplaats voor de Schrift en de gewijde vaten 5 8 . 

Ravenna m de 6e eeuw 

De vroeg jc-eeuwse kathedraal van Ravenna krijgt in de tijd van keizer 

Justinianus kor t achter elkaar een altaarciborium en een ambon, het 

eerste stuk vervangt een ouder , het tweede is totaal n ieuw. Aarts

bisschop Victor (^59-546) liet een zilveren ciborium over het altaar 

opr ichten te r vervanging van een versleten houten ciboriums». Aarts

bisschop Agnellus ( f í 3 - í 6 8 ) schonk de bewaard gebleven marmeren 

ambon 6 0 , die als inscriptie draagt: + SLRVVS XPI AGNELLVS EPISC. 

HVNC PYRGVM рьсіт. Waar stond deze pyrgus aanvankelijk? De vraag 

hangt samen met het zoeken naar de oorspronkelijke plaats van het altaar. 
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Tegen het einde van de ι oe eeuw werd in en onder de absis een crypte 
uitgebroken naar aanleiding van het feit, dat aartsbisschop Honestus in 
974 de relieken van de heilige Probus uit Classe naar de kathedraal 
gehaald had. Door de hoge grondwaterstand is deze crypte later in on
bruik geraakt. Op grond van de tekeningen van Buonamici en Morigia, 
van lye-eeuwse beschrijvingen en van een document uit het kapittel-
archief uit 1209, waarin een liturgie in de kathedraal wordt beschreven, 
komt Mazzotti61 tot de volgende situatie, die tussen het einde van de 10e 
eeuw en de nieuwbouw in de 18e eeuw bestaan moet hebben. Het 
hoofdaltaar, tot de „sacco" van 1512 gesierd met het zilveren ciborium 
van Victor, stond in het schip; de mensa werd door zes kolonnetten 
gedragen. Het altaar werd omgeven door cancelli, die los van de zuilen 
in het schip stonden, zich tot het vijfde zuilenpaar uitstrekten en de
zelfde indruk maakten als de schola cantorum van de S. Clemente in Rome. 
Vóór de westelijke ingang van deze omheining stond Agnellus' ambon. 
Een vier treden hoog podium lag in en vóór de absis en dekte de crypte 
af; op dit podium stond een tweede altaar, een eindweegs buiten de 
absis. 

De pyrgus6z van Agnellus is van het gebruikelijke 6e-eeuwse Byzantijnse 
type, met dien verstande, dat de kuip niet op kolonnetten rust, maar 
bestaat uit twee gebogen, van de grond opgaande marmeren borst
weringen, die als een rondeel van een vestingmuur (πύργος) uitbuigen 
buiten het rechte vlak van de trapbalustraden. De opgangen waren reeds 
lang verdwenen, de halfronde wanden zijn met gereconstrueerde trappen 
en wangen enige decennia geleden in de Dom herplaatst. Op de wanden 
zijn in vierkante velden dierfiguren in reliëf weergegeven63. De struc
tuur is 3 m hoog, 6 , $ Ό m breed. Vrins neemt wel terecht aan, dat het de 
eerste ambon in de Dom was, en dat juist de plaatsing van een tot dan 
toe ongebruikelijk liturgisch hulpmiddel de inscriptie waard was. 

De vorm van een p/rgus had ook de onder bisschop Maximianus om
streeks Ç97 vervaardigde ambon van de SS. Giovanni e Paolo (Museo 
Nazionale), waarvan het lichtelijk klaverbladvormige middengedeelte 
nog over is, versierd met de figuren van Johannes en Paulus. De ambonen 
uit S. Apollinare Nuovo, S. Spirito en S. Giovanni Evangelista daaren
tegen vertegenwoordigen het type, dat ook in Griekenland in de 6e eeuw 
de voorkeur geniet (bijvoorbeeld Philippi, Delos), namelijk met een 
kuip op vier kolonnetten tussen opgangen met gesloten wangen64. 
Waarschijnlijk zijn zij wat ouder dan de ambon van de Dom; die van de 
S. Spirito is mogelijk al in de tijd van Theodorik, omstreeks 500, tot 
stand gekomen en misschien de eerste ambon van Ravenna. 

Deze ambonen hebben alle oorspronkelijk vrij in het schip van de 
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kerk gestaan, „Justiniaans als de stad was, zullen zij in de as gestaan 

hebben "6 s. 

T w e e geheel verschillende typen gebouwen in Ravenna zullen toch een 

gelijke liturgische dispositie gehad hebben, namelijk de S. Apollinare 

in Classe en de S. Vitale. O p het kerkhof waar de eerste bisschop van 

Ravenna begraven had gelegen, werd tijdens het episcopaat van Victor 

(£}8-545) op kosten van Julius Argentarius de bouw van de nog be

staande monumenta le basiliek begonnen, die op 4 mei 549 door bisschop 

Maximianus geconsacreerd w e r d 6 6 . O n d e r de absis daarvan werd in 

de 9e eeuw een crypte aangelegd, die een verhoging van het absispodium 

nodig maakte. De oorspronkeli jke inrichting van de absis is h ierdoor en 

d o o r de latere lotgevallen van de kerk (wijzigingen in de 18e eeuw, 

restauratie in 1899-1911) volledig verdwenen, maar in 19^3 werd in he t 

oostelijk deel van he t schip, onder de vloer, het fundament ontdekt van 

een altaarpodium naar Grieks-Byzantijns model , de grondslagen namelijk 

van een omheining van de altaarruimte die zich tot even voorbij he t 

derde zuilentweetal u i t s t rekten en bestonden uit baksteenmuren binnen 

de zuilenreeksen. De zijmuren springen buiten de f rontmuur u i t ; deze 

heeft in het midden een rechthoekige kern van 2,05 m breedte en ι , ς ς m 

d iepte . Het metselwerk dateert uit de bouwtijd van de kerk. De recht

hoekige massieve kern is misschien de onderbouw van een zuilenportiek 

die als „abbreviated solea" opgevat moet w o r d e n . Van deze ingang tot de 

rooilijn van de absis bedraagt de afstand ongeveer 10 m. Van het altaar 

van vóór de 9e eeuw weten wij niets dan dat bisschop Johannes V (723-

748) he t een ciborium gaf. 

De bouw van S. Vitale, eveneens op kosten van de bankier Julius Ar

gentarius, werd al eerder , tijdens het episcopaat van Ecclesius ( j2 1-^34) 

begonnen en de kerk werd op 19 april £47 door zijn opvolger Maximia

nus gewijd6 7 . Deze centraalbouw, die de plaats innam van een veel 

kleiner heil igdom, heeft toch een uitgesproken axiale richting doordat 

hij in het oosten voorzien is van een uitspringende, absidaal gesloten 

rechthoekige travee, die met een graatgewelf gedekt is. Deze partij ver

vult geen andere functie dan in de S. Apollinare in Classe he t samenstel 

van absis en in het schip geplaatste bêma, met als groot verschil, dat de 

bêma van S. Vitale ook in de hele archi tectuur doorwerk t . De bêma van 

S. Apollinare in Classe is 11,90 m breed en 14 m diep, die van S. Vitale 

7,62 m breed en 10 m diep. De absis in S. Vitale is dr ie t reden hoger 

dan de rechthoekige ruimte ervoor , deze is twee t reden hoger dan de 

overige kerkru imte . Zij hebben een barokke inrichting gehad, nu is in 

het midden van de bewaard gebleven, met marmer beklede, enkelvoudige 

presbyterbank een cathedra geplaatst. De huidige mensa is een recon-
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struct ie waarin alleen het albasten blad authentiek is. Het werd in 1898 als 
herbezigd materiaal in de Sacramentskapel teruggevonden en toen op 
marmeren kolonnet ten geplaatst en tevens op drie opstaande marmeren 
platen, zodat een kastvormig altaar onts tond. Later, in 1930, zijn deze 
platen weer weggenomen en is een middenstut toegevoegd6 8 . De bêma 
was door een architraaf met zuilen op balusters afgesloten. Resten 
daarvan zijn later verwerk t to t een putgalg in de kloosterhof van S. 
Francesco. Vóór de afsluiting moet , wellicht toegankelijk vanaf een 
solea, een ambon gestaan hebben, maar van deze elementen zijn geen 
sporen overgebleven. Erika Doberer heeft de veronderstell ing geopperd, 
dat een ambon-fragment in het Museo Nazionale van Ravenna, een 
smalle, halfrond uitbuigende bors twering van rood marmer , met een 
kruis versierd, dat zeer gelijkt op dat van het albasten altaarblad van 
S. Vitale, van de ambon van S. Vitale afkomstig is en dat men deze m o e t 
reconst rueren als een kleine, uit vijf van zulke gebogen stukken bestaande 
centrale aanleg me t éen opgang vanaf de bêma6«. O o k een altaarciborium 
zal niet ontbroken hebben, waarbij elke bovenbouw hypothetisch blijft, 
maar waarbij men voor de onderbouw mag denken aan de vier zuilen 
m e t Justiniaans byzantijnse kapitelen die nu in de absis van S. Apollinare 
Nuovo staan. 

Wat de decoratie van de marmeren inventarisstukken uit de 6e eeuw 
in Ravenna betreft , kan men dezelfde tendenzen waarnemen als tegelijker
tijd in Constantinopel, Thessaloniki en Rome 7 0 , waarbij Ravenna de 
Byzantijnse hoofdstad evenaart in de fijnzinnigheid en virtuositeit van de 
opengewerkte transennae met vlechtwerk van banden en bladranken als 
patroon (in de genoemde kerken en in het Museo Nazionale van Ravenna). 
De beroemde ivoren cathedra van aartsbisschop Maximianus (^46-^^6) 
blijft hier buiten beschouwing, omdat het een echt meubel is, geen vast 
onderdeel van een architectonisch bepaalde binnen-dispositie. Mogelijk 
heeft zij van alle kanten zichtbaar — immers , ook de rugzijde is van reliëfs 
voorzien - als representatief stuk in het aartsbisschoppelijk palcis gestaan. 
Het is zelfs te betwijfelen, of zij ooit echt als zitmeubel gebruikt is, de 
voorstellingen op de leuning en op de voorwand onder de zitting zijn 
gewijd van karakter en be lemmeren eigenlijk de zitfunctie, misschien 
heeft zij iets uitstaande met de symboliek van lege t roon en hetoimasia7 1 . 

In de absis van S. Apollinare Nuovo staat sinds 1951 een antieke Ro
meinse marmeren cathedra, die to t dan in de Cappella delle Reliquie 
bewaard werd en even profaan van karakter is als die van Gregorius de 
Grote in Rome . 
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HOOFDSTUK IO 

Istrië, Noricum en Dalmatië 

Aquileia behoort, met Milaan en Ravenna, tot de oudste Noorditaliaanse 
bisdommen en heeft in kerkelijk opzicht van de 4e tot de 6e eeuw tot aan 
de Donau en de Sava de rol van een feitelijke metropool vervuld, het
geen ook in de overblijfselen van de kerkelijke architectuur uit die tijden 
te merken is1. Sedert keizer Augustus was het de hoofdstad van de 
Regio X: Venetia et Histna. Het had een belangrijke voorhaven in Nova 
Aquileia ofwel Gradus (Grado) en was een knooppunt van belangrijke 
verkeerswegen. De Via Annonia verbond het met midden-Italië, de 
Via Postumia westwaarts met Noord-Italië en de Via Claudia met de 
transalpijnse gebieden. Deze laatste weg, door Raetia lopende en gericht 
naar Augusta Vindelicorum (Augsburg) was de weg waarlangs de evange
lisatie de noordelijke limes van het Imperium bereikte. 

In 4^2 werd Aquileia door Attila verwoest, nadat veel inwoners, mèt 
de bisschop, hun toevlucht hadden gezocht in Grado, waaromheen toen 
een castellum werd aangelegd en waar het kerkelijk gebouwencomplex 
zo verbouwd werd, dat het een kathedrale allure kreeg. Bisschop 
Paulus van Aquileia (^^8-569), die zich in ^^8 tot patriarch had laten 
uitroepen als protest tegen de pauselijke veroordeling van de Drie 
Kapittels, vestigde na de inval van de Longobarden het bisdom voorgoed 
in Grado, doch onder druk van het Longobardisch bewind van Gisulf, 
hertog van Friuli, werd in 607 in Aquileia een tegenbischop gekozen, die 
eveneens de patriarchentitel aannam en die, in tegenstelling tot de 
bisschop te Grado, in de breuk met Rome volhardde. Zo ontstonden, op 
een onderlinge afstand van nog geen tien kilometer, twee elkander vijan
dige patriarchaten. Dat van Grado werd in 14^1 door Venetië geabsor
beerd; dat van Aquileia, dat in de persoon van Poppo (1019-1042) nog 
een hoogtepunt beleefde, werd officieel pas in 1751 opgeheven, nadat het 
al lang tot onbeduidendheid vervallen was. 

Vóór het schisma was de invloed van de metropool niet alleen zeer 
sterk in het eigen diocees Venetië en Istrië, maar ook in Raetia en in het 
westelijk deel van Ulvricum, omvattende Dalmatië, Noricum en 
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Pannonië. Zelfs het bisdom Comum (Como, in Ligurie), zo dicht bij 
Milaan, maar ook dicht bij de grens van Raetia, was aan Aquileia onder
horig. Pannonië, het gebied tussen Donau en Drau dat ongeveer samen
valt met Stiermarken, Burgenland en westelijk Hongarije, is echter al 
omstreeks 430 in handen van de Hunnen gevallen en het bisdom 
Carnuntum houdt dan op te bestaan. Het ten westen daarvan gelegen 
Noricum Mediterraneum, grotendeels samenvallend met het huidige 
Karinthië en Slovenië, was rechtstreeks aan het aartsdiocees Aquileia 
onderhorig en telde verscheidene bisdommen: Aguntum (bij Lienz), 
Tiburnia (Teurnia), Julium Carnicum (Zuglio), Virunum (Zollfeld), 
Celeia (Celje) en Poetobio (Ptuj). 

Een beeld van het kerkelijk leven in dit gebied laat zich enigszins re
construeren uit de Vita S. Severmi uit de tweede helft van de je eeuw, 
toen het zijn grootste bloei bereikt had. Doch toen reeds stond het on
der druk van de opdringende Bajuwaren. De civitates, tegelijkertijd bis
schopszetels, richtten daarom, op gemakkelijker verdedigbare hoogten, 
aan de Drau, vluchtburchten op, waar ook de bisschoppen in tijden van 
nood — en dat betekende tenslotte : definitief — resideerden. Men weet 
dat de bisschoppen van Tiburnia en Aguntum in £j j nog deel namen aan 
een synode in Grado en dat er in Virunum nog in J91 een bisschop was, 
maar aan het einde van de 6e eeuw, vanaf omstreeks J 9 j , wordt het 
gebied volkomen onder de voet gelopen door de Avaren en de Slaven en 
eerst in de 8e eeuw begint de herkerstening. 

Datzelfde gebeurde ook in Noricum Ripense, waar Lauriacum (Lorch) 
en Favianae aan de Donau bisschoppelijke vluchtburchten waren, die ten 
onder gingen toen de Alemannen vanuit Raetia binnenvielen. Ook 
Raetia lag binnen de invloedssfeer van Aquileia; het is de streek rondom 
Bolzano en Chur, ongeveer samenvallend met het gebied van de Dolo
mieten, met Oostenrijks en Italiaans Tirol, het stroomgebied van de Adige 
(Etsch) en de Inn, en met Churrätien in Zwitserland. Tot de schaarse 
gegevens uit de vroege kerkgeschiedenis van deze streken behoort het 
feit, dat omstreeks 38 ς Vigilius door de aartsbisschop van Aquileia tot 
bisschop gewijd werd. In Curia (Chur, Coire) is in 451 een bisschop 
aanwijsbaar. Die van Augusta Vindelicorum (Augsburg), het eindpunt 
van de Via Claudia, vestigde zich in f74 in de vluchtburcht Sabiona 
(Saben) aan de Adige. Raetia was toen al vrijwel geheel in handen van de 
Alemannen. Voor vele plaatsen is door opgravingen bewezen dat tijdens 
deze volksverhuizingen een radicaal einde is gemaakt aan het christen
dom. De vroegchristelijke kerkgebouwen zijn vernield of tot puin ver
vallen en liggen op andere plaatsen dan de karolingische en ottoonse 
kerken. Te Epfach (Abodiacum) aan de Lech, op het kruispunt van de Via 

224 



Claudia en de antieke weg van Kempten naar Salzburg, zijn onder de 
barokke kapel op de Lorenzberg funderingen van een ottoonse kapel 
gevonden, en daaronder weer lagen resten van een laat 4e-eeuvvs kerkje, 
maar tussen het gebruik van dit kerkje, dat omstreeks 4^0 door de 
Alemannen verwoest moet zijn, en de romaanse kapel ligt een vacuüm 
van zes eeuwen. Soms echter, in centraal Raetië, schijnt er wel continuï
teit in de cultus geweest te zijn, zoals de Kuchl (Castellum Cucullis) in 
Noricum Ripense, waar de romaanse St. Georgiuskerk op de Georgen
berg de rechtstreekse opvolgster is van het kerkgebouw waar in de tweede 
helft van de ^e eeuw St. Severinus gepreekt heeft2. 

Het onderzoek nu naar de vroegste kerkelijke architectuur van deze 
gebieden is begonnen, toen zij nagenoeg geheel nog tot het Oostenrijks-
Hongaarse Rijk behoorden, en archaeologen als W. Gerber, R. Egger en 
A. Gnirs van het Oostenrijks Archaeologisch Instituut behandelden vanaf 
1900 de eerste vondsten nog vanuit éen gezichtshoek. Maar sedert 1918 
zijn de interpretaties veel uiteenlopender geworden naargelang ze uit 
Oostenrijkse, Italiaanse, Zuidslavische of Hongaarse milieux afkomstig 
waren en bovendien kwam een nieuw aandeel uit het Zwitserse Chur-
rätien, waar verscheidene bouwresten aan het licht kwamen die ook tot 
deze architectuurgroep behoren. 

Het gaat om een aantal 4e-eeuwse rechthoekige zaalkerken, die geen 
sporen van hun oudste inrichting hebben achtergelaten en een aantal 
je- en 6e-eeuwse zaalkerken en basilieken, die als gemeenschappelijk 
kenmerk een vrijstaande presbyterbank bezitten. Bovendien komt er een 
opmerkelijk groot aantal 4e- en je-eeuwse dubbelkerken voor. 

In de vele publicaties over deze groep kerken komen als meest op
vallende stellingen de volgende naar voren. Wat Aquileia en Poreö en 
hun dubbelkerken betreft, de gedachte van G. Brusin, dat we hier te 
maken hebben met het prae-Constantijnse kerkhuistype, de domus ecclesiae 
van de religio illecita, een huis waarin niet de zaal voor de Eucharistie
viering overheerste, maar het catechumeneum ; in de eigenlijke kerk waren 
priesterzetels èn altaar vlak bij de eindmuur geplaatst. Gedeeltelijk 
daarnaast en gedeeltelijk daartegenover staat de mening van M. Mirabella 
Roberti, die, op grond van de voorstellingen der vloermozafeken wèl 
de eucharistische zaal als dominant ziet, maar ook het catechumeneum 
een plaats toekent. Vervolgens heeft ook G. C. Menis het catechumeneum-
idee voor de dubbelkerken aanvaard, of, preciezer, éen gebouw van de 
dubbelkerk als consignatorium betiteld. Maar tegelijk heeft hij de gedachte 
verworpen, dat de zalen van Aquileia en Poreö ons iets zouden leren 
omtrent het prae-Constantijnse kerkhuis; hij ziet er al vrij en volop ont
wikkelde kerkgebouwen in, die, zoals de meeste zaalkerken in Istrië, 
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later grote wijzigingen ondergaan onder invloed van de reliekencultus 
Wat Salona in Dalmatië betreft, heeft de Deense geleerde E. Dyggvi 

als de meest geruchtmakende theorieën verkondigd, dat de basilieken e 
gegroeid zouden zijn uit de coemeteriale archi tectuur en in hun eersti 
systematische gedaante onoverdekt , basilica discoperta, zouden zijn ge 
weest . Zowel de in- of ui tgebouwde absis als de vrijstaande presbyterbanl 
ziet hij als een transpositie van de keizerlijke troonzetel uit het tricliniun 

der paleizen. Het lastige van zulke suggestieve theorieën is, dat zij eei 
hindernis zijn voor he t zuiver bezien van de elementaire gegevens, er blijf 
altijd iets van naklinken. 

Het grootste tekor t is wel , dat wij in het geheel niet we ten of di 
l i turgie in deze streken specifiek eigen karakter t rekken bezat tegenove 
die van Milaan, Ravenna en R o m e 3 . Fik document over Aquileia en di 
Donau-provinciën in de vroegchristelijke tijd on tbreekt . Volgens bron 
nen niet ouder dan de 9e eeuw, zou er een „ritus patriarchinus" bestaai 
hebben en in de 18e eeuw bezat de D o m van Como nog een „breviariur 

patriarchinum", dat sedertdien verloren is gegaan, maar al kenden wi 
deze documenten , dan nog zouden, aangezien Aquileia zich pas seder 
558 patriarchaat noemde , de 4e- en je-eeuwse gewoonten onbekenc 
blijven. Dat de invloed van Rome in later tijd overwegend geweest moe 
zijn, spreekt vanzelf, maar wellicht heeft in de tweede helft van de 41 
eeuw Milaan het meest inspirerend gewerkt , me t name ten tijde vai 
Ambrosius (373-397), die zo krachtig de reliekencultus in Noord-Itall· 
heeft bevorderd. Het is bekend dat de eerste bisschop van Tren to 
Vigilius, door de metropol ie t van Aquileia gewijd werd , maar dat hij ziel 
to t Ambrosius wendde voor het zenden van missionarissen en dat hi 
in Trento een kerk stichtte te r ere van SS. Gervasius en Protasius, di 
martelaren wier stoffelijk overschot Ambrosius in Milaan had terug 
gevonden. Het schijnt zelfs dat Aquileia in die tijd onder de metropolitani 
jurisdictie van Milaan stond : in 381 zat Ambrosius een svnode te Aquilei 
voor, maar kor t daarop blijken beide metropolen weer gelijkwaardig t 
zijn. Hoe het ook zij, voorlopig lijkt het ons te vergezocht om Oosterse 
Cappadocische en Syrische invloeden in liturgie en archi tectuur vai 
Istrië, Kor icum en zelfs van Dalmatië te veronderstellen, zoals sommigen 
Baumstark en Mercati in liturgisch opzicht, Dyggve en Rasmo in bouw 
kundig opzicht, wel gedaan hebben. 

Aquileia 

Onder de romaanse Dom van Aquileia bevinden zich nog de overblijfselei 
van het oudste kerkelijke gebouwencomplex (fig. 3c), bestaande ui 
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twee evenwijdige, rechthoekige zalen, onderling verbonden door een 

gang, een aantal kamers en een binnenhof 4 . De noordelijke zaal is het 

oudste en w o r d t door G. Brusin op het einde van de 3e eeuw gedateerd. 

Haar grondvlak heeft grotendeels m o e t e n plaats maken voor het funda

ment \ап de zware campanile van patr iarch Poppo, maar de zaal laat 

zich reconstrueren als een rechthoekige r u i m t e (37,36 m lang) m e t twee 

rijen van drie pijlers. Fr is geen podium, de gehele ru imte heeft éen 

niveau. Elk van de aldus gevormde vier traveeën w o r d t over de volle 

breedte ingenomen door een vloermozaïek, waarvan he t meest oostelijke 

onze bijzondere aandacht vraagt. Het veld in deze 8,75 m diepe oostelijke 

travee w o r d t aan zijn westzijde begrensd door een gleuf, een sponning, 

op de lijn van het veronderstelde door de torenfundering verdwenen, 

oostelijke pijlerpaar. Deze gleuf is opgevuld m e t s t roken Veronees 

marmer . In het vloermozaïek is, tegen de oostwand, een trapeziumvormig 

veld in het midden afgetekend, 3 ,8^ tot 4 ,70 m breed en 2,80 m diep. 

Te weerszijden daarvan ver toont het mozaïekpatroon achthoekige 

compar t imenten m e t dierfiguren; een lijn -van zwarte tessellae scheidt 

deze zone van de rest van de travee, waarin de compar t imenten de vorm 

van vierpassen hebben en weer me t dierfiguren gevuld zijn. Deze klaar

blijkelijk niet louter decoratieve onderverdeling w o r d t door G. Brusin, 

en werd vóór hem reeds door C. Cecchelli , geïnterpreteerd als aanwijzing 

voor de plaats van cathedra, subsellium en altaars. O p het trapezium

vormig veld stonden de cathedra en de presbyterbanken, en de zone van 

dit oostelijk presbyter ium werd gemarkeerd door de zwarte mozaïek

band langs de achtkante compart imenten met dierfiguren. Onmiddellijk 

ten westen daarvan zou dan het altaar gestaan hebben en de met marmer 

gevulde gleuf zou oorspronkelijk de cancelli bevat hebben. Wij zouden 

hier dus me t een presbyterium-en-al taarruimte binnen de ene oosttravee 

te doen hebben, waarbij het presbyterium 3,70 m diep ,de altaarruimte 

ς,ος m diep is. Deze dispositie zou onmiddellijk na 3 1 3 d o o r bisschop 

Theodorus bewerkstell igd zijn en ongedaan gemaakt toen aan het eind 

van de 4e eeuw een nieuwe, grote basiliek ter plaatse werd aangelegd. 

Sergio Tavano heeft de gleuf voor de cancelli nog eens nauwkeurig onder

zocht en concludeert dat hij terstond, bij de aanleg van de vloermozaïeken, 

voorzien is6 . Hij reconstrueer t het trapeziumvormig veld echter anders, 

doordat hij he t laat eindigen bij het oostelijk pijlerpaar. Dit gehele vak, 

zo meen t hij , werd door de presbyterzetels in beslag genomen en ten 

westen daarvan, in de tweede travee, en dus buiten de cancelli, stond 

het altaar. 

De zuidelijke zaal is, blijkens haar bekende inscriptie, door bisschop 

Theodorus gesticht, en wel terstond na de Kerkvrede. In plat tegrond is 
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zij het evenbeeld van de. vergrote noordelijke zaal en door twee reeksen 
van drie pijlers onderverdee ld : 37,38 m lang, 20,15 " 2oAS m breed. 
O o k hier is geen podium. Negen rechthoekige mozaïekvelden bevinden 
zich in de ditmaal duidelijk in drieën gedeelde traveeën, maar de meest 
oostelijke travee word t in beslag genomen door éen groot veld waarin 
een zee-idylle naar Alexandrijnse trant is afgebeeld : zeefauna, door e ro ten 
bemande scheepjes, een Jonastrilogie. In het cen t rum van dit tafereel is 
de ronde clipeus me t de inscriptie ter nagedachtenis van Theodorus 
aangebracht. O p vier plaatsen is deze clipeus onderbroken door later 
wee r gedichte sponningen. Het vierkante veld midden vóór het zee-
mozaïek, het middenveld in de volgende travee dus, is het meest op
vallend en ver toont in een centraal kader een gevleugelde Victoria 
met een palmtak en een lauwerkrans in de handen en een door ranken 
omkru lde broodkorf aan haar voeten ; in andere kaders om de Victoria 
heen dragen jongens en meisjes in volksdracht druiven, b loemen in 
korven en aan stokken geprikt brood aan, en zitten vogels op bloeiende 
twijgen. O o k in dit mozaïek bevinden zich sporen van sponningen op 
rechthoekige plat tegrond. Het embleem, het meest karakterist ieke van 
de hele vloer, is als een allusie op de Eucharistie te verstaan. 

Volgens Gnirs, Egger en Brusin7 is deze zuidelijke zaal echter als 
catechumeneum of consignatorium opgericht naast de noordzaal als eigenlijke 
kerk. In een latere per iode, toen het aantal catechumenen afgenomen 
was, heeft men deze zuidelijke zaal als kerk ingericht om de noordzaal 
tijdelijk bui ten gebruik te kunnen stellen ten behoeve van een grote 
verbouwing. In de zuidelijke zaal, de „aula theodoriana" te noemen , 
welker vloermozaïeken opgenomen zijn in de huidige Domkerk , is 
eveneens, maar nu duidelijker, een gleuf voor cancelli bewaard, te r 
afsluiting van de meest oostelijke travee. Er waren twee toegangen, in de 
zijbeuken, geen midden-ingang. Ook wat betreft de sponningen in de 
clipeus en het Victoria-mozaïek, lopen, evenals ten aanzien van de in
deling van de noordzaal, de interpretaties weer ver ui teen. Gnirs, Egger 
en Brusin veronderstel len, dat, toen he t catechumeneum to t kerk voor de 
Eucharistieviering ingericht werd , een altaar op de Theodorus-inscript ie 
geplaatst werd . C. Cecchelli achtte dit ook mogelijk, maar hield het tevens 
niet voor uitgesloten, dat er slechts een ofiferandetafel s tond, en dat he t 
altaar zich op het Victoria-mozaïek bevond. In elk geval ver toont ook 
dit mozaïek vier wijde, later weer dichtgemaakte sponningen. M. Mira
bella Robert i ziet hier de plaats van een altaar: toen een houten mensa 
vervangen werd door een monumentaler stenen altaar, zou dat hier in 
sponningen gezet zijn8. De these van Mirabella Robert i heeft bijval gekre
gen van Tavano, die ook een cathedra op de Theodorusinscript ie zet en 
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een altareßxum op het Victoria-mozaïek. Dit laatste acht Brusin onmoge
lijk, omdat de afstand tussen deze vier gaten te groot is : bij tussenwijdten 
van ι , ιο tot ι,ι j m bij 1,78 tot i ,8 j m zou men aan een tafelblad van 
1,62 χ 2,37 m moeten denken en zulk een enorm altaar is in de 4e en je 
eeuw ondenkbaar. Veeleer, zo oppert Brusin, heeft op het Victoria-
mozaïek een ambon gestaan ; de maten van de tussenwijdte der sponningen 
op de Theodorus-inscriptie, 1,00 χ 1,30 m zijn beter in overeenstem
ming met de afmetingen van een tafelblad. Inderdaad zijn de maten van de 
gaten in het Victoria-mozaïek wel erg groot, maar zou men er niet de 
plaats van een altaarciborium kunnen zien? 

Tavano' vestigde al de aandacht op het episcopaat van Fortunatianus, 
die uit Afrika voortkomstig was en mogelijk de aula posttheodonana, de 
uitbreiding van de noordzaal, eind 4e eeuw, begon. In zijn tijd ook zou de 
inrichting van de zuidelijke zaal tot kerk plaats gehad kunnen hebben en 
als dat juist is, zou men mogen denken aan de plaatsing, met behulp van 
sponningen, van een stenen of houten ciborium over een houten altaar. 
De nieuwe noordzaal, de aula posttheodoriana, tegen het midden van de 4e 
of aan het eind van de 4e eeuw gebouwd, had grote overeenkomsten 
met haar voorgangster: de kerk kreeg weer een rechte oostmuur, geen 
absis dus, maar was nu onmiskenbaar basilicaal van opbouw, met twee 
lange zuilenreeksen. Tavano veronderstelt, dat ook deze kerk een 
„Afrikaanse" indeling kreeg doordat het altaar ver in het schip kwam te 
staan. 

Voorshands ken ik aan de hypothese van Mirabella Roberti en van 
Tavano de grootste waarschijnlijkheid toe. Een monumentale ambon (op 
het Victoriamozaïek in de zuidelijke zaal) in zulk een vroeg stadium, 
midden of eind 4e eeuw, zou heel uitzonderlijk zijn in het gebied van 
Noricum en Istrië : alleen op de Kirchbichl van Lavant is een ronde 
gemetselde estrade vóór de altaarruimte gevonden, die een spreek-
podium geweest zal zijn, gedateerd op omstreeks 450. Maar opmerkelijk 
blijft dan toch ook nog, dat het presbyterium, de plaats van cathedra en 
subsellia, respectievelijk op het trapeziumveld in de noordzaal en op het 
Jonastafereel in de zuidzaal, door cancelli afgesloten zou zijn, een af
scheiding waar het altaar buiten stond. Ook dat is een verschijnsel, dat 
ons alleen van enkele plaatsen in Noord-Afrika bekend is. 

Dezelfde vorm als de „aula posttheodonana" had oorspronkelijk ook in 
Aquileia de basilica suburbana, genoemd „del fondo Tullio" (naar de 
eigenaar van de grond) in de buurt genaamd Beligna10. Zij was aanvanke
lijk een driebeukige basiliek met een rechte oostmuur, gebouwd om
streeks het midden van de 4e eeuw. Eerst aan het eind van de je of in het 
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begin van de 6e eeuw werd zij uitgebreid met een transept en een grote 
absis over de volle breedte van de drie beuken, en rijkelijk met vloer
mozaïeken versierd (deze mozaïeken thans in het Museo Cristiano van 
Aquileia). De indeling van de oorspronkelijke kerk is niet te recon
strueren. Als er een subsellium geweest is, zal dit niet langs de absis-
wand gestaan hebben, maar veeleer als vrijstaand element de breedte van 
de middenbeuk niet te buiten zijn gegaan, zodat het overige van de 
absis, mèt het vlocrmozaïek, als een omgang functioneerde, gelijk bij de 
grote coemeteriaalbasilieken in Rome en mogelijk de S. Stefano te 
Verona. 

Porec 

Hoe doelbewust en systematisch de aanleg van het kathedrale gebouwen
complex van Aquileia voorzien was, blijkt wel uit het feit dat hetzelfde 
schema ook te Parenzo (Porec) bestaan heeft, voordat er in de eerste 
helft van de 5e eeuw een grote basiliek opgericht werd11. Kort na de 
Kerkvrede was er een kerk gebouwd, die blijkens de opgravingen en de 
in de huidige Dom opgenomen resten van mozaïekvloeren, een recht
hoekige zaal was (fig. 36). Korte tijd later werd daarnaast en daaraan 
evenwijdig een tweede zaal aangelegd. In de noordzaal vertoont het vloer
mozaïek in rechthoekige omlijstingen geometrische patronen en vissen. 
In het midden van de zaal bevindt zich over de volle breedte een vierkant 
veld met in het centrum een vaas, een cantharus, waaruit ranken op
krullen. Opmerkelijker nog is dat dicht bij de oostmuur, op dezelfde 
manier als in de noordzaal van Aquileia, vier sponningen aanwezig zijn, 
ditmaal een rechthoek aftekenend van 0,4^ χ 0,90 m. Links en rechts 
ervan zijn in het mozaïek kaders met vissen. Ten aanzien van deze ver
schijnselen ontmoeten we weer dezelfde opinies als omtrent Aquileia: 
Brusin acht de sponningen aanwijzingen voor de plaats van een altaar, 
zo ook Molajoli ; het vaas-mozaïek is naar hun mening louter decoratief 
en zonder speciale betekenis. Mirabella Roberti daarentegen ziet in de 
sponningen weer de plaats van een cathedra en stelt zich het altaar voor 
op het centrale vierkant, waarbij de vaas mogelijk een toespeling op een 
scyphus voor de wijn van de Eucharistie is ; hij verwijst in dit verband naar 
een dergelijke vaas op het altaar van Melchisedech in het wandmozaïek 
van de S. Vitale in Ravenna. Naar zijn mening zijn de sponningen wel 
niet uit de bouwtijd, maar jonger, doch dat betekent slechts dat de eerste 
dispositie later gemonumentaliseerd is, cathedra en mensa worden ge
fixeerd. 

Voor Aquileia en Porec beide geloven wij, dat de veronderstel
lingen van Mirabella Roberti de grootste waarschijnlijkheid bezitten, 
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immers, uit alle andere vroegchristelijke kerken in dit gebied k o m t 

duidelijk naar voren, dat de cathedra en de priesterzetels de oostpartij 

van het inter ieur in beslag namen, en wanneer men de stellingen van 

Brusin en Molajoli zou volgen, moet m e n voor de priesters ofwel een 

uiterst krappe ru imte tussen de oostmuur en een ver oostwaarts geplaatst 

altaar aannemen ofwel men moet hen zelfs opzij, bijna in een hoek 

gedrukt, zien zetelen. Dit is erg onwaarschijnlijk wanneer men rekening 

houdt met de uitvoerigheid van de woorddienst voorafgaande aan de 

Eucharistie. 

De kwestie w o r d t echter nog verder gecompliceerd d o o r de dubbele 

aanleg van de gebouwen, een verschijnsel waarop w e hierna (blz. 242) 

nog terugkomen. 

Grado 

In Grado w e r d , zoals de opgravingen onder de D o m uitwezen, op he t 

terre in van een deels heidense necropool tegen het einde van de 4e 

eeuw een kerkje gesticht, dat waarschijnlijk al terstond de kathedraal was 

en het middelpunt werd van het castrum m e t zijn m u r e n en weer torens , 

dat na de p lunder tochten van Alarik in 401 werd aangelegd. Het kerkje 

was in zijn eerste vorm een rechthoekige zaal van 14,70 χ 6,70 m , dat 

wel he t „oratorio di Petrus qui Papario" genoemd w o r d t naar het op

schrift van een grafmozaïek in de vloer1 2 . De oude vloermozaïeken zijn 

na de opgravingen en de restauratie door enkele openingen in de vloer 

van de huidige D o m zichtbaar gelaten. 

Dit zaaltje nu is in het begin van de ^ e e e u w uitgebreid met een vrij 

diepe absis, ui twendig zevenzijdig (zeven zijden van een twaalfhoek), 

inwendig halfrond gesloten. Tegen de absismuur werd een rondlopende 

presbyterbank geconstrueerd, in het midden onderbroken voor een 

cathedra met stenen suppcdaneum. O p de rooilijn van de absis kwam een 

altaar te staan, overhuifd door een stenen c ibor ium. Dat alles had sporen 

nagelaten. Ongeveer in dezelfde tijd, in he t eerste kwart van de j e eeuw, 

werd ten westen van deze kerk een basiliekje gebouwd, thans S. Maria 

delle Grazie geheten, dat een hoogst opmerkelijke oostpartij ver toont 

(fig. 37). De kerk is, met behoud van het vroeg je-eeuwse plan, in de 

6e eeuw herbouwd ; de vloer is toen opgehoogd en er is een byzantijnse 

pérgula geplaatst, maar de oorspronkelijke situatie is nog herkenbaar. 

O o k in eerste opzet was he t een driebeukige zuilenbasiliek me t recht-

flg. 36a. Toreó (¡strie), prae-Euphrasiaanse dubbelkathedraal, eerste Jase, kort na 313-
fig. 36b. Porca (Istrië), prae-Euphrasiaanse dubbelkathedraal, tweede Jase, eerste helft Se eeuw. 
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hoekige omt rek en een ingebouwde absis met kalot, maar zonder triomf

boog. Nevenruimten, vanuit de zijbeuken door deuropeningen toe

gankelijk, zijn onderling achter deze absis om verbonden. In de absis 

is een „bifora", twee gekoppelde bodgvenstertjes, uitgespaard. Het oor

spronkelijke vloerpeil ligt ι, io m o n d e r het huidige, en bij de restauratie 

in 1920-27 is dit in de absis in he t zicht gelaten m e t alle sporen van de 

oorspronkeli jke aanleg: een halfronde m a r m e r e n presbyterbank met 

voetbank, en in het midden, langs drie t rappen te bestijgen, de stenen 

cathedra (fig. 38). Het absispodium bestaat uit een fraaie marmcrv loer . 

Vóór de rooilijn bevindt zich de marmeren sokkel van het a l taa rendaar -

op de basementen van vier hoek-kolonnet ten en de inkassing voor een 

vierkante middenstut , welke tesamen een tafelblad gedragen hebben 

ofwel: de middelste uitdieping is een „sepulchrum rehquiarum". Vier 

basementen wijzen bovendien de plaats van ciborium-zuilen aan. 

Hier werd ineens een dispositie verwezenlijkt, die in de zuidkerk te 

Pula dank zij een verbouwing aan het einde van de 4e eeuw tot stand 

kwam. Gegeven het feit dat in dezelfde tijd en in dezelfde streek de losse 

presbyterbank toegepast werd , is het duidelijk, dat de ingebouwde 

absis een monumentale ui twerking daarvan is en niet als essentieel ver

schillend ervaren werd . Drie bêma-varianten t reden tegelijkertijd o p : 

de losse presbyterbank, de ingebouwde absis, de ui tgebouwde absis als 

toevoeging aan zaalkerken en rechtgesloten basilieken : de typen Porec 

II, zuidkerk van Pula, Grado Dom II. Het laatste type komt ook voor in 

een vorm „aus einem Gusz", namelijk in T r i e s t ' з . In 1949 zijn daar bij 

herstell ingswerken aan de kathedraal S. Giusto de resten van een drie-

beukige basiliek ontdekt , die naar alle waarschijnlijkheid een polygonale 

absis bezat. De stijl van de vloermozaïeken wijst op de tweede helft van 

de j e eeuw. De kerk is wellicht ontstaan, toen in de Dom van Grado 

al het voorbeeld voor een gewenste systematisering van voorzitters-
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podium en altaarplaats aanwezig was, namelijk door de uitbreiding van 

de zaalkerk m e t een zevenzijdige absis. 

De op de Piazza della Vittoria in Grado ontgraven funderingen laten 

een kerk m e t baptisterium zien, vvaanan men wel veronderstelt dat zij 

een Ariaanse kerk voor het garnizoen van Grado was. Het baptisterium 

heeft precies dezelfde plattegrond als dat van de Dom ; de kerk is in haar 

eerste opzet een variant op de S. Maria delle Grazie, namelijk een een-

beukige zaalkerk (2 j , c o χ 1 0 , 1 3 m ) met rechthoekige o m t r e k en inge

bouwde absis, ditmaal echter eindigend tegen de bui tenmuur, zodat de 

nevenruimten onderl ing niet verbonden zijn. Materiaal en metsel techniek 

s i tueren haar eveneens in het begin van de j e eeuw. In de absis zijn w e e r 

sporen van presbyterbank en cathedra; de basis van een altaar vóór de 

rooilijn, met in het midden een rel ieken-holte, een „sepuichrum reli-

quiarum". Later, eind 6e ol begin je eeuw, is de kerk vergroot tot een 

driebeukige zuilenbasiliek met wijde absis. 

De zaalkerk met losse presbyterbank 

De opgravingen in Pula, Vizace (het antieke Nesactium, dichtbij Pula) 

en Vrsar (Orsera) hebben ons geleerd, dat het schema van de recht-

fiß. 38· Grado, S. Mana delle Grazie. Overblijfselen van de vroegste liturgische dispositie, 

eerste kwart Se eeuw. 
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hoekige zaal en van de eveneens rechthoekige driebeukige basiliek weldra 
niet voldoende geacht werd en zodanig uitgebreid werd , dat er binnen 
een rechthoekig hoofdeinde een monumentale halfronde presbyterbank 
tegen een vrij zwaar gefundeerde halfronde m u u r plaats kon vinden, 
waartegen een rechthoekige altaarruimte aansloot. Vooral in Pula is het 
intreden van deze nieuwe fase duidelijk geworden, toen ten zuiden van 
de huidige Dom, in twee etappes, van 1942-43 en 194^-47, een daaraan 
evenwijdige zaalkerk ontgraven is1*. Men vond een rechthoekige zaal, 
29,^0 m lang en 1 2,72 m breed. Deze ruimte is in een latere periode uit
gebreid op de volgende wijze: tegen de oostmuur is een halfronde, dus 
absisvormige muur aangemetseld op een 0,90 m dik fundament en te 
weerszijden daarvan zijn in de bestaande rechte m u u r doorgangen uit
gebroken, de m u u r zelf werd tot de funderingen gesloopt. De zaal werd 
rondom deze nieuwe constructie rechthoekig uitgebreid. Binnen de 
halfronde muur werd een podium gelegd van 0,45 m hoogte . Daarvóór 
was een rechthoekige ru imte , me t marmeren vloer, door cancelli af
gebakend, blijkens gevonden sponningen voor balusters en gleuven voor 
plutei . Al in 1927 waren resten van transennae of plutei gevonden (thans 
in het museum van Pula), die nu precies in de gleuven bleken te passen. 
Aldus was een grotere rechthoekige zaal ontstaan me t geïsoleerd daar
binnen een podium tegen een halfronde muur en een altaarruimte daar
voor. Ofschoon de halfronde muur vrij zwaar en diep gefundeerd is, 
behoeft men er niet noodzakelijk, zoals Mirabella Rober t i , een volledige 
absis me t vensters (gelijk in de jongere S. Maria delle Grazie in Grado) 
op te reconstrueren, men kan de muur ook zien als een lage, forse 
omsluiting van een presbyterbank. De rechthoekige zaal in haar oudste 
vorm is ongetwijfeld 4e-eeuws, wellicht midden 4e-eeuws, de ver
bouwing moe t aan het einde van de 4e ot in he t begin van de 5e eeuw 
plaats gehad hebben. Niet lang daarna moet naast deze zaalkerk de nog 
bestaande basiliek verrezen zijn, waardoor het gebouw uitgroeide tot een 
dubbe lka thedraa l^ . De nieuwe kerk werd veel ru imer van afmetingen 
en kreeg een driebeukige aanleg met zuilen, maar toch werd hetzelfde 
principe toegepast als in de zuidkerk: er werd een halfronde muur 
gemetseld tussen kruisvormige pijlers die in de oostpartij van de kerk de 
zuilenreeksen onderbreken. Tegen deze sigmavormige muur is een 
presbyterbank geplaatst op een podium dat oorspronkelijk lager was dan 
he t huidige (thans 0,93 m ) . Ook de huidige inrichting van dit podium 
is niet oorspronkelijk, maar bvzantijns van karakter, doch he t principe 
is duidelijk genoeg: ook hier binnen een rechthoekige ru imte een geïso
leerd subsellium met een altaarruimte ervoor , precies zoals in de zuid-
kerk na haar verbouwing. 
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fia. 39. Schema ran subsellium en altaarruimte m de kerken van Noricum. Naar G. С. Menu. 

In dezelfde geest als de zuidkerk van Pula is de voornaamste kerk van 
het nabije Vizace (Nesactium) verbouwd 1 6. Ook hier werd een recht
hoekige zaal zodanig uitgebreid, dat er een halfrond podium in kwam te 
liggen en de oude oostmuur tot de fundering neergehaald werd. 

In Poreö werd ditzelfde schema niet op de oude zaalkerkjes be
proefd, doch deze moesten plaats maken voor een nieuwe dubbelkerk 
waarvan de teruggevonden sporen onder de door bisschop Euphrasius 
tussen £43 en ££з gebouwde Domkerk worden aangeduid als de „prae-
euphrasiana". Deze bestaat uit een zuidelijke driebeukige basiliek met 
rechte oostmuur en een noordelijke zaal eveneens met rechte oostmuur. 
Tussen beide evenwijdige kerken ligt een reeks vertrekken waarvan er 
een als het baptisterium geïdentificeerd is. In de zuidkerk nu is in de 
oostpartij, tussen de zuilen, een halfrond subsellium gemetseld met een 
rechthoekig podium, belegd met een mozaïekvloer met duiven en 
druiventrossen als patronen. In beginsel beantwoordt deze dispositie 
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geheel aan die in de noordkerk van Pula De smalle noordelijke zaal 
bevatte eveneens een losstaand subselhum in haar oostpartij, doch blijk
baar zonder een daarvoor gelegen rechthoekig podium, hetgeen een van 
de redenen is waarom deze zaal als een consignatonum beschouwd 
wordt en de basiliek ten zuiden ervan als het eigenlijke kerkgebouw. 
Het gehele complex wordt in de eerste helft van de je eeuw gedateerd, 
het is dus vermoedelijk enige decennia jonger dan dat van Pula en waar
schijnlijk rechtstreeks door Pula geïnspireerd 

Dit type nu (fig }9) heeft zich, in zijn eenvoudigste vorm, verspreid over 
de noordelijke gebieden die onder invloed van het aartsdiocees Aquileia 
stonden, de gebieden aan de Donau, de Inn en de Drau Noncum 
Mediterraneum, Noncum Ripense, Raetia I en II en Pannoma In deze 
randgebieden van het Imperium zijn en worden verscheidene, meestal 
rechthoekige zaalkerkjes met losse presb\terbanken ontdekt, alle dag
tekenend van tussen omstreeks 400 en 47o17. De vormen van de hoofd
einden dezer kerken zijn onderling verschillend, maar het bêma-tjpe 
is voor alle hetzellde In drie van de vier bisdommen van Noncum, 
namelijk in Aguntum (Stnbach), Juhum Carmcum (Zuglio) en Tiburnia 
(St. Peter im Holz) zijn de resten van /ulke kerken opgegraven 

In Stnbach bij Lienz, het antieke bisdom Aguntum in Zuid-Noncum, 
werd een kerk uit omstreeks 400 ontdekt, waarschijnlijk een coe-
meteriale kerk, in de gedaante van een rechthoekige zaal van 9,40 m 
breed en 29,30 m lang Het altaar moet er nagenoeg binnen het half
rond van het subselhum gestaan hebben In de even kleine zaalkerk van 
Zuglio, het antieke bisdom Julium Carmcum, bij Tolmezzo in de Kar-
nische Alpen, eveneens uit omstreeks 400, is daarentegen voor de half
ronde presb)terbank duidelijk een rechthoekig podium voor het altaar 
aangelegd, de vorm van de kerk is gecompliceerder door de aanwezig
heid van uitspringende vierkante nevenruimten en twee kamers achter 
het hoofdeinde 

Het ingewikkeldst is de bekende kerk van St. Peter im Holz (Karin-
thie), het antieke bisdom Tiburnia (Teurnia), die omstreeks 42 c geda
teerd wordt Hier zijn de belangrijke overblijfselen na de ontdekking in 
het zicht gelaten en geconsolideerd18 Het gebouw heelt een kruis
vormige plattegrond met een rechthoekig gesloten hoofdeinde, dat uit-
zonderlijkerwijze geflankeerd wordt door twee absidaal beëindigde 
nevenruimten. Als reconstructie van de opbouw zal men zich zeker geen 
kerk met een dwarspand even hoog als het schip moeten voorstellen, 
want de breedte van de dvvarsarmen is aanmerkelijk minder dan die van 
het schip Veeleer zal men moeten denken aan lage, afzonderlijk over-
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delete uitbouwen. Midden in de kruising lag een rechthoekig podium 
met daartegenaan een halfrond subsellium, een structuur dus gelijk aan 
die in het zojuist genoemde Zuglio en aan die in Hemmaberg, Grazer
kogel en Lavant. Het rechthoekig podium is ongetwijfeld de altaar
ruimte. Maar ook de absidaal gesloten nevenruimten hebben altaren 
bevat; dat is het duidelijkst zichtbaar gebleven in het zuidelijke zaaltje 
Het altaar stond daar vlak bij de halfronde oostmuur. Het werd af
gescheiden door cancelli, die bestonden uit wandpilasters, een steen-
blad tussen balusters in het midden (op het voorvlak van dit blad in een 
kader een kruis gegraveerd), te weerszijden daarvan doorgangen. De 
altaarruimte is met grote steenblokken geplaveid, het overige van het 
zaaltje met een vloermozaiek. Het altaar /elf is eveneens bewaard ge
bleven: het bestaat uit een ronde stipes waarop een stenen blad met 
geprofileerde randen ( i , i j χ o,8^ χ o,i6 m). Wat deze kerk zo 
vreemd maakt, is met name de aanwezigheid van die absidale „zij-kapel
len" met minstens in de zuidelijke een tweede altaar. Dat meervoud van 
altaren is vreemd in verhouding tot de bouwtijd die men algemeen aan de 
kerk toekent: zij zou, mèt de twee zij-ruimten, ineens gebouwd zijn 
omstreeks 42^, in een tijd dat het altaar nog overal monogeenwas. Het 
moet dan ook wel 70 zijn, dat de nevenruimten als afzonderlijke kerkjes, 
als afzonderlijke oratoria, opgevat waren. De hieratische opstelling 
van het zij-altaar met zijn cancelli, maakt het onmogelijk er een simpele 
credens-tafel, een soort prothesis dus, in te zien. 

Ook de kerk van Sabiona (Saben) bij Bol/ano is ingewikkelder dan het 
gebruikelijke Norische type19. Zij is, evenals die van Lavant, gebouwd 
in een vluchtburcht aan de antieke weg van Aquilcia naar Augsburg, een 
vluchtburcht die alleen in oorlogstijd een rol speelde. In 574 nam de 
enige in Raetia Secunda overgebleven bischop, die van Augsburg 
(Augusta Vindelicorum), er zijn toevlucht en sindsdien bleef Sabiona 
vier eeuwen lang bisschopszetel. In de 10e eeuw is de plaats verlaten. 
De bisschoppen namen echter genoegen met een reeds in de vlucht
burcht bestaande kerk, die slechts enkele malen hersteld moest worden ten 
gevolge van verzakkingen in het hellend terrein, zoals bleek bij de op
gravingen in 1930, toen de noordhelft van de kerk blootgelegd werd. 
De kerk bestond uit een eenbeukig schip van 7 m breedte en een even 
brede absis, van elkaar gescheiden door een transept — zoals de wel over
tuigende reconstructie van R. bgger wil — van 4,25· m breedte en 17,20 
m lengte. De absis tegen dit transept werd geflankeerd door absidiolen. 
In de absis bevindt zich een gemetselde halfronde presbvterbank, los 
van de muur. Het niveau van absis en transept is 0,80 m hoger dan het 
schip en moet daarmee door trappen verbonden zijn geweest. Egger ziet 
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het transept als altaarruimte en meent dat de absidiolen voor andere 
doeleinden, bijvoorbeeld voor credens-talels, benut zijn. Uit de grote 
omvang van de plaats voor de geestelijkheid en het altaar, en de vrij 
kleine ruimte voor de gelovigen, besluit hij, dat de kerk van Sabiona 
nooit voor een gewone parochie gebruikt is, maar eerst omstreeks $74, 
toen de bisschop van Augsburg er met zijn gevolg zijn toevlucht zocht, 
gebouwd is. Schiern daarentegen dateerde de kerk omstreeks 300-4^0. 
Mocht Egger's datering juist zijn, dan hebben we wel met een verbazend 
laat voorbeeld van de losse presbyterbank te doen, en dan moeten we 
ook nog veronderstellen dat deze in Augsburg bekend was, waarvandaan 
immers de bisschop naar Sabiona vluchtte. 

Losse halfronde presbyterbanken binnen een halfronde absis vinden we 
immers al zoveel vroeger, omstreeks 430, in Duel, waar in 1928 eendrie-
beukige basiliek met zulk een hoofdeinde is opgegraven. Vóór de bank, in 
het begin van het schip, bevond er zich de altaarruimte : in de rotsbodem 
ter plaatse werd een rechthoekige uitdieping voor relieken aangetroffen20. 
Ook op de Hoischhügel in Karinthië had de kerk een halfronde absis met 
losse presbyterbank. Hier werd de absis vergezeld door vierkante neven
ruimten; het gebouw wordt rond 4^0 gedateerd21. Op de Grazerkogel 
bij Klagenfurt was de kerk uit omstreeks 430 daarentegen een recht
hoekige zaal met los erin een halfronde presbyterbank, verbonden met 
een rechthoekig altaarpodium22. 

De „Kirchbichl" van Lavant, aan de Drau, bij Lienz, was weer een 
„Fliehburg", ingericht voor tijden van nood door de bisschop van Agun-
tum aan de andere zijde van de Drau. Tijdens de strijd tussen Alarik en 
Stilicho, in het begin van de je eeuw, vestigde de bisschop zich voorgoed 
op de hoge burcht en liet er de kerk uitbreiden. In haar laatste vorm, van 
omstreeks 450, bestond deze, blijkens de opgravingen in 19^0-^1, uit 
een lang gestrekte zaal, rechthoekig, 41 m lang en ongeveer 1 o m breed23. 
Daarvan was het westelijk gedeelte, over een lengte van 2ς m, de eigen
lijke kerk, waarin de halfronde presbyterbank stond (fig. 40). Deze ver
toont in het midden een uitspringend basement voor een cathedra. De 
bank vormde éen geheel met het altaarpodium, dat door zware marmer-
blokken ingevat werd, waarin aan de zuidzijde een toegang was met een 
drempel. Een dorpel aan de westkant gaf toegang tot een rond marmeren 
basement, dat men wel als een pulpitum, een ambon of een solea, als 
plaats voor de diaken moet interpreteren. Ook de sokkel van het altaar, 
met vier inkassingen voor de tafelstutten, werd nog ¿n situ aangetroffen. 
Het is de enige keer dat er in dit hele gebied, Raetia-Noricum-Istrië, 
uit zo vroege tijd „ambon',-resten bewaard zijn. Of is het slechts een 
variant op de rechthoekige „abbreviated solea" van de kathedraal van 
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fig. 40. Lavant (Oost-Tirol), kathedraal, eind 4« of eerste helft 5« eeuw. 

Milaan (S. Tecla), van de St. Michael in Banjole en de noordkerk van 
Pula? Ten oosten achter de kerkzaal van Lavant sluit een tweede zaal aan, 
door korte muurdammen van de eerste onderscheiden, maar opnieuw 
uitgerust met een halfronde presbyterbank met een sokkel voor de 
cathedra; daarvóór is een „témenos" afgebakend, die ditmaal geen al
taarruimte bevat maar een rechthoekige piscina, klaarblijkelijk het bap
tisterium. Dit wordt echter bestreden door Lehmann24, die deze zaal als 
een tweede kerk wil opvatten, tesamen met de eerste een dubbel-
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kathedraal vormend, en die als tegenargument aanvoert, dat cathedra en 
subsellium in een baptisterium nooit voorkomen. Katchatrian2* houdt 
het er echter op , dat het wel degelijk een baptisterium is geweest ; de 
kruisvormige piscina in de narthex van de kerk , in het uiterste westen 
dus, werd vermoedelijk pas tegen het einde van de 7e eeuw aangelegd, 
nadat het oorspronkelijke baptisterium door een neers tor tend rotsblok 
vernield was. Heeft Lehmann gelijk, dan kan men de „piscina" alleen als 
een „sepulchrum reliquiaruinv in terpre teren . De je-eeuwse dispositie 
van de bêma in Lavant was de herhaling van een oudere , waarvan de 
grondslagen opnieuw benut werden . Nog eerder stond ter plaatse een 
kleinere kerk me t halfronde absis en nevenruimten, vermoedelijk het
zelfde schema volgend als Hoischhügel. 

Voorts bevinden zich in Hemmaberg, he t antieke Juenna, nog verder 
naar het oosten de Drau stroomafwaarts, in Stiermarken, twee even
wijdige zalen en een achtkant baptisterium uit omstreeks 4 ^ o 2 6 . De 
noordelijke zaal heeft weer de bekende dispositie van de halfronde 
presbyterbank met altaarpodium binnen een rechthoekig hoofdeinde. 
In he t podium bleef de inkassing van éen ronde, centrale kolonnet voor 
het altaar zichtbaar, dat dus dezelfde vorm had als het in Teurnia ge
vonden altaar. De noordelijke zaal heeft evenwel een halfronde, uit
springende absis, en binnen het rechthoekig deel van de ru imte een 
presbyterbank. Men heeft de dubbele aanleg wel verklaard als groep van 
kerk en consignatorium, zoals ook wat Grazerkogel betref t 2 7 . Geheel 
overtuigend is dit niet, omdat nergens anders zulk een afzonderlijke 
en grote aanleg van een ruimte alléén voor het Vormsel voorkomt . 
De mogelijkheid, dat we in deze plaatsen even goed als in Aquileia, Pula, 
Porec , Solin, me t dubbelkerken te doen hebben, blijft niet uitgesloten. 
O p de zuidelijke zaal van Hemmaberg lijkt de kerk van Ulrichsberg, uit 
omstreeks 470 : ook hier een uitspringende halfronde absis, maar tegelijk 
een losse halfronde presbyterbank me t altaarpodium in het schip. 

Een recent onderzoek in Imst (Noord-Tirol , niet ver van Landeck, ten 
westen van Innsbruck) bracht een zaalkerkje aan het licht onder de 
Laurentiuskapel2 8 . Vrijwel middenin stond de halfronde presbyterbank, 
verbonden met het rechthoekige altaarpodium, dat door gemetselde 
muurtjes waarin éen ingang aan de westzijde, omgeven was (fig. 41 ) . 
Onde r he t altaarpodium bevindt zich een vierkante „loculus reliquiarum" 

van 0,90 m zijde, overkluisd door een tongewelfje. Het geheel w o rd t 
in de j e eeuw gedateerd. Hen andere recente ontdekking van hetzelfde 
type betreft een oudchristelijke zaalkerk, eind 4e eeuw al vermoedelijk, 
onder de huidige parochiekerk van Bolzano (het antieke Bauzanum) ; 
ook daar sporen van een los subsel l ium 2 ' . 
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ßg. 41· ¡"ut (\'oord-Tirol), Laurentiuskapel, 5e eeuw. 

De verspreiding van dit bêma-type, waarvan wij niet weten of we het 
nu Istrisch, Venetisch, Aquileiensisch of Norisch-Raetisch moeten 
noemen, is zeer groot geweest en de grenzen ervan zijn nog niet vast te 
stellen. In elk geval drong het zelfs tot in Pannonië door, waar het door 
de driebeukige basiliek van Kékkùt (Hongarije) vertegenwoordigd 
wordt. En nog veel verder oostwaarts is het in de Dobroedsja te Tomis 
(het antieke Tropaeum in Scythia Minor, Adam Klissi in de Turkse tijd) 
in een je-eeu\vse transeptbasiliek naar Grieks model aangetroffen, als 
een hoogst onverwacht en weinig geïntegreerd atavistisch element. 
De basiliek immers is geheel Grieks van allure en gelijkt sterk op de 
basiliek A in Philippi (Macedonië), maar niettemin staat binnen de wijde 
halfronde absis een veel kleiner sigmavormig synthronon, eindigend 
bij de rooilijn van de absis en onmiddellijk ervoor ligt de altaarruimte, in 
het transept30. Het is nog een vraag, of het type ook ver zuidwaarts, 
binnen Italië zelf, is doorgedrongen. In het zogenaamde Xenodochium 
van Pammachius te Porto, een driebeukige basiliek, is in de absis een 
constructie gesignaleerd, die slechts als een losse presbyterbank uitgelegd 
kan worden31. 

In Chur (Graubünden), dat tot Raetia Prima behoorde, werd nabij 
de St. Lucius-abdij de absis van de St. Stephanuskapel ontgraven en ook 
daarin werd een losse halfronde presbyterbank aangetroffen32. Deze 
absis maakte deel uit van een basiliek uit het begin van de 6e eeuw, ge
bouwd op een oudere, ^e-eeuwse grafkapel en daarmee verband houden
de. Deze krocht-achtige grafkapel is een rechthoekige kamer met een 
tongewelf; in de oostmuur bevindt zich een halfrond uitgediepte nis 
waaronder een mensa-blad is ingemetseld. Onder het blad bevindt zich 
een rechthoekige uitdieping in de wand: een reliquiarium. Mogelijk 
bevatte het relieken van de heilige Stephanus, wiens verering kort na 
41 ς, datum van de Inventio ten tijde van Theodosius II, verbreid raakte. 
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In de kapelvloer zijn graven, waarin uitsluitend mannelijke skeletten 
werden aangetroffen, zodat men meent met de grafkapel der bisschoppen 
van Chur te doen te hebben. De kerk erboven werd zo aangelegd, dat de 
altaarruimte zich loodrecht boven de absidiool met het reliquiarium be
vond en in deze nis werd toen een mozaïek aangebracht met een kruis 
en de vier paradijsstromen. De situatie doet enigszins denken aan het 
mausoleum van Asclepia in Marusinac en de grafkapel in Pécs. 

Te Zillis, eveneens in Churrätien, werd een kerk uit dezelfde tijd als 
die te Chur ontgraven, die een rechthoekige plattegrond vertoont, 
waarbinnen een halfronde funderingsmuur lag, die ofwel een pres-
byterbank, ofwel een ingebouwde absis droeg 33. In Augsburg werden 
onder de sporen van de ioe-eeuwse kerk van Johannes de Doper naast 
de Dom, een pijlerbasiliek, de funderingen gevonden van een kleine, 
langwerpig rechthoekige zaal (13,70 χ j,2o m), in tweeën gedeeld 
(ongeveer op de helft) door een halfronde muur over de hele breedte 
van de zaal, een constructie die de indruk maakt een lage bank te zijn, 
niet de rest van een absis. Vóór de westwand van het zaaltje, bijna er
tegenaan, staat een blokvormig altaar met een reliekenholte erin. Ten 
westen daarvoor sloot een rechthoekige kamer met baptisterium aan34. 
De dateringen reiken van vóór J37 (begin van de Frankische bezetting) 
tot het begin van de 9e eeuw, zodat met deze overblijfselen nog niet de 
datering van de kerk met presbyterbank in Sabiona, hiervóór al vermeld, 
gepreciseerd kan worden. 

In Lorch (Lauriacum in Noricum Ripense), bisschoppelijke vlucht-
burcht aan de Donau, werden twee zaalkerken bestudeerd die ver
schillende liturgische disposities laten zien. Op de ruïnes van een tempel 
ter ere van Jupiter bevond zich een kerk uit het einde van de 4e eeuw, 
met halfronde absis waarin een cathedra stond. Daarvóór, ongeveer op de 
rooilijn van de absis waren resten van een altaar op een massieve stipes, 
een situatie die later, in de tweede helft van de ce eeuw naar men aan
neemt, zodanig veranderd werd, dat een nieuw blokvormig altaar op een 
nieuwe vloer de plaats van het oude innam, met relieken van de heilige 
Laurentius erin ; de stipes van het oude altaar werd ten oosten ervan in 
een groeve gedeponeerd35. Een andere kerk in Lorch, even oud, had de 
vorm van een langwerpig rechthoekige zaal met los daarin een pres
byterbank; de altaarplaats ervóór was geheel verstoord36. 

De dispositie van de absidaal gesloten zaalkerk in Laubendorf (am 
Millstättner See, in Karinthië) wijkt at van alle voorgaande beschreven 
types in het Norische gebied. In de absis bevond zich een tweevoudig 
subsellium met cathedra in het midden, tegen de absismuur. Houten 
cancelli scheidden de absisruimte af van de altaarruimte, die ervóór 
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in het schip lag en lager was dan he t absispodium. Vóór de rooilijn van de 

absis vond men een loculus reliquiarum, gedekt door de basis van het altaar 

dat éen stipes had. Mogelijk dateert de kerk eerst uit de 6e eeuw, uit de 

eindtijd van het Norische kerkelijk leven vóór de invallen der barbaren 3 7 . 

Dalmatié 

In bepaalde opzichten sluit zich de vroege kerkelijke archi tectuur van 
Dalmatië bij die van Istrië aan3 8 . Het is een gebied dat administratief 
to t de praefectura Itahae behoorde en kerkelijk oorspronkelijk nauw me t 
Rome was verbonden. De bisschop van Salona ontving het pallium van de 
bisschop van Rome. Later echter komt het steeds meer in de Oosterse 
invloedssfeer. Bisschop Hesychius (f 426) werd vanuit Constantinopel 
tot met ropol ie t benoemd, een waardigheid die door Rome nooi t erkend 
is. In de kerkelijke archi tectuur word t deze wisselende dominantie weer
spiegeld. De oudste gebouwen zijn Italiaans-Adriatisch en gelijken op die 
van he t Venetisch gebied, en op die van Istrië en Nor icum. O o k al zijn 
verscheidene der Salonitaanse bisschoppen uit het Oosten voortkomstig, 
gelijk Domnius uit Mésopotamie, en Sympherius, men kan toch moeilijk 
van een Syro-Mesopotamische bouwstijl spreken zoals Dyggve het wi l . 
De 6e-eeuwse en latere kerken echter zijn inderdaad wat men zou kun
nen noemen Adrio-Byzantijns van karakter en verwant aan de gelijk
tijdige in Ravenna, Torcel lo en Poreö. 

He t voorlopige einde van de Dalmatische christenheid brak aan me t de 
verovering door de Avaren, die in 614 Salona bezet ten. De relieken van de 
Salonitaanse martelaren werden enkele decennia later door paus Johannes 
IV (640-642), zelf een Dalmatiër , in he t o ra to r ium van S. Venantius te 
Rome ondergebracht . De Salonitaanse chr is tengemeente verplaatste zich 
naar he t naburige Spalatium (Spalato, Split) en huisde sedertdien in de 
resten van het paleis van Diocletianus. 

De uitgestrekte ruïnevelden van Salona, he t huidige Solin, omvatten de 
overblijfselen van een monumentaal kathedraalcomplex, stadsbasilieken, 
een Ariaanse kathedraal en een aantal necropolen me t vele mausolea, 
memor iae en kerkhofbasilieken, een omvangrijk materiaal dat sedert he t 
einde van de vorige eeuw achtereenvolgens door Mgr. Bulic, W . Gerber , 
R. Egger en E. Dyggve ontleed is en aanleiding is geweest to t vele ge
waagde veronderstell ingen omt ren t de betrekkingen tussen antiek 
mausoleum en christelijk mar tyr ium, antiek paleis en christelijke basi
liek, en m e t name to t de bekende, nog steeds omstreden hypothese van 
de basilica discoperta, de onoverdekte , open basil iek3 ' . 

De kern van christelijk Salona is de groep bisschoppelijke gebouwen 
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intra muros, in een hoek tegen de antieke ommur ing gelegen. De oudste 
onderdelen daarvan zijn twee kleine „oratoria", die tijdens latere uit
breidingen van het complex gespaard bleven en dus blijkbaar in hoog 
aanzien stonden. Bulic heeft reeds aangenomen dat beide gebouwen al bij 
de Salonitaanse christenheid in gebruik waren tijdens het episcopaat van 
Domnio , de eerste bisschop van Salona, die in 304 de marteldood 
stierf. Beide waren oorspronkelijk profane gebouwen; de rechthoekige 
noordelijke zaal is waarschijnlijk een thermengebouw geweest ; pilasters 
geleden de binnenwanden en dragen een marmeren fries met reliëfs 
van waterplanten en schelpen. Dicht bij de kor te westelijke muur , waarin 
zich de ingang bevindt, staat een halfronde presbyterbank en daarvóór 
bevindt zich een afsluiting die Dyggve als een echt „ templon" recon
s t rueer t , een architraaf op zes zuilen, met een middendoorgang en 
plutei . Het peil van de daardoor afgebakende ruimte is éen t rede hoger 
dan het overige van de zaal en we zien hier dus een volledige bêma voor 
ons, ook al is er geen spoor van een altaar gevonden, maar dat kan van 
hout geweest zijn. Het is echter moeilijk aan te nemen, dat zulk een 
„regular presbytery", zoals D)ggvc het ziet, al uit omstreeks 300, de tijd 
van bisschop Domnio , zou dagtekenen en zelfs Dyggve's concessie, dat 
he t templon pas na 3 1 3 toegevoegd zou zijn, is nog niet overtuigend, ook 
een later tijdstip in de 4e eeuw zou nog verbazend vroeg zijn. Het sub-
sellium daarentegen kan wel 4e-eeuws zijn. Het zuidelijke zaaltje ligt met 
zijn rechthoekige absis boven een aquaduct en is misschien een heidens 
waterhei l igdom geweest ; de absis is inwendig voorzien van een stenen 
zitbank langs de drie wanden. 

Ten zuidoosten van dit tweetal gebouwtjes bevindt zich de jongere 
kathedraal, bestaande uit twee basilieken naast elkaar, een doopkerk en 
een grote hoeveelheid kamers en zalen. De noordelijke van de twee ker
ken, door Bulic basilica urbana, door Egger en Djggve baulica episcopahs 

genoemd, is het gewone type driebeukige zuilenbasiliek me t halfronde 
absis; het schip is wel uitzonderlijk breed. Blijkens een inscriptie in de 
absisvloer*0 werd de bouw begonnen door bisschop Sympherius (f 405) 
en voltooid door zijn oomzegger bisschop Hesychius (f vóór 426) ,en ging 
er een oudere kerk aan vooraf. In de absis van de nieuwe basiliek bevond 
zich, geheel los staand en met een veel kleinere straal dan de absis-
ronding, een presbyterbank op dezelfde manier en van dezelfde lichte 
s t ructuur als in de kerken van Duel, Hoischhügel, Ulrichsberg en Chur . 
In de basiliek van Salona zou de bank echter een latere toevoeging kunnen 
zijn, als men in aanmerking neemt dat er zich ook een bank langs de 
absismuur bevindt, maar wellicht is deze slechts een bijkomstige uit
rusting. Een gedeelte van het schip is tesamen met de absis tot een af-
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zonderlijke rechthoekige „témenos" afgescheiden door cancelli met een 
middendoorgang. Tegen het westelijk deel van de noordelijke zijbeuk 
sloot oorspronkelijk een rechthoekig baptisterium aan, waarmee een 
zaal in verbinding stond die, evenals de kerk, een vrijstaande pres-
byterbank bevatte, welke een podium omsloot. De zaal wordt wel als een 
catechumeneum beschouwd en zij bleef gehandhaafd toen het baptisterium 
door een nieuw, op uitwendig achthoekige, inwendig ronde plattegrond, 
vervangen werd. Voorts bevindt zich tegen de noordoosthoek van de 
basiliek een kamertje dat vanuit de zijbeuk toegankelijk is en waarin een 
stenen kolom staat waarop een tafelblad gelegen moet hebben. Dyggve 
ziet er de plaats, waar de ablatio populi ontvangen werd41. 

Ten zuiden van de basilica episcopalis liggen de overblijfselen van een op 
het eerste gezicht al duidelijk byzantijnse kerk. Deze heeft echter een 
voorgangster gehad, die mogelijk uit de 4e eeuw dagtekende en drie-
beukig was. Het schip stak aan de oostzijde als een rechthoekig koor 
buiten de zijbeuken uit en werd er beëindigd door een smallere, half
ronde absis, evenals de Anastasiusbasiliek te Salona, die op omstreeks 420 
gedateerd wordt. Van de inrichting van deze kerk is echter niets terug
gevonden. Zij is vervangen door een kruisbasiliek, die waarschijnlijk 
door bisschop Honorius II ("j" 547) gebouwd is ; zijn monogram komt al
thans herhaaldelijk in de bouwfragmenten voor. Het nieuwe gebouw had 
in zijn centraliserende aanleg het karakter van een martyrium en daarom 
al is het waarschijnlijk, dat ook de voorafgaande kerk bijzondere relieken 
of graven bevat heeft, welker verering dan aanleiding werd tot de bouw 
van een meer monumentale nieuwe kerk. We zouden hier dan een aan
wijzing hebben dat het type van de basihcae geminatae, zoals ook die in 
Pula, Porec en misschien Aquileia, een tweevoudige functie had en dat 
het ene gebouw diende voor de gewone liturgische functies, het andere 
voor de reliekencultus. Wat Salona betreft, zijn Dyggve, en vóór hem 
reeds Kandier, Swoboda, Gerber en tgger deze mening toegedaan. 

Er zijn nog drie andere basilieken intra muros, de basilica luxta partum, 
door Dyggve in de ^e eeuw gedateerd en gereconstrueerd als drie-
beukige zuilenbasiliek met halfronde absis en rechthoekige altaarruimte 
binnen cancelli ; de basilica onentalis, waaraan Dyggve een transept her
kent dat een witmarmeren confessio bevat, en tenslotte een 6e-eeuwse 
basilica occidentahs. In geen van drie is een spoor van een presbyterbank 
gevonden. Van de Ariaanse kathedraal, kort vóór ^00 gebouwd en zeer 
gelijkend op de orthodoxe basilica episcopalis, kon de absis niet ont
graven worden. 

Buitengewoon afwisselend van vorm zijn de vele gebouwen in de 
Salonitaanse necropolen. Zij kunnen hier niet geheel buiten beschouwing 
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blijven, omdat zij soms voor de volledige liturgische diensten ingericht 
zijn. De best bewaarde en zorgvuldigst onderzochte kerkhoven zijn 
Marusinac, met de Anastasiusbasiliek, Kapljuc (соетеіетіит Quinqué 
Martyrum) en Manastirine (coemetenum Legn Sanctae Chnstianae). Alle 
mogelijke typen memoria zijn hier vertegenwoordigd en de christelijke 
4e-eeuwse wijken niet af van de gebruikelijke heidense. In sommige 
gevallen echter is, evenals in Noord-Afrika, een particulier grafgebouw 
voorzien van kostbare relieken, zodat het omgekeerde van een begraven 
„ad sonetos" is vast te stellen. Dat is het monumentaalst verwezenlijkt in 
het Anastasius-martyrium van Marusinac, gesticht door een vermogende 
familie, die erin geslaagd is zich het gehele stoffelijke overschot van een 
heilige te verwerven en alleen met haar eigen graftomben in éen gebouw 
onder te brengen, in het begin van de 4e eeuw. Dit gebouw is een uit
wendig rechthoekige zaal met zware massieve muren, inwendig in een 
halfronde absis eindigend en met tongewelven en een half koepelgewelf 
overkluisd. In een crypte eronder is in de absis de graftombe van Anasta-
sius geplaatst en in de ruimte daarvóór de sarcofagen van de twee stichters, 
de matrone Asclepia en haar echtgenoot. De zaal erboven is als cultus-
ruimte ingericht en biedt plaats niet alleen voor de gewone dodenmalen, 
maar ook voor de viering van de Eucharistie : in de absis, boven het graf 
van S. Anastasius, was een altaartafel geplaatst. Deze merkwaardige 
situatie, de verbinding van een reliekencultus met een familiegraf, heeft 
niet lang bestaan en op een of andere manier heeft het „openbaar belang", 
dat een heiligengraf kenmerkt, het gewonnen : de sarcofaag van Anastasius 
is uit het particuliere mausoleum naar de zuidelijke van een tweetal 
naburige, in eikaars verlengde liggende, basilieken overgebracht. Beide 
gebouwen worden door Dyggve in de tijd van bisschop Paschasius (vóór 
426-443) gedateerd, de oudste gedateerde inscriptie in de gebouwen is 
uit 42 8. De zuidelijke basiliek heeft het gebruikelijke plan. Deze zuidelijke 
basiliek is de nieuwe memoria van de heilige Anastasius en heeft, in 
samenhang met de reliekenbewaarplaats, een dispositie die afwijkt van 
die der noordelijke kerk. Ingevat in het 0,35 m hoge absispodium, 
bevindt zich de sarcofaag. Hoewel onder het podium gelegen, is deze 
aan de voorzijde zichtbaar, doordat in de vloer van het podium een 
smalle gang uitgespaard is, die met een drietal traptreden neerwaarts naar 
de voorkant van de sarcofaag leidt, waarin een Jenestella confessioms is 
uitgehold. Het schijnt, dat deze toegang nooit afgedekt is geweest. 
Onmiddellijk ten westen daarvan stond de mensa, overhuifd door een 
ciborium. De priester heeft er oostwaarts gecelebreerd .De noordelijke 
is de kerk die door Dyggve als basilica discoperta is uitgelegd. Daarvoor 
voert hij als voornaamste argument aan, dat de zuilen zo fragiel zijn dat 
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ze geen l ichtbeuk kunnen dragen4 2 . Hij ziet de basiliek als volgt ont

staan: eerst was er een absis, als zelfstandig bouwwerk zonder meer , dat 

als memoria diende. Bij een groeiende verering van een graf in de absis 

werd deze uitgebreid met transept-achtige aanbouwen en met twee 

porticus als zijbeuken van een langwerpig open hof en een narthex als af

sluiting. Zij hadden naar de hof aflopende lessenaardaken, steunend op de 

bui tenmuren en op de dunne zuilen. Het graf zou een altaar dragen en 

daaroverheen moet een ciborium gestaan hebben. Dyggve's overige 

argumenten zijn van li t teraire aard en berusten hoofdzakelijk op een tekst 

in het zogeheten Itinerarium Antonini Piacentini uit omstreeks ¡yo, een 

reisverhaal over Palestina en Fgypte. Daarin w o r d t het patriarchengraf 

in Palestina, de Haram el Kalil, beschreven als een „basilica aedißcata m 

quadriporticus m medio atrio discopertus". Dit geval is echter een unicum in 

de christelijke oudheid en was bovendien wellicht geen christelijk cultus-

gebouw in de strikte zin, het was immers ook een joods cultueel middel

punt . O o k Dyggve's reconstruct ie van de basilica Anastasis in Jersualem 

als hypaethrale basiliek is onhoudbaar en tenslotte komt men weer terug 

op de louter technische kwestie en dan blijkt dat de dunne zuiltjes van het 

gebouw in Marusinac zo dicht opeen staan en toch altijd nog zo veel 

diameter hebben (0 ,45 m ) , dat zij wèl een l ichtbeuk kunnen dragen. 

Waarmee het gebouw tot een gewone kerkhofbasiliek herleid is. Men 

kan natuurlijk nog denken aan de Метопа Apostolorum ad Catacumbas in 

R o m e . Deze was inderdaad een tijdlang een plein sub divo, gelegen tussen 

een „veranda" en port icus, maar waarschijnlijk was zij geen echte kerk 

en bovendien behoeft men, omdat in R o m e vanuit dit m o n u m e n t geen 

enkele hypaethrale basiliek ontwikkeld is, niet te denken aan een 

systematisering van het gegeven veraf in Dalmatië. 

O p het kerkhof van Kapljuc is de basilica Quinqué Martyrum het voor

naamste kerkgebouw, gesticht tijdens het episcopaat van Leontius 

( ± 3 4 6 - i : 381). Hier reconstrueer t Dyggve uit de gevonden fragmenten 

een dispositie van cancelli, ambón en altaar, die voor een zo vroeg tijd

stip ongehoord is en waarover de auteur zelf terloops opmerk t , dat zij 

door houten inventarisstukken voorafgegaan kunnen zijn; we menen de 

marmeren stukken gerust naar veel later tijd te kunnen verplaatsen, 

waarschijnlijk zijn zij 6e-eeuws. Maar dan blijft toch het belangrijke feit, 

dat ook hier , even goed als in Noord-Afrika, een coemeteriale basiliek 

een volledige liturgische uitrusting bezat. 

De basiliek op het kerkhof van Manastirine tenslotte is een ^e-eeuwse 

transeptbasiliek me t podium en halfrond subsellium in de absis. Het 

transept is door cancelli me t een middendoorgang van het schip ge

scheiden. Vóór deze ingang strekt zich in het schip een smalle „solea" 
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uit, die volgens Egger en D)ggve bezwaarlijk ouder dan 6e-eeuws kan 
zijn en dat beslist ook niet is wanneer men haar vergelijkt met dergelijke 
structuren elders1^. 

De conclusies omtrent Salona zijn, alles tesamengenomen, heel wat 
kariger dan de vele resten in deze ru'inestad en de overvloedige litteratuur 
erover, suggereren. De interieurs zijn met al te veel fantasie gerecon
strueerd; over de oudste inrichting weten we eigenlijk niet meer dan dat 
in het kathedraalcomplex aanvankelijk vrijstaande presbyterbanken van 
het Istrisch-Norische type werden gebruikt. Alle andere rijke recon
structietekeningen van tempia, abona, ambones en soleae hebben op 
byzantijnse inventarisstukken, niet ouder dan de 6e eeuw, betrekking. 

Oorsprong van de Istnscbe bêma 

Bij gebrek aan een betere benaming noemen we het hier besproken type 
van subsellium met altaarpodium even een „Istrische bêma". Bij stoutere 
gevolgtrekkingen zouden we van „Aquileiensische bêma" kunnen spre
ken, want dit type is weliswaar in Aquileia zelf niet teruggevonden, noch 
in de posttheodoriaanse, noch in de postattiliaanse basiliek, maar in het 
gebied dat door de metropool Aquileia gedomineerd werd, komt het 
zeer frequent voor. „Berna" noemen we het hier, omdat het niet alleen 
om een losstaande presbyterbank gaat, maar ook om het daardoor om
armde podium met altaar en cancelli. Uit het voorgaande blijkt, dat het 
losse subsellium in Istrië en Noricum voorkomt in rechthoekige zaal
kerken en rechthoekig gesloten basilieken zonder absis, maar dat het niet 
noodzakelijk aan deze beide kerktypen gebonden is en zich ook in een 
halfronde absis laat plaatsen, zoals in Duel, Ulrichsberg, Salona, Porto en 
Adam Klissi. Deze dispositie ontstaat in de tweede helft van de 4e eeuw 
en heeft niets te maken met een in de verborgenheid bedachte orde van 
de domus ecclesiae vóór de Kerkvrede. In de vroegste kerkzalen van Aquileia 
en Porec komt zij nog niet voor, althans niet in monumentale vorm, 
maar er kan een eenvoudiger prototype in hout bestaan hebben, dat 
echter nog niet met een altaarpodium verbonden was. Carlo Menis stelt 
dat de losse presbyterbank in Noricum, waar geen domus ecclesiae bestaan 
heeft en w aar het christendom pas in de tweede helft van de 4e eeuw ver
breid en georganiseerd is, niets anders is dan „una delle tante forme li
beramente assunte dall'ambiente cultuale paleocristiano nel iv e ν 
secolo, periodo di ricerche e fermenti locali, anteriori alla diffusione ed 
all' imporsi di un modulo basilicale che diverrà poco più tardi quasi 
generale"44. Het is een van de simpelste, meest directe en meest econo
mische constructieve uitdrukkingsvormen van de vroegchristelijke 
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architectuur, maar het is niet de eerste vondst en reikt niet terug voor 
de Kerkvrede. Wij kunnen dat vrij gemakkelijk bewijzen aan de hand van 
de opgravingen te Lavant : de eerste kerk daar had een absis ; eerst bij een 
verbouwing werd een rechthoekige zaal geconstrueerd met daarin een 
losse presbyterbank. De oudste kerk van Ractia, de kerk van F.pfach 
(Abodiacum), wijkt in haar driedelige rechthoekige oostpartij en in de 
afwezigheid van een los subsellium aanmerkelijk af van de wat jongere 
kerken van Chur en Zillis, die wèl aan het Norisch-Istrische schema be
antwoorden. 

De schepping van het type, subsellium met altaarpodium tot éen 
geïsoleerd apparaat verbonden, hangt samen met het invoeren van de 
reliekencultus in de kerk. Het aanleggen van een loculus reliquiarum gaat 
samen met een monumentalisering van altaar en priesterzetels, die 
tesamen éen organisme worden: het door cancelli omheind podium met 
altaar en reliquiarium, aan de oostzijde omgeven door een halfrond stenen 
subsellium. Evenals in Noord-Afrika schijnt men een associatie van 
relieken niet alleen met het altaar gevoeld te hebben, maar ook met het 
voorzitterspodium: beide elementen, cathedra en mensa, aanvankelijk 
ver uiteen staande in de eerste kerkzalen, worden geconcentreerd. 

Het is natuurlijk niet uitgesloten, dat de vondst van het halfronde stenen 
subsellium in een profane antieke constructie een voorbeeld gekend 
heeft. Volgens Egger heeft de mobiele halfronde sedile, die men uit 
antieke afbeeldingen kent, dit voorbeeld verschaft. Dyggve daarentegen 
ziet een veel verhevener oorsprong voor zich en wel in de Oosterse 
architectuur van keizerlijke paleizen met hun tronen en exedrae. Hij 
denkt aan de bêma in het triclinium van het keizerpaleis en wijst op de 
troonzetel onder een ciborium met velum zoals afgebeeld op een 6e-
eeuws ivoor in het Bargello te Florence en op het halfronde ciborium 
in ivoren schaakstukken uit karolingische tijd in de Bibliothèque 
Nationale te Parijs, waarin de traditionele vormen van het laatantieke 
hofceremonieel nog uitgebeeld zijn+s ; de troon van de bêma in het 
triclinium; een ciborium in de vorm van een absis, met bogen door
broken en met een halve koepel gewelfd, precies zoals in het koepel
mozaïek van de H. Georgias te Saloniki. Ofschoon de antieke idee van 
hieratisch tronen zeker wel in de absisvorm van de christelijke basiliek 
doorgedrongen is, is het halfronde subsellium van de Dalmatische, 
Istrische en Norische kerken een toch veel eenvoudiger apparaat dan wat 
we op deze — bovendien jongere — uitbeeldingen van het tronen zien. 
En bovendien is het kerkelijk subsellium berekend op een heel college 
van personen, niet op éen volledig afgezonderde machthebber alleen. 
Eerder zien we er een gezelschap gegroepeerd gelijk Christus en de 
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twaalf Apostelen in het absismozaïek van de S. Pudenziana in Rome ge

zeten zijn: sigma-vormig zoals de absis zelf. En zoeken we naar een een

voudiger pro to type , dan geeft een ivoor uit he t museum van Dijon, 

Noorditaliaans werk uit omstreeks 400 , een praktische suggestie: de 

Leraar en de leerlingen zijn er op afzonderlijke, in een kring geschaarde 

stoelen, gezeten. Zulke stoelen, of nog eenvoudigere, kunnen we ons 

op het „vissersmozaïek" in de noordkerk van Aquileia voorstellen1*6. 

Dyggve ziet voorts een rechtstreekse band tussen de Syrische bêma en 

het Dalmatisch-Istrisch subsellium, en hij neemt aan dat Syrisch-

Mesopotamische immigranten in Solin en PoreÈ — Oosterse namen 

levert de epigrafie in beide steden in groten getale op — dit e lement er 

ingevoerd hebben. Ook dit is onwaarschijnlijk, want de in het schip 

geplaatste Syrische bêma is van heel andere aard dan he t losse, in het 

oosten van de kerk, achter het altaar geplaatste subsellium. Ongetwijfeld 

heeft de sigma-vormige bank van beide s t ructuren dezelfde laatantieke 

oorsprong, maar dat is iets anders dan een onmiddellijke invloed van he t 

een op het ander. 

Wanneer is de vrijstaande presbyterbank in onbruik geraakt? Nor icum 

bezit geen andere monumenten dan die uit deze archaïsche per iode. De in

vallen van de barbaren hebben er het doordringen van nieuwe disposities 

be lemmerd . In Рогеб is de Euphrasiaanse n ieuwbouw het einde van de 

oude situatie : op de archaïsche per iode volgt er dus de zuiver Ravennatisch-

Byzantijnse, volledig uitgebalanceerd en kant en klaar ge ïmpor teerd . 

In Pula werd de zuidkerk al vroeg afgebroken, in de noordkerk werd 

he t podium verhoogd en een solea toegevoegd ; in de 1 ^e eeuw werden in 

de oos tmuur gotische vensters ui tgebroken. Maar de oorspronkelijke 

situatie bleef herkenbaar . 

In Grado is het breukvlak het moeilijkst te achterhalen: er is niet eens 

een spoor van een presbyterbank gevonden, noch in de oudste kerk 

onder de Dom, noch in de wellicht he terodoxe basiliek van de Piazza 

della Vittoria. Wel kunnen we in Grado als monumenta le variant op de 

losse presbyterbank beschouwen de ingebouwde absis van de vroeg 

je-eeuwse S. Maria delle Grazie. In de oudste Dom is slechts te onder

kennen een momen t waarop een rechthoekig zaalkerkje uitgebreid 

w o r d t met een absis. Datzelfde is gebeurd in Castelseprio, waar een 

rechthoekige basiliek nog laat, aan he t einde van de 6e eeuw, met een 

absis uitgebreid w o r d t ; in Grado heeft die ingreep al veel eerder plaats 

gehad, in het begin van de ^e eeuw. En de situatie werd er al grondig ge

wijzigd ten tijde van patriarch Flias, toen een nieuwe Dom voltooid werd 

en de S. Maria delle Grazie werd verbouwd. Hun interieurs werden toen 

Ravennatisch-Byzantijns van karakter. 
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Toch is het mogelijk, dat er iets van het oude systeem is blijven bestaan, 
met name iets van de dispositie van halfronde absis met daarbinnen een 
vrijstaande halfronde presbyterbank, het type dus van de basilica episco-
palis in Solin, van Chur, Sabiona, Adam Klissi, Duel, Hoischhügel en 
Ulrichsberg, Immers, hier ziet men op eenvoudige manier een „déambu
latoire" geschapen, een rond de bêma buigende, cirkelende gang. 
Er zijn verschillende vroegchristelijke kerkgebouwen met zulk een 
dermate wijde absis, dat men zich niet voorstellen kan dat de presbyter-
banken werkelijk de contour daarvan volgden. Veeleer denkt men dan 
aan een opstelling als in de hier genoemde voorbeelden. Vooral de 
basilica Ursiana te Ravenna en de S. Stefano te Verona hebben zulke 
enorme absiden, even wijd als die van de basilica del Fondo Tullio in 
Aquileia. Opmerkelijk is nu, dat zowel in de Ursiana als in de S. Stefano 
in de ι oe eeuw een omgang in deze absiden wordt gebouwd, een halfrond 
omlopende galerij met een tribune op pijlers daarboven, een echte koor
omgang met tribune. In beide kerken werd de cathedra midden in die 
tribune geplaatst, „exaltée comme le trône de I'étimasie.. ( . . . ) . . A 
Vérone les collatéraux ajoutés au-dedans d'une nef restée unique jusqu'au 
Xe siècle, s'alignent sur la naissance de l'abside inscrite, déterminée par 
le nouveau déambulatoire. Or, la pensée de rehausser la dignité du 
clergé et de son pasteur par un banc presbytérial, un „subsellium" 
détaché du chevet et sans rapport formel d'implantation avec le tracé 
général de l'édifice, cette pensée a donné lieu a des aménagements 
devenus classiques dans les églises de la zone comprise entre la Norique 
et Γ Adriatique "47. 

De basilica del Fondo Tullio was ongetwijfeld een coemeteriaal-
basiliek. Zonder precies de fasen van de groei te kunnen aangeven, voelen 
we hier toch de uitwerking van een systeem dat in de kerkhofbasilieken, 
in de martyria, is ontstaan en door de bisschopskerken overgenomen'*8. 
Dyggve schrijft, zonder grond, dat in de basilica episcopalis te Solin 
„processies" (sic) rond de bêma, rond de halfronde presbyterbank 
trokken, alvorens zich in het grote martyrium ten zuiden ervan te 
begeven. Wellicht zijn hier toch de aanzetten gegeven van de creatie 
van de romaanse kerk met halfronde omgang zoals te Lausanne. De 
grote kerkhofbasilieken met omgang in Rome uit de 4e eeuw waren toen 
al lang vergeten en grotendeels verminkt, maar de Ursiana en de 
S. Stefano in Verona hadden de idee vastgehouden en nieuw leven ge
geven door een grote concentratie van relieken van elders : in de Ursiana 
in Ravenna werden in de 10e eeuw de relieken uit de S. Probuskerk 
en de kerk van Johannes de Doper te Classe ondergebracht. 
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De vorm van het ahaar 

Zoals overal in de oudchristelijke wereld zijn de oudste mcnsae van 

hout geweest . De sponningen voor een viertal stenen kolonnetten of 

tafelpoten in de mozaïekvloeren der oudste kerkzalen van Aquileia en 

Poreö zijn later uitgehakt toen een stenen altareßxum ingang vond. De 

gewone rechthoekige tafelvorm met vier s tut ten is het meest gebruike

lijk geweest en zij werd ohvel rechtstreeks op de vloer ofwel op een 

marmeren basement met sponningen geplaatst, zoals in de groots te , 

vroeg je-eeuwse kerk van Lavant nog te zien is, waar twee marmeren 

platen naast elkaar liggen met vierkante uitdiepingen erin. Deze vormen 

een rechthoek van 1,17 χ o,8} m, een goed gemiddelde van het opper

vlak dat een mensa pleegt te hebben. In de crypte van de D o m van 

Aquileia is een m a r m e r e n mensa-blad heropgesteld, dat in de zone van de 

opgravingen gevonden werd* 9 en uit de 4e eeuw zou kunnen dagtekenen. 

Het heeft een geprofileerde bovenrand, meet 0,98 χ 0,67 χ o.o8 m, 

en vertoont aan de onderkant vier sponningen op de hoeken en een 

grotere rechthoekige uitdieping in het midden. Volgens Brusin, die het 

blad te klein en te licht acht o m vijf s tut ten nodig te hebben, zou deze 

middelste uitdieping een „loculus" voor relieken geweest zijn, zonder dat 

hij overigens kan aangeven hoe deze dan aan de onderkant gesloten w e r d . 

Het een sluit echter het ander niet uit, getuige het je-eeuwse altaar van 

de S. Giovanni Evangelista te Ravenna, waarin onder het tafelblad een 

holle middenkolonnet bovenop een afgedekte „loculus" s tond. Vierpotige 

altaren zijn echter voorgesteld in he t koepelmozaïek van het baptisterium 

der Or thodoxen in Ravenna ui t omstreeks 4^0 (zie voren, blz. 2 1 2). 

bvenals te Lavant is in de S. Maria delle Grazie het basement van het 

eerste altaar, op het oudste vloerniveau, in situ gevonden. Het ligt dicht 

bij de rooilijn van de absis en bestaat uit een marmeren plaat met ge

profileerde randen (sommigen vermoeden dat de plaat oorspronkelijk 

zelf het tafelblad was) en met op de hoeken de overblijfselen van vier 

zuiltjes op basementen. In het midden bevindt zich een vierkante uit

dieping die weer ofwel de sponning was van een middenstut ofwel een 

„loculus", „scpulchrum" of „έγκαίνιον" voor rel ieken, t e n rond gat in de 

vloer achter de altaarsokkel, m e t een diameter van ο,ος m en een diepte 

van 0,10 m , w o r d t d o o r Brusin verklaard als de sponning voor een steun

punt van de θάλασσα, een waterbekken. Klaarblijkelijk is in de j e eeuw 

in deze streken geen confessio bekend, maar worden de rel ieken, zoals 

in Noord-Afrika en in Griekenland, bij voorkeur in een uitdieping o n d e r 

de mensa bewaard, zoals dat ook bekend is door het altaarbasement uit 

het sacellum onder de S. Vitale in Ravenna, en zoals het in pr incipe ook 
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in het je-eeuwse altaar van de S. Giovanni Evangelista in dezelfde stad 
het geval was. Daar is de ¡oculus zo ver uitgediept dat een reliquiarium 
geheel ondergronds kwam te staan. In de ondiepe vierkante holte in het 
basement van het altaar der S. Maria delle Grazie in Grado zou men een 
stenen kistje geklemd kunnen zien staan dat boven het basement uit
steekt. Hen voorbeeld van zulk een reliquiarium is het marmeren kistje, 
waarin een ivoren pyxis, gevonden te Kanzianiberg in Noricum. Een 
çe-eeuwse ovale zilveren capsella en een ronde uit de 6c eeuw zijn in 
1871 bij het hoogaltaar van de Dom van Grado gevonden en worden er 
thans in de schatkamer bewaard .Een „sepulchrum" of Joculus", recht
streeks uitgehakt in de rotsbodem, bevindt zich op de plaats van het 
altaar in de ^e-eeuwse basiliek van Duel. In de pas ontdekte kerk onder 
de Laurentiuskapel in Imst is een zeer ontwikkelde loculus gevonden, 
0,90 χ 0,90 m in omvang en door een tongewelfje overkluisd. Een zeer 
grote, 1,03 χ 0,8ς, is die in de kerk op de Piazza della Vittoria in 
Grado. Brusin vermoedt dat er een kastvormig altaar op stond, omdat er 
verder geen sponningen voor poten zijn aangetroffen. Ook deze vorm is 
hier in de ^e eeuw al zeer goed mogelijk. 

Daarnaast komen altaren op éen steunpunt voor, zoals te Hemmaberg 
en in de zuidelijke nevenkapel aan de kerk van St. Peter im Holz. Van 
dit laatste meet het blad ι,ι ς χ o,8j χ ο, ι 6 m, het heeft weer een 
geprofileerde rand. Een kleine mensa van 0,81 χ 0,48 χ о,об met een 
sponning voor éen stipes werd in 1934 in de nevenruimte aan de absis 
van de S. Maria delle Grazie in Grado opgegraven, Zij wordt door Brusin 
niet als een altaar, maar als een offerandetafel, een oblationarium be
schouwd en in de £e eeuw gedateerd, evenals een iets groter blad, even
eens in deze kerk gevonden en thans in de cella trichora aan de Dom tegen 
de muur bevestigd. 

Tenslotte zij de opmerkelijke en uitzonderlijke vondst van scherven van 
een sigma-vormig blad in het in 1958 ontgraven oratorium te Aquileia 
vermeld. Het is een uiterst dun marmeren blad met twaalf schotel-
vormige uitdiepingen langs de rand. De grootste lengte van het thans 
gereconstrueerde en in het Museo Cristiano te Aquileia opgestelde blad 
is 1,27 m, de breedte 1,26 m. Het moet, gezien zijn dunheid, op een 
gemetseld basement gelegen hebben, zoals dat bij de Kopten in Egvpte 
gebruikelijk was. Het „oratorium" waarin het ontdekt werd, was een 
rechthoekige kamer van 8,26 χ 3,70 m, waarvan de vloer door mozaïek
patronen in verschillende compartimenten verdeeld was. Een recht
hoekig veld, geplaveid met gestampte scherven, 1,48 χ i,86 m, vrij 
dicht bij een der korte muren, moet de plaats geweest zijn van deze 
mensa. Een ander, in 1957 ontdekt oratorium, aangeduid als dat van de 
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Goede Herder naar het onderwerp van de fraaie mozaïekvloer, die in de 

4e eeuw gedateerd word t , toont daarentegen geen spoor van een altaar. 

jMen zou er zich een kunnen denken op het louter geometrisch versierde 

gedeelte van het vloermozaïek, boven het hoofd van de herdersfiguur dus. 

Een ander 4e-eeuvvs ora tor ium, aan de oude Via Sacra, 12 χ 6 m, heeft 

een mozaïekvloer met gelijkmatig verdeelde patronen van kruisen en 

achtkanten waarin dierfiguren, en daarin een centraal, duidelijk omlijst 

vierkant compar t iment waarin een zee-tafereel met vissende eroten 

zoals in de aula theodoriana. Hierop kan een altaar gestaan hebben, maar 

tenslot te blijven de voor deze part iculiere kapellen te bedenken op

lossingen irrelevant voor de grote kerkzalen. 

Als een volledig rond blad gereconstrueerd w o r d t een mensa waarvan de 

resten in Solin-Marusinac gevonden werden : het had zestien hoef

ijzervormige uitdiepingen langs de rand. Een soortgelijke reconstruct ie , 

maar dan met twaalf schotels, laat de mensa van Donnerskirchen (Fer-

töfehéregyhaza) in Pannonië toe , uit het einde van de 4e eeuw. 

De ambón en de solea 

Er is in he t hele hier besproken gebied slechts éen overblijfsel van een 

ambon gevonden, en wel te Lavant, waar reeds in de tweede bouw

periode vóór cancelli een kor te solea, verbonden met een rond podium, 

lag, dat bij de latere verbouwing opnieuw benut werd . O p het eerste 

gezicht zou men deze s t ructuur in de 6e eeuw plaatsen, maar historisch 

is dit nauwelijks mogelijk, omdat de laatste verbouwing wel uit de tijd 

van de vlucht van de bisschop uit Aguntum naar Lavant moe t dagtekenen, 

begin of midden j e eeuw. Dit overblijfsel van een apart spreekpodium 

laat zich, voor dit gebied, alleen vergelijken m e t he t 2,20 m lange, 1 m 

smalle podium vóór de cancelli-ingang in de zaalkerk van Imst (fig. 40-

41) . In de sponningen op het Victoria-mozaïek midden in de zuidzaal van 

Aquileia, willen sommigen, zoals gezegd, de plaats van een ambon zien, 

maar omdat nergens een ambon in de 4 e - j e eeuw voorkomt en omdat 

deze zuidzaal al in de tweede helft van de j e eeuw bui ten gebruik gesteld 

werd en vervangen door de basilica postattiliana, achten wij dit zeer on

waarschijnlijk. In dit verband moet ook nog gewezen worden op de basili

ca posttheodoriana, de noordkerk , de rechthoekig gesloten zuilenbasiliek 

die in he t begin van de j e eeuw de kleine aula van Theodorus opvolgde. 

In de oostpartij bevond zich een rechthoekig mozaïekveld van 9, y ς m 

lengte en 8,92 m b r e e d t e , waarop m e n wel de presbyterbanken en het 

altaar m o e t s i tuerens 0 . Midden daarop sluit aan de westzijde een lange, 

in het mozaïek gemarkeerde baan aan, 1 ,12m breed, 1 2,7 j m lang, door 
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het fundament van de romaanse campanile aan de westkant afgesneden. 
Onmiskenbaar is hier een solea aanwezig, maar sloot daarop een spreek-
podium aan? Gezien de archaeologische resultaten in de andere kathe
dralen en kerken van dit gebied, is er geen reden het te veronderstellen 
voor zulk een vroeg tijdstip als omstreeks 400, bouwdatum van deze 
kerk. 

Het ciborium 

Het altaarciborium schijnt in deze gebieden vóór de Byzantijnse invloed 
van de 6e eeuw nauwelijks toegepast te zijn. Alleen in de S. Maria delle 
Grazie te Grado zijn om de basis van het altaar vóór de absis in haar vroeg 
je-eeuwse gedaante de basementen van ciborium-zuilen te zien, en ook de 
Dom kreeg bij de vroeg ^e-eeuwse uitbreiding met een absis, een 
ciborium, dat sporen achtergelaten heeft. In de „basilica del Fondo 
Tullio" te Aquileia werd een ciborium geplaatst tijdens de groot
scheepse uitbreiding van de kerk aan het einde van de je of het begin van 
de 6e eeuw. 

Veranderingen in de 6e eeuw 

De Istrische en Dalmatische kerkgebouwen uit de tijd van het Exarchaat 
van Ravenna zijn nauw verwant aan de Ravennatische basilieken, ook hun 
liturgische binnendisposities zijn overeenkomstig. 

De basilica Eupbrasiana in Porec, de door bisschop Euphrasius (535-
£43) gebouwde domkerk, bewaart nog haar oorspronkelijke cathedra en 
subsellia tegen de met marmer-intarsiën versierde absiswand. Het 
huidige altaar, staande op de rooilijn van de absis, dagtekent uit 14^2 
(met op de voorzijde reliëfs toegevoegd in 1669). De bovenbouw van het 
ciborium met zijn mozaïeken is werk uit 1267, maar rust op de vier 
marmeren zuilen met kapitelen en imposten die al in de 6e eeuw een 
overhuiving gedragen hebben. De panelen van de 6e-eeuwse cancelli zijn 
bij de jongste restauratie weer opgesteld en bakenen de bêma-ruimte af 
zoals die oorspronkelijk geweest is, namelijk twee treden hoog, bijna 
drie traveeën van het schip in beslag nemende. Wel zal er oorspronkelijk 
in plaats van lage balusters (modern) een afsluitende kolonnade met 
architraaf geweest zijns'. Dat mag men ook veronderstellen ten aanzien 
van de bêma in de door bisschop Elias (571-J86) gebouwde Dom van 
Grado, waar sedert 1949 de je- en 6e-eeuwse cancelli-panelen op 
dezelfde manier herplaatst zijn, maar dan met een diepte van twee 
traveeën van het schip52. Te eniger tijd heeft zich midden vóór de can
celli een solea bevonden53, hetgeen de gelijkenis met de dispositie van 
S. Apollinare in Classe nog groter maakt. De cathedra in de absis had met 
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ornamentaal geometrische reliëfs versierde leuningen en was voorzien 

van een in steen uitgevoerd baldakijn, rustend in de muur en op twee 

kolonnet ten die op de balusters aan de uiteinden van de leuning stondens*. 

Het hoofdaltaar is middeleeuws. 

Door patriarch Elias werd de S. Maria delle Gra7ie verbouwd en van 

een nieuwe bêma voorzien. Deze is tijdens de restauratie van 192^ met 

behulp van teruggevonden overblijfselen van plutei en van zuilen gerecon

strueerd en voorzien van een geprofileerde houten architraaf, die in he t 

twreede zuilenpaar rust . Ook de basiliek op de Piazza Vittoria werd door 

Elias vergroot ; het schijnt echter , dat de hier gevonden resten van een 

„abbreviated solea" tot de oudere , je-eeuwse aanleg behoren 5 5 . 

In de Dom van Pula is de Ravennatische dispositie van de bêma ver

bonden met de typisch Istrisch-Norische aanleg van een presbyterbank 

binnen rechthoekig hoofdeinde, een ingebouwde absis. O p de rooilijn 

daarvan staat he t huidige, 1 ge-eeuwse altaar, maar stond ongetwijfeld ook 

het altaar in de 6e eeuw al. De omheining van de al taarruimte nam twee 

traveeën van het schip in. Ervoor s trekte zich, blijkens marmeren s troken 

in de vloer en vierkante marmerplaten daartussen, een solea ui t , 1,68 m 

breed en 4 ,50 m diep. Well icht was deze oorspronkelijk rechtstreeks 

me t de cancelli verbonden en omsloot hij een eveneens 1,68 m brede 

opgang van vier t rappen naar de al taarruimte, in plaats van de trap over 

de volle schipbreedte die er thans ligt 5 б . De plutei van de 6e-eeuwse 

cancelli zijn tegenwoordig tegen de oos tmuur achter de ingebouwde 

absis opgesteld en tonen onder m e e r het chrismon met l inten en kruisen 

die ook in S. Clemente te Rome voorkomen en daar zeker 6e-eeuws zijn. 

In Solin is de zuidelijke kerk van het kathedraalcomplex omstreeks 

£30, vermoedelijk door bisschop Honorius, wiens monogram in de kerk 

voorkomt (overleden in 547), geheel vernieuwd in de gedaante van een 

kruisvormige zuilenbasiliek me t halfronde absis, enigszins gelijkend op 

de Profetenkerk in Gerasa. Voor Gerber ' s reconstruct ie van het inter ieur 

en van de plaats van cathedra, mensa en ambon, hebben vooral de kerken 

van Ravenna, S. Giusto in Triest en de D o m van Porec als vergelijkings

materiaal gediend 5 7 . Veel in die reconstruct ie is louter hypothese ; wat 

gevonden is, is een groot aantal fragmenten van zuilbasementen, kapitelen, 

balusters, die tot allerlei inventarisstukken behoord moeten hebben, 

zoals cathedra, afsluitende kolonnade, altaar en c ibor ium. Gerber 

reconst rueer t een cathedra met baldakijn in de absis (die éen t rede 

hoger is dan de al taarruimte), een altaar op vier kolonnet ten en een 

centrale stipes, m e t baldakijn, op de rooilijn van de absis, op een altaar

podium dat to t kor t vóór de kruising reikt en dat aan drie zijden door een 

kolonnade omheind word t ; aan elk van die dr ie zijden bevindt zich een 
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ingang. De plutei worden ingevat door de zuilen en door dunne balusters 
daartussen. De ambon zou van het ronde type met dubbele opgang zijn 
geweest; waar hij precies stond, is onbekend, wellicht in de viering, in 
het midden of, zoals Gerber wil, aan de noordzijde nabij de noord
oostelijke kruisingspijler. Voor deze laatste situatie pleit het feit, dat 
in de basiliek van de Vijf Martelaren in Kapljuc ambon-resten tegen een 
noordelijke pijler van het schip en verbonden met de cancelli gevonden 
zijnss. Deze elementen zijn zeker niet uit de bouwtijd, maar waar
schijnlijk in de 6e eeuw geplaatst, blijkens decor en type van de zes
hoekige ambon, zoals in Grado oorspronkelijk ook toegepast. Ook in 
Klapavica en Bihac zijn zulke sporen gevonden. 
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HOOFDSTUK I I 

Noord-Afrika 

In de provincies Proconsulans, Numidia en (minder) Mauretama, later 

tesamen het diocees Africa1, is het chris tendom reeds vroeg wijd verspreid 

en in alle bevolkingslagen doorgedrongen. Tertullianus getuigt al van een 

geweldige getalssterkte der christenen en op het concilie van Carthago 

in 2 16 zijn niet minder dan eenenzeventig Afrikaanse bisschoppen ver

enigd2 . Het Latijn is dan al onbetwist de kerkelijke spreek- en schrijftaal 

en de banden met Rome zijn zo hecht , ook later nog, tijdens de Bvzan-

tijnse overheersing, dat het alleen al daarom twijfelachtig is, dat zich op 

he t gebied van de liturgie en van het bouwen daaromheen sterke Oosterse 

invloeden zouden hebben doen gelden. Aan het einde van de 4e eeuw 

bestaat er een bloeiend kloosterleven, op Italiaanse leest geschoeid. 

De overblijfselen van honderden kerkgebouwen her inneren aan de 

expansiekracht van he t christendom in Noord-Afrika en stempelen het 

to t de omvangrijkste archi tectuurprovincie van he t Wes ten , zij het ook 

niet de ri jkste: behalve in de oude civitates, zoals Carthago, Timgad, 

Djemila, Tébessa, met hun monumentale profane bouwwerken , door de 

kerken zo veel mogelijk geëvenaard, is de Afrikaanse basiliek over het 

algemeen een eenvoudig, technisch en artistiek middelmatig, vaak zelfs 

armzalig gebouw, opgetrokken uit slordig gehouwen natuursteenblokken, 

primitief metse lwerk, en uit veel afbraakmateriaal en spolia van andere 

gebouwen 3 . 

He t gebruikelijke type is de georiënteerde driebeukige zuilenbasiliek 

me t halfrond gesloten absis, alleen de oudste basilieken van Carthago en 

van Tripolitana en Byzacena zijn geoccidentcerd. Zelden heeft de Noord-

afrikaanse basiliek een a t r ium; zelfs een narthex ontbreekt meestal . 

Enkele kerken vallen op door hun veelbeukige aanleg: negen beuken in 

de Basilica Маютит te Carthago, vijf beuken in een basiliek te Skhira, de 

twee kerken van Fériana (Thelepte) , de Byzantijnse basiliek van Der-

mech in Carthago, de basiliek van Salsa te Tipasa, in Segermes en 

Orléansville, een veelbeukige aanleg die vaak echter niet door een bewust 

ideaal schijnt ingegeven maar door het ontbreken van trekbalken van 
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voldoende lengte ; in Matifou bijvoorbeeld is de vijibeukigheid een gevolg 

van latere , gebrekkige herstellingen. In enkele kerken zijn de zijbeuken 

voorzien geweest van tr ibunes : in de basiliek van Salsa te Tipasa, in 

Matifou, in Tébessa, Haidra, zoals ook in een basiliek te Ptolemais in Libië. 

Een Afrikaanse eigenaardigheid is de aanleg van een contra-absis 

tegen de kor te westgevel van de basiliek, een absis die sepulchrale 

functies heeft en veelal een latere toevoeging is. Wij vinden haar in een 

basiliek te Fériana, in Mididi, in de basiliek van Alexander te Tipasa, 

voorts in Henchir Chigarnia (Uppenna), Sbeitla en Skhira. Aan de 

basiliek uit 324 te Orléansville werd zij omstreeks 400 toegevoegd en 

later ingericht tot grafkapel voor bisschop Reparatus, die in 47 ς over

leed. Hetzelfde verschijnsel deed zich op het Iberisch schiereiland voor 

in bijvoorbeeld de vermoedelijk je-eeuwse basiliek van Vega del Mar. 

Tijdens de Byzantijnse overheersing werden enkele malen zulke contra-

absiden ters tond tegelijkertijd m e t de kerk zelf g e b o u w d ; in de d o o r 

keizer Justinianus tot kerk verbouwde Severiaanse basiliek te Leptis 

Magna (Tripolitanië) werden de tegenover elkaar bestaande absiden 

gehandhaafd, in een kerk te lunca (Byzacena) werden twee dergelijke 

n ieuw gebouwd. Een obligaat onderdeel van he t kerkgebouw is deze 

construct ie echter nooit geweest . 

Grote wisselvalligheid bestaat er in de vormgeving van het hoofd

einde van de k e r k : een enkelvoudige absis, halfrond gesloten of in een 

rechthoekig massief gevat, is eerder uitzondering dan regel, want meestal 

w o r d t de absis geflankeerd door twee vierkante ver t rekken, die —zonder 

dat m e n er een regelmatig systeem kan ontdekken — beurtelings in 

communicat ie staan me t de absis en me t de zijbeuken van het schip. 

Deze indeling in dr ieën treft men ook op de Balearen aan (Son Bou, 

4e of 5e eeuw). Al te gemakkelijk heeft men hierin Oosterse , me t name 

Syrische invloeden gezien, waartegen echter pleiten de verschijnselen, 

dat absis en nevenruimten in Afrika andere functies vervullen dan in 

Syrië, en vooral ook, dat he t voorbeeld van de verdeling in dr ieën 

binnen Afrika zelf al te vinden is in profane gerechtsbasilieken als die in 

Tipasa, Mdaourouch (Madaurus) en Leptis Magna, gebouwen die zonder 

veel ingrepen in kerken getransformeerd werden . 

Afdoende verklaringen voor de vorm en herkomst van de hier gesigna

leerde eigenaardigheden kunnen evenwel niet gegeven worden zolang 

het chronologisch classement van de Afrikaanse kerken nog zo ui termate 

gebrekkig is. Bijna geen enkel gebouw is nauwkeurig of bij benadering 

gedateerd. Een goed synthetisch overzicht ontbreekt , omdat de op

gravingen slechts incidenteel plaats vinden, soms noodgedwongen 

haastig en onvolledig, en lang niet altijd volgens beproefde methoden , 
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verder omdat zij onderl ing onafhankelijk en op verschillende plaatsen 

gepubliceerd -worden, wanneer zij al niet in portefeuille blijven. Bouw

plastiek, als kapitelen en friezen, is schaars en vaak meermalen her-

bezigd, zodat zij geen datum voor het gebouw opleveren. Soms kunnen de 

door inscripties gedateerde grafmonumenten een terminus ante quem ver

schaffen en soms geeft de vorm van een gebeiteld Christusmonogram 

enig houvast, omdat daarin wel een geleidelijke verandering te onder

kennen valt. 

De komst van de Ariaanse Vandalen in 430 b e l e m m e r t wel de 

kerkelijke bouwbedrijvigheid, maar betekent nog niet haar e i n d e ; een 

herleving, vooral in de vorm van restauraties en interieurwijzigingen, 

brengt de Byzantijnse overheersing in y 2 ς ; het einde van de kerkelijke 

archi tectuur k o m t eerst m e t de Arabische invasie sedert omstreeks 6yo, 

maar de jongste christelijke graven reiken nog diep in dit nieuwe tijdperk 

en dagtekenen uit de 10 en 1 ie eeuw. 

Doordat de annexen aan de kerken vaak niet of slecht onderzocht zijn, 

kan m e n zich nog geen goede voorstelling vormen van de karakteristieken 

van een bisdom, dat immers een gehele insula b innen een stad in beslag 

placht te nemen, noch van de indeling van een kloostercomplex. 

Onderscheid tussen coemeteriale basilieken en gewone parochiekerken is 

nog m i n d e r mogelijk. Het schijnt, dat in Afrika al vroeg geen rekening 

m e e r gehouden w e r d m e t het verbod binnen het pomenum te begraven. 

W o r d t in R o m e , Ravenna en elders nog tot in de 6e eeuw geen graf 

intra тоета gevonden, in Afrika ontwikkelen zich al in de ye eeuw hele 

necropolen binnen de stadsveste, zoals te Skhira. Er is bijna geen kerk in 

Noord-Afrika of zij is gevuld m e t graftomben en elke kerk is een over

dekt c o e m e t e r i u m geworden door het verlangen van de gelovigen o m 

ad sanctos, nabij de rel ieken of he t graf van een martelaar, begraven te 

w o r d e n . Slechts enkele kerken zijn op een ouder kerkhof gebouwd, de 

meeste zijn zelf he t beginpunt van de groei van een c o e m e t e r i u m . 

Het herkennen van de liturgische disposities b innen het Afrikaanse 

kerkgebouw w o r d t bemoeilijkt door de schaarste aan gegevens over de 

Afrikaanse l iturgie, die vrijwel volledig onbekend is. Over de gebruiken 

vóór het concilie van Nicaea bezitten wij alleen enige mededelingen van 

Tertull ianus en Cyprianus, over de toestand daarna lichten ons alleen 

Augustinus en Victor van Vita enigszins in en wel op zulk een wijze, dat 

wij geen ingrijpende afwijkingen van de Romeinse liturgie kunnen vast

stellen. De grootste klaarheid heerst er over de plaats en onderl inge 

verhouding van het voorzi t terspodium en de al taarruimte, en uit de 

onderzoekingen van Gsell en Gauckler, ui t de m e e r recente bewerkingen 

van hun gegevens door Sauer, Simon, de aanvullingen door Berthier , 
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Logeart en Martin, door Ward Perkins en Goodchild, en uit het syste

matisch overzicht van Luiks in zijn dissertatie „Cathedra en Mensa" uit 

ΐ 9 ί £ blijkt onomstoteli jk dat het ene vaste gebruik, van Mauretanië tot 

Tripoli tanië, bestond in de plaatsing van de cathedra in de absis en van de 

mensa diep in het schip der kerks . Maar wat in de studie van Luiks, door 

zijn reformatorische preoccupaties, niet voldoende tot zijn recht komt , 

is de rol van de reliekencultus in deze disposities, de betekenis van absis 

en al taarruimte als memoria martyrum en grafplaats, het monumenta le 

kader van de Eucharistieviering doordat het altaar door een ciborium 

overhuifd werd — bijgevolg overheerst niet de cathedra de ru imte - en 

tenslotte de functie van de nevenruimten aan de absis, waaraan al te vlot, 

in he t voetspoor van Gsell, de rol toegekend w o r d t van pastophoria, of

schoon deze eerst kenmerken zijn van een jongere , Byzantijnse r i tus. 

Deze nevenruimten roepen in elk geval de vraag op, of de Afrikaanse 

liturgie gebruiken kende die in Rome niet op die manier voorkwamen 

en die een speciale ruimtelijke omlijsting vroegen: voor een ablatio 

populi, gericht naar zulk een annex toe, en een processie oblationis, ver

t rekkend vanuit dezelfde ru imte , handelingen die gewoon zijn in de 

Gallicaanse ritus en misschien ook in Afrika ooit in zwang waren. 

Terech t maakt geen auteur onderscheid tussen de or thodoxe en de 

Donatistische kerkgebouwen, die men in elke stad en in elk dorp beide 

vertegenwoordigd vindt, want er schijnt geen enkel verschil in li

turgische dispositie geweest te zijn. Het doctr inaire geschil, waardoor 

de Afrikaanse christenheid sedert he t begin van de 4e eeuw zo verscheurd 

werd , dat overal „cathedra tegen cathedra en altaar tegen altaar" op

gericht werden , betrof de geldigheid van de sacramenten toegediend 

door hen die zich schuldig gemaakt hadden aan of ingestemd met de 

traditio, de uitlevering van de heilige boeken aan de magistraat, zoals he t 

edict van keizer Diocletianus die geëist had. O p het gebied van de kerk

bouw en de liturgie namen de twee hiërarchieën dezelfde gebruiken in 

acht, met dit verschil dat de Donatisten zich laten kennen door een 

ongebreidelde martelarenverering, die pathologische vormen aannam. 

Wanneer onder een altaar of in een absis dozijnen ¿usti of sjncti begraven 

zijn, kan men er vrijwel zeker van zijn me t een Donatistische kerk te 

doen te hebben en ook wanneer men hun karakteristieke strijdleuzen als 

„Deo laudes" in inscripties aantreft. De veronderstell ing, dat zij hun aan

hang vonden onder de armste lagen van de bevolking, word t gesteund 

door het feit, dat hun kerken vaak het primitiefst gebouwd zijn en toch, 

als een uiting van ressentiment , de meest pompeuze en grootsprakige 

opschriften dragen, zoals praeclara et decora domus (kerk n r 1 in Oued 

Rhezel in Numidië) en domus dei perfecta. 
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Cathedra, mensa en reliekencultus 

Numquid non et Africa martyrum corponbus piena est?, zegt Augustinus·* en in 
de overblijíselen der kerkgebouwen is het an twoord besloten, dat het 
getal van de vurig vereerde martelaarsgraven en -relieken verbijsterend 
groot was. Niet alleen de stoffelijke overschotten der heiligen werden op 
monumentale wijze bijgezet, maar ook objecten die door aanraking 
daarmee, ex contactu, gewijd waren, relieken als brandea ( = palliala, 

nomma), en aarde die door hun bloed gewijd was, ook aarde die uit de 
heilige plaatsen in Palestina werd aangevoerd, waren he t middelpunt 
van devotie. Tegen de plaatsing van altaren in memoriae martyrum waarin 
geen tastbare relieken aanwezig waren , keren zich canon 14 van het 
concilie in 401 en canon 34 van het concilie in 438 te Car thago ' , uit
spraken die ondersteunen wat de opgravingen leren : de memoriae martyrum 

zijn gewoonlijk van een altaar voorzien. Daarom kan hier geen onder
scheid gemaakt worden tussen de dispositie van kathedralen en parochie
kerken enerzijds en martoria en coemeteriale basilieken anderzijds. 
Het is mogelijk, dat zelfs de beroemde Mensa Cypnam — mensa als pars pro 

toto de gehele basiliek aanduidende - , de gedachteniskerk ter ere van 
Cyprianus, waarmee men de resten van de fraaie zevenbeukige kerk te 
Sainte-Monique bij Carthago, vlak aan zee, vereenzelvigt, een van de 
memoriae was waar geen relieken aanwezig waren. Voor Cyprianus 
immers waren te Carthago verscheidene hei l igdommen opgericht , die 
alle middelpunt van verering waren : een op de Ager Sexti, waar hij ge
ëxecuteerd was, een op de areae van Microbius Candidianus, waar hij 
begraven was, en dan nog een binnen de veste6 . De eerste, de plaats van 
zijn dood, op grond dus, door zijn bloedgetuigenis gewijd, waar een 
altaar opgericht was, is waarschijnlijk de Mensa Cypriani?. In elk geval is 
in de te Sainte-Monique aan zee opgegraven basiliek geen graftombe of 
reliquiarium als cultus-object gevonden, wel vele gewone graven in de 
kerk en in het a t r ium. 

Hoe het ook zij, de woorden van Augustinus geven duidelijk aan, hoe 
het offer van de bloedgetuigen me t he t eucharistisch offer geassocieerd 
werd , een gedachte die reeds Tertullianus (overleden in 2^8) benadrukt 
had : onder het altaar behoren de martelaren te rusten8 , en hun ge
dachtenis word t regelmatig gevierd al in Cyprianus' dagen ' . Het altaar 
is waarlijk zetel van het lichaam en bloed van Christus, zegt Opta tus 1 0 

en de martelaren hebben dus onder het altaar hun rechtmatige plaats, 
want zij zijn de ledematen van Christus1 1 zoals een reliquiarium uit Ksar 
Belezma hen noemt en zoals ook Ambrosios hen zag. 

Het is hier echter zaak onderscheid te houden tussen enerzijds he t 
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altaar op een martelaarsgraf of op een reliquiarium en anderzijds de 
mensa martyrum of mensa sanctorum, die niets anders is dan een verheven 
versie van de gebruikelijke dodenmaaltafel. Uiteraard moeten wij verder 
de gewone mensa, het grafteken van de niet als heilige vereerde over
ledene, geheel uit ons overzicht weglaten. Hven scherp als tussen altaar 
en mensa martyrum dienen wij te onderscheiden tussen de liturgie en het 
tradit ionele dodenmaal, de agape, de laetitia, het refrigerium, op het graf 
de r martelaren, ofschoon dus in elk van beide de gedachtenis der 
martelaren opgenomen was. In de antieke gebruiken van het dodenmaal 
had christelijk Afrika volop deel en zij vonden niet alleen op de kerk
hoven en in de cellae memoriae plaats, maar na de Kerkvrede ook in de 
coemeter iale en zelfs in de stadsbasilieken. Door verscheidene uit
latingen van Augustinus blijkt hoe het gehalte van deze gewoonte schom
melde tussen een sober r i tueel , met christelijke zin geladen, en een zinlo
ze dronkemans- en smulpartij , tussen de ingetogenheid waarmee zijn 
moeder Monnica he t gebruik placht te volvoeren en de massale kermis-
pre t die vaak de basilieken van Carthago, maar ook die van Hippo Regius 
ontwijdde en die door de feestvierders gerechtvaardigd werd met een ver
wijzing naar de Vaticaanse basiliek in Rome, waar het gebruik even 
populair was1 2 . 

Sedert canon 29 van de conciliebesluiten uit Hippo in 393, door 
Augustinus' toedoen en naar Ambrosius ' voorbeeld in Milaan, de doden-
malen aan de geestelijkheid verbood en aan de gewone gelovigen ontr ied, 
bleef de agape als bedeling van de armen voortbestaan, maar verdween 
het gemeenschappelijk maal ter nagedachtenis van de martelaren geleide
lijk overal. De opgravingen hebben ons dodenmaaltafels op of bij de 
graven in velerlei vorm leren kennen, zowel op de kerkhoven onder de 
blote hemel , zoals bijvoorbeeld in Tipasa, als in de basilieken, waarbij 
het echter niet altijd duidelijk is, of het tafels voor een particulier 
familiemaal of voor een publieke martelarencultus betreft en waarbij men 
soms daarentegen aan een altaar kan denken, zoals bij de sigmavormige 
tafel, in situ gevonden vóór de absis in de grote basiliek van Matifou : een 
gemetseld blok op halfcirkelvormige plattegrond, bedekt met een laag 
cement met opstaande r a n d ' ï . Het geheel was 0,89 m hoog, de grootste 
breedte bedroeg 1,30 m. Gezien het ontbreken van enig opschrift of van 
symptomen die op een particulier graf wijzen, gezien ook de plaats en de 
gelijkenis met sigmavormige altaar-mensae te Solin, Ras Siagha, Korinthe, 
Sabratha, Samos, Tarragona en elders, is het geenszins te vermetel in deze 
s t ruc tuur een altaar te zien en niet een agape-tafelofeen mensa mar tyrum. 
Door haar excentrische plaats wèl als agape-tafel gekarakteriseerd is de 
sigma-tafel in de zogenaamde, uit omstreeks 400 daterende, kapel van 
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Alexander te Tipasa1 4 , het basiliekje met de graven der „iusti priores" 

onder he t rechthoekig absispodium. Daar bevindt zich in het vierde 
in tercolumnium van de zuidelijke pijlerreeks en ui tgebouwd in de zij
beuk, een grote gemetselde s t ructuur op halfcirkelvormige plattegrond, 
wee r met een laag cement gedekt, waarin een eveneens halfronde uit
dieping. Het geheel is ongeveer 0,80 m hoog, de grootste breedte is 
3,3£ m, het kuipje is 1 m breed en o, 1 8 m diep. Het is niet duidelijk, of 
wij hier een part iculiere stichting ten behoeve van gewone dodenmalen 
of van een caritatieve agape aan een gewoon graf moeten zien, ofwel een 
installatie voor een publiek maal ter ere van martelaren. Het gebouw-
was weliswaar een kerkhofkapel, maar blijkens een inscriptie in de 
mozaïekvloer van he t s c h i p " toch van een altaar voorzien. En zo is het in 
Afrika vrijwel altijd: elke basiliek, coemeteriaal of niet, is voor de vol
ledige eredienst uitgerust. Begraven word t er overal, in het schip, in de 
zijbeuken, in een contra-absis, of, zoals te Kelibia15 , in mausolea die 
tegen de zijbeuken aangebouwd werden , een dispositie die sprekend ge
lijkt op die van de Memoria Apostolorum (S. Sebastiano) in Rome. Geen 
enkele basiliek wekt de indruk louter een mar tyr ium of alleen een 
„overdekt kerkhof" te zijn, en toch weten wij van Augustinus, dat het 
voorkwam dat in éen gebouw afzonderlijk de leerdienst plaats vond, bij
voorbeeld in de memoria van de Twint ig Martelaren te Hippo 1 6 en dat 
men vervolgens in een ander gebouw de Eucharistie ging vieren. 

Van andere mensae is het door opschriften duidelijk, dat zij geen 
gewone tafels voor een familiemaal waren, maar middelpunt van heiligen
verering. Vooral in Numidië komt de inscriptie „MENSA M A R T Y R U M " 
(meestal in de spelling „MESA M A R T Y R U M " ) veelvuldig op stenen bladen 
voor, die gemakkelijk als tafel voor het refrigerium gediend kunnen 
hebben maar bepaald geen altaar voor de Eucharistie wa ren 1 7 . In de 
verdere tekst van hun inscripties, waarin de relieken van de martelaren 
en de datum van hun bijzetting opgesomd worden , komt geen allusie op 
de Eucharistie voor. Zij zijn gevonden op plaatsen waar nooit een altaar 
gestaan kan hebben (zijbeuk, excentrisch in het schip, soms in he t open 
veld, ver van kerkruïnes) of de archaeologen zijn er bij de ontdekking zo 
onmiddellijk van uitgegaan, dat het altaren waren, dat men verzuimd 
heeft de vindplaats binnen of buiten de basiliek nauwkeurig op te geven. 

O o k het befaamde mozaïek-opschrift in Haidra (Ammaedera) te r 
gedachtenis van de bijzetting van de relieken van martelaren uit Diocle-
tianus' tijd noemt heel neutraal slechts een mensa, geen altaar18 en niets 
noopt ons aan iets anders te denken dan aan een monumenta le , door 
cancelli omgeven mensa martyrum zonder di recte liturgische bestemming. 
Zo is een kalkstenen tafelblad uit Henchir Fellous, thans in het Louvre, 
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door de inscriptie betiteld als mensa martyrum ter ere van de relieken 
van de martelaren Moena en Sebastianus, ver van de ruïnes gevonden en 
niets bewijst dat het een altaar was". De afmetingen, 0,75 bij 0,61 m, 
maken het trouwens ongeschikt, te klein voor een gebruik als altaar. 
Zo heeft Optatus waarschijnlijk ook geen altaren op het oog, wanneer hij 
de Donatisten hun overvloed van dealbatae arae aut mensae20 kwalijk 
neemt, maar allerlei soorten reliekenstandaard, die vooral bij de Dona
tisten in gebruik waren, — ofschoon zij niets zelf hebben uitgevonden, 
maar alles uit de orthodoxie hebben overgenomen en tot in het krank
zinnige overdreven. In kerk nr 4 te Oued Rhezel bijvoorbeeld zijn 
gemetselde massieven teruggevonden, kasten als het ware, die als reliek
houders dienden en urnen bevatten21, br is een stenen Jenestella aange
troffen, die tot een van deze massieven, deze thecae, behoord kan hebben. 
Een ervan stond rechts vóór het absispodium, een buiten de altaarcan-
celli en een in de noordelijke zijbeuk. 

Tot deze categorie moet waarschijnlijk ook gerekend worden de 
stenen theca van het basiliekje van Ain Zirara (Numidië,) waarin de 
beroemde zilveren capsella gevonden werd, die thans in het Vaticaans 
Museum bewaard wordt22. Het steenblok waarin het zilveren doosje 
werd gevonden, heeft de vorm van een kistje, gedekt door een mensa, 
een stenen blad, waarop weer een bakje rustte, gevormd door recht
opstaande stenen platen (fig. 42), Het geheel is van geringe afmetingen 
en nog geen 0,75 m hoog. In het kuipje konden, zo meende De Rossi, 
de gelovigen hun branded neerlaten, maar veeleer is het bedoeld om er de 
spijzen van het dodenmaal op te plaatsen. 

Om nog meer voorbeelden te noemen : in kerk nr 1 van Khirbet bou 
Hadef23, werd in de altaarruimte vóór de absis een kistvormige formatie 
van rechtopstaande stenen platen aangetroffen, waarin Gsell zonder 
aarzelen een altaar heeft herkend, maar wanneer men in aanmerking 

·. 
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neemt, dat de constructie niet hoger reikte dan o , j8 m, bij een lengte 

van ι, ι ξ m en een breedte van 0,88 m, dan w o r d t het meer aannemelijk 

hierin een reliquiarium te zien. Hetzelfde geldt \ o o r de stenen tafel in de 

kerk nr 2 aldaar, waarvan het blad op de rand de inscriptie „ M A R T U R 

IVLIANVS" en een chrismon droeg, terwijl bovenop het blad in het midden 

een cirkel is gebeiteld, waarop m e n zich een schotel voor de agape kan 

denken. In kerk nr 3 zal het weinig anders geweest zijn: de overeind 

staande stenen platen vormen een kast r o n d o m een rechthoekige uit

dieping in de vloer, waarin gewijde aarde bewaard w e r d . Overeen

komstige situaties bestonden in de kerken van Mechta el Tein. In de 4e-

of je-eeuwse basiliek 1 te Khirbet el Usfane stond onmiddellijk vóór het 

absispodium een stenen reliekkist van 4 i x 34 x 21 cm, met op he t 

deksel de namen Tertulus en Donatus. Een tweede , 48 χ 3$ χ 40 cm, 

stond m e e r zuidwestwaarts. Bovendien lagen tussen de twee trap-op-

gangen naar he t absispodium twee graven. Een soortgelijk kistje, 

60 χ зу x 3 2 c m , stond direct tegen het absispodium aan in de kerk van 

Azrou Zaouia (Numidië) , naast een graf; in het kistje bevonden zich aarde 

en glasscherven. In de kerk van Bied Faham had een kistje, 48 χ 38 χ 36 c m , 

vóór de absis staande, twee tegels als deksel. Drie zulke reliquiaria, 

u rnen bevattende, zijn in de kerk van Ferme Gourdon gevonden. 

Het is ook de vraag, of het vierkante stenen blad uit de basiliek van 

Henchir el Begueur2 4 wel een overblijfsel van een altaar is; het meet 

1 bij 1 m, op de rand staat naast een chrismon gegrift: „MEMORIA VÄCTI 

M O N T A N I " en in het blad is, binnen een rijk me t rui ten en rozetten ver

sierde omlijsting, een ronde diepte van 0 ,2^ m diameter ui tgehouwen, 

een uitdieping die v\el als loculus voor relieken is verklaard, maar even 

goed een kom voor de agape kan zijn, want wellicht is het blad slechts een 

mensa martyrum. Onmiskenbaar is dit het geval met de uit 359 dag

tekenende mensa van Ain Tixter in Numidië 2 5, thans in he t Louvre: 

een sigma-vormig blad van 1,30 bij 1,30 m, in het midden voorzien van 

een schotelvormige uitdieping met opstaande rand, op de bodem van 

deze kom een chrismon en de inscriptie „MEMORIA S A N ( C ) T A " , en om de 

rand heen een uitvoerige opsomming van de eronder bewaarde relieken, 

waarbij ook terra promissioms ube natus est Christus. Zulke mensae zijn ook 

in Ain el Ksar, Duper ré , Ain Kabira, Mdaourouch en elders gevonden. 

Het proces verbaal van de depositio memoriae per manus beatissimi episcopi 

behoefde niet noodzakelijkerwijze op he t blad van de mensa mar tyrum 

te staan, maar kon zich net zo goed in een mozaïek-opschrift elders in de 

basiliek bevinden, bijvoorbeeld bij het altaar, of alleen op een loden 

plaat, die zelf eveneens bij de urnen werd bijgezet: een voorbeeld daar

van leverde kerk nr 1 van Sila o p 2 6 . Terloops zij opgemerkt , dat het 

268 



blijkbaar ook in Afrika regel was, dat de bisschop de relieken bijzette, 

zoals dat elders in de oudchristelijke wereld bij de kerkwijdingen ge

bruikelijk was 2 7 . 

Het ene en ondeelbare altaar echter blijft duidelijk van alle andere 
mogelijke mensae onderscheiden: de tafel van Christus is die welke in 
het midden geplaatst i s 2 8 . De opgravingen overal in Afrika hebben be
vestigd, dat wij h ieronder het midden van de schipbreedte moeten ver
staan. De opgravingen hebben tevens aangetoond, dat he t vanaf de oudste 
bekende monumen ten tot de jongste, dat wil zeggen sinds de Kerkvrede 
tot in Justinianus' tijd gebruikelijk was ook onder het altaar rel ieken te 
plaatsen of zelfs gehele graven aan te leggen. Beide manieren van aanleg 
komen vrijwel even vaak voor. Gebruikelijk, maar niet obligaat, want 
het verrassende is, dat daarnaast vele kerken bekend zijn, waarin geen 
graftomben ot reliquiaria onder het altaar waren, maar onder het absis-
podium, in de onmiddellijke nabijheid van de cathedra en de presbyter-
banken. 

Zo kunnen de disposities to t een tweetal typen herleid worden , die 
elk weer een hoeveelheid varianten opleveren. Ferst de graftomben 
onder het altaar. Het sprekendste en vroegste voorbeeld daarvan is de 
basiliek van de heilige Salsa in Tipasa29 , die in haar eerste aanleg, als 
kleine driebeukige pijlerbasiliek met halfronde absis, nog uit de 4e eeuw 
dagtekent , later westwaarts uitgebreid is, zonder dat de plaats van he t 
altaar, in de derde travee voor de absis, gewijzigd werd . Het uit 44J -446 
daterende vloermozaïek daar draagt een inscriptie waarin de stichting 
van votiefgeschenken - wellicht de stichting van het mozaïek zelf— op de 
glans van het altaar be t rokken wordt^0 . Het schijnt, dat later een wijziging 
van het graf heeft plaats gehad en dat de stoffelijke resten van de kleine 
martelares in de sarcofaag van haar tante Fabia Salsa werden bijgezet, 
die op een gemetselde sokkel op het oudere mozaïek geplaatst we rd . 
Maar hoe het ook zij, de nauwe verbintenis van altaar en graf bleef 
gehandhaafd. 

Een ander vroeg voorbeeld is de situatie in de Basilica Maiorum bij 
CarthagoS' . In de inscripties op de graven in en om deze coemeteriale 
basiliek worden zo vaak de heiligen Perpetua en Felicitas (gestorven in 
203, de authentieke Passio is bewaard gebleven) aangeroepen, dat men 
deze kerk wel als hun grafkerk mag beschouwen. In het midden van het 
schip bevond zich oorspronkelijk een vierkante cella memoriae me t graf
tomben, welke als de kern van het complex kan gelden, waarop in de 
4e eeuw de basiliek verrees, met het altaar op de graven. Beide genoemde 
kerken, de basiliek van Salsa in Tipasa en de Basilica Maiorum te Carthago 
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zijn onmiskenbaar kerkhofbasilieken, maar niet temin voor de volledige 

liturgie ingericht. Een graf onder het altaar een eindweegs vóór de 

absis zien wij op veel plaatsen in Numidië , in de Donatistische kerk van 

Ksar el Kelb, kerk nr 3 in Oued Rhezel, kerk nr 1 in Khirbet bou 

Addoufen, twee sarcofagen in de vloer onder het [altaar in de kerken van 

Tiffeltassine, Mechta Tarf en Henchir Tarlist (alleen deze laatste geda

teerd , j e eeuw) , het graf van zekere Donatus onder het altaar in de kerk 

van Henchir el Ksour. O o k buiten Numidië t reedt dit verschijnsel o p : 

in de kerk van Siagu (Procomulans, Tunesië) bevindt zich een graf in de as 

van de basiliek tussen het absispodium en het altaar. In de kleine basiliek 

te Morsot i , in Numidië , bevindt zich een kindergrafje onder het altaar. 

In enkele gevallen is er een echte crypte met een of meer sarcofagen onder 

de plaats van he t altaar: in de kerken nr 1 en 2 te Henchir Seffan, in kerk 

nr 1 te Henchir Djerouda3 2 . In de grote stadsbasiliek van Bone, Hippo 

Regius, door de ontdekker , Erwan Maree, vereenzelvigd met de Basilica 

Pacis, de 4e-eeuwse kathedraal van Augustinus, bevindt zich op I , J O m 

vóór de rooilijn van de absis (fig. 43) een laag gemetseld podium, waarop 

Maree zich een ambon voorstelt , maar waar men veeleer het altaar moet 

z o e k e n " . Onde r dit podium bevindt zich een cisterne, ouder dan de 

basiliek, later tot crypte met graftombe ingericht, een situatie die on

middellijk aan die in Henchir Seffan en Henchir Djerouda doet denken. 

Maar frequenter dan graven komen reliquiaria onder de altaren voor. 

O p verschillende manieren worden zij daar geplaatst. Meestal is in de 

vloer onder de altaartafel een rechthoekige uitdieping uitgespaard van 

variabele afmetingen, 0 ,45 tot i , j o m diep, 0 ,85 tot 1,40 m breed en 

lang, vierkant of rechthoekig, waarin urnen me t gebeente of aarde bij

gezet zijn. Deze rechthoekige hol ten, deze loculi, vertonen grote ge

lijkenis me t de enkaima, de rel iekholten, die sedert he t begin van de ge 

eeuw in Griekenland onder de altaren voorkomen. Deze relieken-

dépôts vinden wij in grote hoeveelheden weer in Numidië : in Ksar 

Belezma, in kerk nr 3 te Henchir Seffan, kerk nr ς te O u e d Rhezel, kerk 

nr 4 te Henchir bou Lhilet, de kerk bij b e r m e G o u r d o n , de kerken van 

Meharza, Azrou Zaouia, Ferme bou N e b , Mechta Azrou, Khirbet Salah 

en in de je-eeuwse basiliek van Henchir Akhrib, waar het relieken van 

Laurentius en Julianus betreft, die blijkens een inscriptie in 580-581 

o n d e r het altaar bijgezet werden. O o k in de je-eeuwse basiliek van 

Toqueville (Thamalla, Thamallula in Mauretania Sitifensis) schijnt he t 

reliekenkastje m e t relieken van Vincentius pas in de 6e eeuw o n d e r het 

altaar geplaatst te zijn. Buiten Numidië vinden wij he t type voorts in 

Ft Toual en in de Byzantijnse basiliek van Dermech. In Mactar treft men 

in de tot kerk verbouwde Schola Juvenum het zeldzame voorbeeld aan van 
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fig. 43- Bone (Hippo Regius), basiliek, door E. Maree vereenzelvigd met de Basilica Pacis, 4e eeuw. 
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een reliek-holte niet in de bodem, maar in een stenen altaarstipes 

(4e eeuw) , nota bene een daartoe omgewerk te antieke profane cippusi*. 

In deze loculi werden meestal eenvoudige urnen met relieken bewaard, 

zoals onder de mensae martyrum. Rijkere lipsanotheken, ivoren, zilveren 

en gouden, zullen zeker ook wel voorgekomen zijn, maar de plundering 

van de Afrikaanse kerken door de Vandalen is zo grondig geweest , dat tot 

heden slechts het zilveren doosje van Ain Zirara tevoorschijn is gekomen. 

Welke relieken in de loculus onder he t altaar bewaard werden, was ge

woonlijk door een inscriptie in de mozaïekvloer of op een steen aan

gegeven, zoals op een in Henchir Guelma teruggevonden epitaaf, waarop 

de plaatsaanduiding van de relieken duidelijk genoeg is : onder de 

heilige altaardwalen, „dat wil zeggen onder de vloer waarop deze neer

hingen "3 5. Naar analogie van Romeinse altaren hebben de archaeologen 

op het einde van de vorige eeuw ook voor Afrika wel het gebruik van 

blokvormige altaren met een fenestella conjessionis in de stipes aangenomen, 

maar in feite is maar enkele malen, te Ain Fakroum en te Satafis, een rest 

van een fenestella, in de vorm van een stenen plaat met boogvormige 

openingen, gevonden en in geen van beide gevallen is er enige aanwijzing, 

dat zij tot een altaar behoord hebben. Eerder kunnen zij van een af

zonderlijke graftombe of een mensa mar tyrum afkomstig zijn. 

Tegelijkertijd is ook de dispositie in zwang, die graven en relieken 

onderbrengt in he t absispodium. Al in de uit 324 dagtekenende basiliek 

te Orléansville, aangeduid als basiliek van Reparatus naar een daar pas 

vijftig jaar later begraven bisschop, bevinden zich onder het absispodium, 

dat 1 m hoger is dan he t schipniveau, twee graven. Dat een absis als 

passend erekadcr v o o r e e n voornaam graf ervaren werd , kan men ook af

leiden uit het feit, dat genoemde Reparatus bijgezet werd in een daartoe 

speciaal gebouwde contra-absis aan het andere uiteinde van het schip. 

hén sarcofaag bevat het absispodium van de kerk van Henchir Ouazen, 

evenals dat van kerk nr 3 in Oued Rhezel, twee sarcofagen dat van kerk 

n r ς aldaar, in n r 3 is er ook een o n d e r het altaar, terwijl nr ς alleen een 

reliek-holte onder het altaar heef t 3 6 . In de kerkhofkapel te Lámbese be

vat de absis twee graven, éen is er in de basiliek van Skhira. In de Dona-

tistische basiliek van Bénian bedekt het absispodium graftomben van 

bisschoppen, priesters, en monialen, gestorven tussen 422 en 446 , en als 

voornaamste graf dat van de als heilige vereerde Robba, gestorven in 4 3 4 . 

Een fenestella in de voorzijde van het podium geeft communicat ie met 

haar graf. Een sarcofaag met twee skeletten staat onder de absis van de 

kerk van Henchir el Ateuch en ook daar is een fenestella in de voorwand 

van het podium (eerste helft ce eeuw). De kerk van Khirbet bou Hadef 

heeft een tr iconch als absis, welke graven bevat ; in de basiliek van Kélibia 
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rust onder de absis de presbyter Felix. Vaak is de begrafenisruimte 
onder de absis een ware crypte . Dat ziet men in de twee naast elkaar 
gelegen kerken van Cuicul-Djémila (begin ^e eeuw) , in twee kerken te 
Timgad, in de kerk van Dougga (eind 4e of begin j e eeuw), in de kerken 
van Henchir Guesseria en Chafagi Aamer. In de meeste gevallen zijn deze 
crypten door een fenestella naar de zijde van het schip geopend; de 
t rappen die toegang geven tot de ondergrondse ru imten, bevinden zich 
doorgaans in de nevenvertrekken naast de absis. Een volslagen anomalie is 
de bes temming van de absis-crypte in de kerk van Castiglione : daar doet 
zij namelijk dienst als baptis ter ium. De meeste crypten vindt men in 
Numidië en verscheidene daarvan zijn Donatistisch. Enkele van de ge
vonden graftomben daarin werden duidelijk als rustplaats van heiligen 
vereerd, andere echter schijnen geen voorwerp van verering geweest te 
zijn, doch aanzienlijken, vaak geestelijken, tot graf gediend te hebben. In 
de absis boven de graven in de basiliek van Orléansville vindt men her
haaldelijk de naam Marinus sacerdos geschreven. 

Niet alleen on tmoe t men het fenomeen van crypte met fenestella on
der het absispodium, maar herhaaldelijk ook is de rechtstandige voorzijde 
van het podium voorzien van een rechthoekige uitdieping die relieken 
bevat heeft, als he t ware weer een soort enkainion derhalve, nu niet in een 
vloer, maar in een wand. Duidelijk zichtbaar is dat in kerk n r 2 te Bou 
Takrematen. Een dergelijke uitdieping in de vloer van het absispodium 
toont kerk nr 1 te Henchir Tarlist. In vrijwel al deze gevallen is bewezen, 
dat de absis niet het altaar bevatte en dat dit op de gebruikelijke wijze in 
he t schip stond, al of niet op een graf of op een reliquiarium. 

W a t zijn de beweegredenen geweest voor deze aanleg van crypten, graf
tomben en reliquiaria onder de absis? Wanneer in de absis de graven van 
bisschoppen, priesters en diakens liggen, kan men denken aan het ver
langen, dat hun grafstede zo nauw mogelijk verbonden was met de plaats 
waar zij hun ambt vervulden. Er zijn wel meer aanwijzingen, dat de 
ordening van de graven in de kerk de hiërarchische orde weerspiegelde. 
Zijn het martelaarsgraven, dan zou de associatie tussen enerzijds de 
belijdenis door het martelaarschap, anderzijds de belijdenis door de 
woordverkondiging, een rol gespeeld kunnen hebben. In deze r ichting 
wijst eigenlijk al het woord van Cyprianus over het door lijden beproefde 
getuigenis van de lector Aurelius-ï7. En wanneer men bedenkt , dat ook 
pas-gedoopten en boetvaardigen op het absispodium getuigenis aflegden 
van hun nieuw leven, dan zou he t niet vreemd zijn, dat dezelfde belijde-
nisgedachte er in Castiglione toe geleid heeft de doopvont in de crypte 
onder de absis te plaatsen. 
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Waar de absis begrafenisruimte was, was het contact van graf en altaar 
er niet geringer om. Het stond immers in de onmiddellijke nabijheid. 
Vermoedelijk was het ook zo in de kapel van Alexander te Tipasa3», een 
basiliekje met rechthoekig podium dat negen sarcofagen dekte , de 
graven van hen die door een inscriptie in de mozaïekvloer in de travee 
voor het podium herdacht w o r d e n 3 ' . De plaats waar deze hexameters 
aangebracht zijn, is de gebruikelijke voor het altaar en „subnixi altare" 

mogen wij wel verstaan als „gelegen nabij ". O p het podium zal geen altaar 
gestaan hebben, wel zijn er nog sporen van een presbyterbank langs de 
rechte oos tmuur . Dat de „priores", wellicht Alexanders voorgangers 
als bisschop van Tipasa, „lurti" genoemd worden , wijst op Donatisme. 
Het „sacramento manus porngere" lijkt een zinspeling op het ontvangen van 
de bucharistie door de gelovigen op hun aan de cancelli ui tgestrekte 
hand. De he rn ieuwde , systematische bijzetting van de „¡usti priores" door 
Alexander word t vóór 428 gedateerd; Alexander zelf werd in de weste
lijke contra-absis begraven. 

Wat de graven en de enkele ervpten onder de altaren betreft, komen 
wij al even zelden te we ten of zij de overblijfselen van als heiligen ver
eerden of van gewone overledenen bevatten. Zekerheid is er alleen, wan
neer het geen graven, maar rel iekendépôts zijn en wanneer de graven 
ietwat excentrisch bij zulk een loculus geplaatst zijn: in kerk nr 4 te Bou 
Takrematen bijvoorbeeld is bij de plaats van heta l taar-met-re l iquiar ium 
een grafkelder, waarin een houten sarcofaag stond ; een stoffelijk over
schot was daarin op een bed van olijfbladeren gespreid: iemand die ad 

sonetos begraven \ \as . Mogelijk ook werd in zulke situaties een hiërarchie 
nagestreefd en betrof he t de graven van bisschoppen en priesters, voor 
wie een begrafenis in de nabijheid van het altaar dat zij bediend hadden, 
even vanzelfsprekend was als een plaats in de absis waar zij gezeteld en 
gesproken hadden. Wij kennen de vroegtijdige gewoonte , bisschoppen in 
de nabijheid van het altaar te begraven, uit Milaan en Ravenna, waar dat 
al aan he t einde van de 4e eeuw geschiedde. In de vijibeukige zuidkerk 
van de dubbelkathedraal van Djémila is dit door een inscriptie in de 
al taarruimte vermeld : bisschop Cresconius (die in 411 aan de synode van 
Carthago deelnam) liet zijn voorgangers onder het altaar opnieuw be
graven40 . 

Het blijft t reur ig , dat de chronologische gegevens omt ren t de Afri
kaanse monumenten nog zo verward en onvolledig zijn; he t is daarom 
niet uit te maken, of Afrika wel dan niet een creatieve rol vervuld 
heeft in de vormgeving van crypte en confessio (met fenestella) en in de 
verbintenis van altaar met relieken of me t een graf, maar in elk geval zijn 
deze disposities er algemeen toegepast. 
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De cathedra 

Of een absis nu een crypte bezit of niet, graftomben o n d e r haar podium 

bevat of niet, maakt voor de plaats van de zetels van de clerus geen ver

schil. In elk geval had he t absispodium alle karakteristieken van de 

antieke tribunal en in Noord-Afrika was he t plaats voor de voorzitter en 

rostrum voor de lectores en de predikant tegelijk. Zo konden oude civiele 

gerechtsbasilieken als die in Tipasa, Mdaourouch, Sabratha en Leptis 

Magna zonder enige moei te in kerken veranderd w o r d e n , de daar be

staande tribunal kon gewoon gehandhaafd bli jven 4 1 . 

De hoogte van het podium bedraagt gemiddeld een 0,7ς to t i , j o m. 

Doorgaans is het toegankelijk door twee trappen die te weerszijden 

vanuit he t schip naar de absis opgaan, vlakbij de zuilenreeksen. Het 

merendeel van de Afrikaanse kerken heeft deze aanleg, zelden k o m t éen 

middentrap voor (Khirbet Guidra, Lámbese, Ouled Agla, Sidi Mabrouk), 

soms is er éen trap opzij in het schip, zoals in Oued Rhezel kerk nr 2, 

links, en kerk nr 4, rechts, en in Sabratha, kerk nr . 3. Maree recon

s t rueer t in de door hem te Hippo opgegraven basiliek een houten trap 

over de volle breedte van de absis, maar met goed recht kan men ook 

daar twee trappenvluchten dicht bij de schipzuilen aannemen. 

Cathedra en subsellia hebben zelden sporen achtergelaten, klaar

blijkelijk waren zij in Noord-Afrika echte meubelstukken, van hout . Er 

is zelfs geen enkele bisschopszetel bewaard gebleven, zijn plaats is echter 

duidelijk aanwijsbaar in die absiden waar tenminste de subsellia uit 

natuursteen of metselwerk bes tonden; het zijn de geijkte, de halfronde 

Ι ι , ι Ι ι I I 1 I I 

ßg. 44. Beman f Algerije), basiliek, voor 439. 

IJS 



omtreklijn van de absiswand volgende banken, in de lengte-as van het 
gebouw onderbroken door een opening waar de cathedra gestaan moet 
hebben of door een stenen sokkel, waarop zij heeft gestaan. Zulke ge
metselde presbyterbanken zijn gevonden in Mdaourouch, in Hippo, 
Henchir Harrat, Henchir Kasbat; in Tébessa waren een halve eeuw 
geleden nog de sporen van een stenen sokkel voor de cathedra te zien. 
Natuurstenen subsellia met een uitsparing voor een cathedra, zijn er in 
kerk nr 2 van Leptis Magna (eerste helft je eeuw), in Breviglieri en in de 
kerk van Announa, de laatste waarschijnlijk byzantijns. De situatie be
antwoordt aan de bekende je-eeuwse bronzen lamp uit Orléansville 
in de vorm van een basiliek: ook daarin is in de absis een stoeltje aan
gebracht, er staat een kruis op42. De uitzonderingen op de regel zijn zo 
gering in getal, dat zij geen afbreuk doen aan het algemene beeld. In kerk 
nr 2 te Sila staat een doopvont in de absis (in Castiglione, zoals vermeld, 
in de crypte onder de absis), in kerk nr i van Bou Kaben is een mensa 
in de absis gevonden43 en in een grafkapel te Lámbese tenslotte staat op 
het absispodium, waaronder twee graven liggen, een ciborium. 

Maar in het algemeen dekken de litteraire en archaeologische evidenties 
elkaar volkomen. Augustinus' cathedra stond in het midden van de 
subsellia op een podium44. Zo min als de Afrikaanse teksten vóór de 6e 
eeuw' ooit een in het schip staand leesgestoelte vermelden, zo min is er in 
Afrika ooit enig spoor van een prae-Byzantijnse ambon gevonden. Men 
krijgt de indruk, dat een gebruik, dat zich reeds vóór de Kerkvrede 
gevestigd had, tot aan de tijd van de Byzantijnse overheersing voortgezet 
was en dat het gesproken woord, zowel de Schriftlezing als de preek, 
klonk vanaf het absispodium. Wanneer Cyprianus bij zijn gemeente de 
nieuwe lector Aurelius introduceert, geeft hij als reden voor de be
noeming de vervolging die deze jongeman al geleden heeft en omschrijft 
zijn nieuwe taak: „Zulk een man was de hoogste rangen van de geeste
lijke wijding en grotere verheffing waardig, als iemand die niet op zijn 
leeftijd maar op zijn verdienste beoordeeld moet worden. Maar in
middels is besloten, dat hij aanvangt met de leesdienst, omdat aan de 
stem, die door een glorierijke prediking getuigenis heeft afgelegd van de 
Heer, niets beter past dan te klinken in de verkondiging van de godde
lijke lessen ; na de verheven woorden, die het bloedgetuigenis van Christus 
bekend gemaakt hebben, de Boodschap van Christus te lezen, waaruit de 
bloedgetuigen voortkomen; het leesverhoog na het beklaagdenpodium te 
betreden ; daar voor de massa der heidenen zichtbaar geweest te zijn, hier 
gezien te worden door de medebroeders ; daar met verbazing door het om-
staand volk aanhoord te zijn, hier met vreugde door de broederschap 
beluisterd te wordenes . In een volgende brief preciseert Cyprianus 
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die leesplaats naar aanleiding van de benoeming van Celerinus tot lector : 
„Deze, beminde broeders , to t ons komende met zo veel waardigheid 
voor de Heer , illuster door zijn eigen getuigenis en wonderbare daad, 
hem die werd vervolgd, wat anders paste ons dan hem op het leesverhoog 
te plaatsen, dat wil zeggen, op het podium van de kerk, opdat hij zich 
bevindend op de verhevenheid van het verhoog, en zichtbaar voor het 
gehele volk, overeenkomstig he t in het oog vallende van zijn eer , de 
voorschriften en de boodschap des Heren leest, die hij sterk en t rouw 
o p v o l g t . . . Gij weet toch, dat deze lectoren inmiddels benoemd zijn, 
omdat het passend was het licht op de kandelaar te plaatsen, waar het 
allen verlicht, en het gelaat van hen, die zich glorie verworven hebben, 
op het verhoog te laten zien, waar zij, door de hele omslaande broeder
schap gezien, de toeschouwers een opwekking tot glorie geven" 4 6 . 

O m goed zicht- en hoorbaar te zijn, moet derhalve de lector he t 
podium bestijgen, de locus altïor ot het pulpitum, de vreedzame opvolger 
van de folterplaats, de catasta. Zelfs onder pulpitum behoeven wij niets 
anders te verstaan dan een podium, een suggestus, een tribunal, een 
béma, maar dat verhindert ons niet om aan de mogelijkheid te denken, 
dat de codices op een houten lezenaar gelegd werden . Later spreekt 
Augustinus bij voorkeur van 7OCUÏ altior, wanneer hij het absispodium 
bedoel t 4 7 . O p de subsellia doelt canon 3^ van de vierde synode van 
Carthago, als gezegd word t consessus presbjterorum*s. Het absispodium was 
bij uitstek de plaats van de belijdenis : de rhe tor Victorinus legde er 
getuigenis af van zijn nieuwe geloof48 en daar plachten zowel dopelingen 
als boetelingen hun geestelijke wedergeboor te te belijden4«. 

Die betekenissen van het Noordafrikaanse absispodium hebben ons 
hier al doen veronderstel len, dat het begraven van martelaren onder he t 
podium eveneens met de belijdenisgedachte in verband gebracht m o e t 
worden . Maar ook de bisschop en de presbyters , die er verkondigd 
hebben, hebben het recht er hun laatste rustplaats te vinden. 

Het valt op , dat in sommige kerken het absispodium tussen de op de 
flanken gelegen trappenvluchten ver voorwaarts doorgetrokken w o rd t 
en een eindweegs in het schip steekt, met name te Bénian, zodat een 
echt rostrum ontstaat, vanwaar predikant en voorlezer uitstekend gezien 
en gehoord kunnen worden , „door hun medebroeders rondom gezien", 
zoals Cyprianus zegt. Dan is het ook geen inconvenient, wanneer op he t 
podium, onder de triomfboog van de absis, een aantal zuilen met een 
architraaf word t geplaatst, een afsluiting die wel enigszins he t zicht in en 
uit de absisholte be lemmer t , maar niet hinderlijk is indien de spreker 
uit deze kolonnade naar voren kan t reden tot aan de rand van het in he t 
schip uitspringende podium. Zulk een zuilenstelling ziet men , behalve in 
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ßg. 45- Interpretatie van de basiliek welke is afgebeeld in de mozalekrloer van de ¡e-eeuwse kerk 
van Tabarka (Tunesië), door J. B. Ward Perkins en l·. Goodchild. Links onder: correctie op de 

vorm van bet altaar. 

Bénian (fig. 44) , ook in de kerken ι en 2 te Sabratha, in de grote basiliek 

van Tigzirt (uit omstreeks 4 ^ 0 : m e t gekoppelde korinthische zuilen), 

in kerk 1 te Fériana-Thelepte, in de vijfbeukige basiliek te Djémila en in 

Henchir el Begueur5 0 . In al deze gevallen is de vorm van de bekroning 

nogal onzeker : een trabs, een architraaf, of soms ook bogen waarop de 

b randmuur van de absis rustte? Ward Perkins en Goodchild in terpre teren 

(fig. 4 Í ) op deze manier de zuilen vóór de absis zoals afgebeeld op het 

bekende mozaïek van Thabraca, de Ecclesia Mater*1. Dwingend is dat niet, 

omdat de tekening van de basiliek zo ideoplastisch is, dat men even goed 

aan een doorsnede van de drie beuken van een basiliek kan denken. In 

elk geval is juist de absis van de kerk van Thabraca, waaruit dit mozaïek 

afkomstig is, niet voorzien van zuilen met een architraaf of bogen. 

Overigens word t in de Afrikaanse vroegchristelijke l i t teratuur zulk een 

omlijstende en afsluitende kolonnade of arcade niet genoemd, noch met 

een vage aanduiding noch met een vaste t e rm. Men ziet de absis ook wel 

eens afgesloten door cancelli, die in de poverste kerken de vorm van 

gemetselde muurtjes aannemen (Ain Tamda, Henchir Guesseria, 

Henchir Seffan), elders uit een plint voor houten hekken bestaan (Matifou, 

Ouled Agla); opengewerkte transennae had de Salsabasiliek in Tipasa en 

had Damous el Karita in Carthago, dichte plutei waren er in basiliek 1 

te Mdaourouch 5 2 . De ook in Griekenland en Italië gebruikelijke triomf

boog op pilasters hadden de grote basilieken van Tébessa (tussen 340 en 
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Збо gedateerd) en Fériana, kerk ς te Oued Rhezel en de kerk van Chafagi 
Aamer5 3. AI die elementen, triomfboog, architraaf op zuilen, cancelli, 
kunnen geen ander doel gehad hebben dan de hiërarchische orde te 
benadrukken en mede het erekader te scheppen voor de presiderende 
geestelijkheid. 

Het altaar 

De ruimte voor het altaar neemt gewoonlijk de eerste twee of drie 
traveeën in beslag. 

Nussbaum heeft opgemerktS'», dat het van zeventien basilieken vast
staat, dat het altaar zo dicht bij het absispodium stond, dat de celebrant 
niet versus populum gestaan kan hebben; op éen basiliek na (Tigzirt, in 

ßg. 46· Schema van de liturgische dispositie van een aantal Afrikaanse basilieken (type Morsoti, 
Henchir el Ateuch, Khirbet bou Adoujfen), met grajonder het absispodium. 
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ßg. 47· Schema van de liturgische dispositie van een aantal Afrikaanse basilieken (type Benion, 
Tijjzirt, Oued Rhezel). 

Mauretama Sitifensis) zijn deze alle in Numidië gelegen. Zij zijn alle 
georiënteerd. Voor de meeste overige kerken neemt hij aan, dat de 
priester zich wel naar het volk richtte. In feite echter laten de meeste 
gevonden disposities beide mogelijkheden toe. 

Binnen het algemene schema bestaat een aantal varianten in materiaal
keuze en vormdetaillering van het altaar. Dat het veelal van hout was, 
wordt door de teksten vermeld55 en door de opgravingen bevestigd. In 
die gevallen waarin men de plaats van het altaar alleen kan vaststellen 
door aanwezigheid van sponningen in de vloer voor stipites of voor de 
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zuilen van een c ibor ium, kan men meestal gevoegelijk aannemen, dat het 
altaar uit he t vergankelijk materiaal hout bestond. Men kan zelfs zo ver 
gaan te vragen, of er wel andere dan houten altaren in Noord-Afrika 
waren, want van het meeste wat gevonden is aan stenen mensae, met of 
zonder reliquiaria, is de bestemming als altaar uiterst twijfelachtig en wat 
me t name De Rossi en Gsell hierover geschreven hebben, is niet meer 
houdbaar. Slechts in de basiliek van de Schola Juvenum te Mactar staat een 
tot altaar omgebouwde stenen cippus en voorts zien wij in de grote 
basiliek van Matifou een gemetseld sigma-vormig blok dat wel eens een 
altaar zou kunnen zijn. Overblijfselen van marmeren altaren zijn wel 
gevonden in kerk 2 te Sabratha en in El Asabaa, maar deze zijn Byzantijns. 

Hiervoor hebben wij reeds een aantal objecten vermeld die wel als al
taar beschouwd zijn, maar bij nader inzien mensae martyrum zijn of reliek
houders bij of onder het altaar. Dat moet in Afrika overal gebruikelijk 
geweest zijn, bij of onder het altaar relieken te plaatsen ofwel in een uit
dieping in de vloer onder de altaartafel ofwel in een stenen theca bij het 
altaar. Wij menen, dat de archaeologen in Afrika te gemakkelijk, naar 
analogie van de Romeinse monumenten , in gedachten blokvormige 
altaren gereconstrueerd hebben met een Jenesteila in de voorwand, zicht 
biedend op een confessie. De enkele fenestella-resten die gevonden zijn 
(Ain Fakroum en Satans), kunnen eerder deel uitgemaakt hebben van een 
memoria of mensa martyrum, een afzonderlijk monument je in de kerk , 
waarvan de relatie me t het altaar zeer los was. De suggestie die het juist 
op dit punt ingrijpend gerestaureerde mozaïek van Thabraca, de Ecclesia 

Mater, wekt , is dan ook verkeerd : het is alsof hier een blokvormig altaar 
met eenfenestella conjessionis staat, met een tralievenster, maar het gehele 
rui tpatroon is een produc t van de restaurat ie5 6 . Veeleer moeten wij hier 
een altaartafel zien, een tafel, met een tot de vloer afhangend velamen, en 
dr ie kaarsen brandend erachter , niet erop (fig. 4^ ) . Het altaar is gereed 
voor de dienst : de priester zal, met de rug naar he t volk gekeerd, he t 
gelaat oostwaarts, gaan celebreren. In de vloer onder het altaar, „onder 
de heilige altaardwaal" (Henchir Guelma), rusten de reliekens?. 

Het altaar zelf is in Afrika derhalve geen martelaarsgraf, noch relieken
houder , het behoudt tot het einde van de Afrikaanse Kerk zijn karakter 
van tafel en is doorgaans van hout . Zo is het blijkbaar tot in de 6e eeuw 
ook in Gallic geweest , want daar moet nog de synode van Epao (in de 
Viennensis) in 5-17, in canon 26, het gebruik van stenen altaren aan
moedigen door te bepalen dat alleen deze gezalfd mogen worden 5 8 . Als 
een afbeelding van een altaar mag beschouwd worden de mensa op 
kolonnet ten, die weergegeven is in een vloermozaïek in de basiliek van 
Reparatus te Orléansville, als middelpunt van een vierkant veld midden 
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vóór de absis, waarop ook korenaren, ranken en druiventrossen en 
duiven zijn voorgesteld59. 

Gewoonlijk staat het altaar op een podium dat nauwelijks o,i£ tot 
0,30 m hoger is dan de vloer van het schip en dat door de cancelli 
omgrensd wordt. Het is met natuursteen geplaveid ofwel van mozaïek 
voorzien of bestaat slechts uit een mortellaag. Soms is de plaats van het 
altaar zelf gemarkeerd door edeler materiaalsoorten, zoals het vierkant 
van natuursteenblokken in de grote basiliek van Tébessa. Bij de zegs
wijze in medio crepidinis altaris van Victor van Vita 6obehoeft men 
zich dus geen aanzienlijke verhoging voor te stellen, maar een gering 
niveauverschil tussen altaarruimte en het overige schip, zoals in Djémila, 
Sériana en elders. In de ^e-eeuwse, vijlbeukige basiliek met contra-
absis te Sbeitla (Sufetula), de basiliek van presbyter Vitalis, had de 
westelijke absis een twee treden hoog podium, waarop een halfronde 
presbyterbank ; in de derde en vierde schiptravee vandaaruit gerekend, 
bevond zich het altaarpodium, bestaande uit een 22 cm hoge rand, 
waarbinnen een mozaïekveld van £,40 bij 3,93 m61. 

In het algemeen besloeg de altaar-temenos de eerste traveeën van het 
schip en werd omheind door cancelli, die opzij tussen de schipzuilen 
geplaatst werden en in het Iront dwars door het schip heen stonden. 
Zij waren meestal van hout en hebben daarom geen andere sporen achter
gelaten dan gleuven in de basementen der zuilen of pijlers. Aan de front-
zijde was éen centrale ingang, meestal was er opzij dicht bij de absis een 
tweede ingang, soms zo aangebracht, dat men er de bedoeling in uitge
drukt ziet, een rechtstreekse communicatie te hebben tussen altaar-
temenos en een nevenruimte, een secretarium aan de absis. Ook wel 
stonden de cancelli binnen de zuilenreeksen in plaats van in de inter-
columniën, zoals de grote basiliek van Timgad en de kerken 1 en 3 van 
Henchir Seffan laten zien. 

Nergens zien wij virtuoos versierde marmeren plutei en balusters; in 
het beste geval waren er in plaats van houten hekken rechtop gezette 
natuursteenplaten, tussen balusters of zonder deze tussen de zuilen aan-
eengerijd, en zonder plint neergezet. Cancellus heet de afsluiting, of 
cancelli62 ; hermulae de balusters tussen de stenen platen, vaak door een 
pijnappelmotief bekroond6·1. Houten hekken moeten er geweest zijn in 
Announa, Bénian, Périgotville, Khirbet Selmi, Sériana, Timgad (de 
grote basiliek) en Henchir Tarlist (kerk nr 1); gemetselde muurtjes 
waren er in Breviglieri, Djémila, in Khirbet Guidra, Henchir Seffan 
(kerk nr 2) en Soriana; rechtop staande stenen panelen in bijna alle 
Numidische kerken (Henchir Guesseria, de grote basiliek van Tébessa, 
Henchir Tikoubai, Henchir el Ateuch, Oued Rhezel kerk nr ς, Meharza 
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kerken nrs ι en 2, in beide laatste kerken als dwarsmuurtjes door zaal

kerken heen, zoals ook te Khirbet Salah kerken ι en 2 en in Mechta 

Azrou, voorts de dubbelkerk van Mechta el Tein, kerk nr 3 in Khirbet 

bou Hadefy*. 

Ongetwijfeld was het omheinen van het altaar reeds sinds de eerste 

basilieken na de Kerkvrede gebruikelijk. Moeilijker echter is het, o m vast 

te stellen wanneer in Noord-Afrika voor het eerst het altaarciborium 

toegepast is. Het werd er overal een obligaat onderdeel en er is bijna geen 

kerk zonder ciborium geweest, van hout (Sabratha, kerken 1 en 3) maar 

doorgaans vansteen. Een bovenbouw is nergens bewaard gebleven, meestal 

vond men slechts de sponningen voor vier houten stijlen terug of de 

onderste s tukken van stenen zuilen voor een overhuiving. Voor bijna geen 

van de gevonden ciboriumresten hebben de opgravers enige poging tot 

dateren kunnen doen. Het is vrijwel onmogelijk, ze alle als latere toe

voegingen te beschouwen, zij zullen zeker reeds in het begin van de ^e 

eeuw voorgekomen zijn. In de teksten w o r d t er geen melding van ge

maakt, Augustinus rept er m e t geen woord over, waaruit m e n zou 

kunnen opmaken, dat zij in zijn tijd in Noord-Afrika nog niet in ge

bruik waren. Maar van de andere kant gaat het niet aan, ze alle naar de 

tijd van de Byzantijnse overheersing te verwijzen. In althans globaal 

gedateerde kerkgebouwen als die van Henchir el Ksour, Kasr Belezma en 

Khirbet el Ousfane (alle drie eind 4e of begin ce eeuw), in Et Toual, 

Henchir Tarlist, Leptis Magna n r 2 en Mactar (alle je-eeuws) schijnen zij 

uit de bouwtijd te dagtekenen. In kerk 1 te Sabratha is een houten 

c ibor ium uit de bouwtijd, ergens in de ^e eeuw, later vervangen door 

een stenen. De aanwezigheid van de ciboriumresten demonst reer t in elk 

geval wel duidelijk, dat de woordbediening, het m o m e n t van het ge

sproken kerygma, niet als he t hoofdmoment gedacht werd, maar dat de 

mensa van de Eucharistie een even sterk benadrukt middelpunt was. 

Hier betekent het bouwen van een overhuiving zelfs een anti-functionele 

neiging, immers, de t r ibune van de absis werd er voor het volk minder 

goed zichtbaar door . Maar de oude kerkelijke archi tectuur was nu een

maal niet iunctionalistisch in de moderne zin. De overzichtelijkheid 

w e r d er zonder bezwaar geofferd aan een voor ieder begrijpelijke 

symboliek. 

De plaats c/er gelovigen 

De gelovigen bleven tijdens de dienst s taande 6 5 , mannen en vrouwen 

vormden gescheiden g r o e p e n 6 6 . Daarbij zullen, zoals elders, gezien vanaf 

de cathedra de mannen rechts, de vrouwen links gestaan h e b b e n 6 7 . Zelfs 

na de dood werd die scheiding soms gemarkeerd, zoals in de kerk van 
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presbyter Felix te Kélibia, waar in de rechterzijbeuk vooral mannen, in 

de linkerzijbeuk vooral vrouwen begraven zijn68 . Een verdere hiërarchie 

werd doorgevoerd doordat de maagden een ereplaats kregen, zoals blijkt 

uit een inscriptie op een tabula ansata uit Henchir Ain Sfar, die de maag

den hun plaats aanwijst69. 

Men stond in de zijbeuken, maar ook in het schip voorzover dat niet 

door de altaarcancelli afgescheiden werd . In de basiliek in de thermen 

van Mactar en in de grote basiliek van Tébessa worden de zijbeuken 

geheel door cancelli van het schip gescheiden, en in de basiliek van 

Dermech gaat de onderverdeling nog verder doordat er ook dwarse 

scheidingen door schip en zijbeuken heen waren (sponningen voor houten 

hekken in de zuilen-basementen). Dit versterkt het vermoeden, dat het 

een representatief Byzantijns gebouw is, waar een strenge hiërarchie 

in de rangen van regerings- en legerfunctionarissen tot uiting moest 

komen en waar vrijwel het gehele schip voorbehouden bleef aan proces

sies. Elders en eerder was de scheiding niet zo nauwkeurig en de ge

wone situatie is stellig wel geweest zoals in Hippo, waar het volk zich 

minder ordelijk rond de cancelli verdrong. 

De secretaria 

Wij hebben nu de vitale punten in de Afrikaanse basiliek vrij duidelijk 

binnen ons gezichtsveld : het absispodium (tribunal, locus altwr) vanwaar 

gelezen en gepreekt w o r d t ; het altaar, waaronder of waarbij een 

rel iquiarium, omheind door cancelli, de plaats der gelovigen, de mannen 

rechts, de vrouwen links, de maagden op hun geprivilegieerde plaats. 

Maar hoe verhouden zich tot deze ruimte de meest dynamische momen

ten van de l i turgie: de binnenkomst van de geestelijkheid, he t binnen

dragen van het evangelie, de offergang van het volk en de communie? 

Over het laatste zijn we ingelicht: de gelovigen ontvangen de communie 

aan de cancelli ; wie onwaardig is de Heer te ontvangen, word t terug

gestuurd с cancellis70. Maar hoe vindt de ablatio populi plaats? Gaan de 

gelovigen naar de cancelli? Hun maatjes wijn w o r d e n in scyphi door de 

diakens verenigd, hun broodjes stapelen zich o p , maar waar? Alles kan 

zich inderdaad voltrekken aan de cancelli, maar de aanwezigheid van 

zijvertrekken aan de absis verplicht ons, ook andere mogelijkheden te 

overwegen. 

Het hoofdeinde van de Afrikaanse basilieken n e e m t namelijk zeer uit

eenlopende vormen aan. Naast het eenvoudigste type, de enkelvoudige 

halfronde absis, treft men verscheidene malen een absis m e t éen recht

hoekige nevenruimte aan, vaker echter een driedelig hoofdeinde, be-
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staande uit een absis tussen twee nagenoeg vierkante ver t rekken. Voor

zover de nog maar gebrekkig vastgestelde chronologie dit toelaat, kan 

men waarnemen, dat deze dr ie schema's gelijktijdig en door elkaar heen 

in de 4e en j e eeuw voorkomen. Het eerste absisschema, het een

voudigste en in plat tegrond geheel hetzelfde als dat van de 4e-eeuwse 

basiliek in Rome, treft men al terstond aan in de oudste gedateerde kerk, 

de zogenaamde basiliek van Reparatus te Orléansville uit 324 en in de 

4e-eeuwse basiliek van Salsa in Tipasa (beide in Alauretama Cacsanensis), 

voorts in de 4e-eeuwse Basilica Маютит te Carthago, de vermoedelijk 

je-eeuwse kerk van Bir el Knissia bij Carthago, in de vroeg je-eeuwse 

basiliek van Tabarka (Thabraca, in Proconsulans), in Numidië onder meer 

in de niet nauwkeurig te dateren, maar vermoedelijk je-eeuvvse basi

lieken van Henchir Akhrib, Khirbet bou Addoufen (kerken 1 en 2), 

Khirbet el Ousfane en Sériana (1 en 2), in Tripolitanië te Sabratha 

(kerken 1 en 5). 

Zeldzaam zijn de gevallen waarin de absis vergezeld word t door éen 

nevenvert rek, dat dan aan de zuidzijde pleegt te liggen. Dit ziet men in 

Henchir bou Takrematen (kerk 2), de twee kerken van Mechta el Tein, 

in Khirbet bou Hadef (alle in Numidië) , voorts in Tocqueville, Khirbet 

Fraim en Henchir Mâfouna. Daarbij is willekeurig in het ene geval de 

nevenruimte door een kleine poor t naar de absis geopend, in het andere 

geval naar de zijbeuk (Tocqueville, Henchir bou Takrematen) . Eenmaal 

bezitten twee naast elkaar gelegen kerken tesamen éen gemeenschappelijk 

nevenver t rek: te Kharb ben Douadi in Numidië . 

Het derde schema, bestaande uit een absis geflankeerd door twee ka

mers , is echter het meest verbreid en het is misschien even oud als 

he t eerste schema. Reeds de Mensa Cypriam bij Carthago heeft te weers

zijden van de halfrond gesloten absis rechthoekige ver t rekken ; deze 

staan door deuropeningen in verbinding met de zijbeuken, niet met de 

absis. Juist wèl uit de absis en niet uit de zijbeuken toegankelijk zijn 

zulke kamers aan de kerken van Fériana (Thelepte) , Tébessa, Lámbese 

en Bou Takrematen ; naar beide, absis en zijbeuken geopend zijn zij in 

Tigzirt . De absis is nu eens uitspringend en halfrond gesloten, dan weer 

is zij in éen rechthoekig massief met de nevenruimten verenigd, zoals in 

Tébessa, Skhira en Ksar Belezma. Wij hebben hier niet te doen me t een 

specifiek christelijke inventie, want dit systeem is al toegepast in de 

gerechtsbasiliek van Tipasa en in civiele basilieken uit de tijd van keizer 

Alexander Severus in Sabratha en Leptis Magna, beide later tot kerk 

ingericht. 

Blijkbaar vereiste de Afrikaanse liturgie geen streng stelsel wat de 

toegankelijkheid van deze nevenruimten betreft , het schijnt er immers 

2 8 f 



weinig toe te doen of zij naar de absis dan wel naar de zijbeuken geopend 
zijn. Toch zien wij in een aantal kerken een meer doelbewuste indeling, 
waarvan de kerk te Henchir el Ateuch, in Numidië , door M. Simon tus
sen 380 en 450 gedateerd, het duidelijkste voorbeeld geeft71. De datering 
berust op de vorm van de lijstprofielen, het „handschrift" van een 
chrismon en de vondst van een lamp. Het hoofdeinde der kerk bestaat 
uit een gestrekte , uitspringende, halfrond gesloten absis, geflankeerd 
door vierkante vertrekken waarvan het noordelijke naar de noordbeuk 
geopend is en een nauwelijks hoger vloerpeil dan deze beuk heeft. Het 
zuidelijke vertrek daarentegen is alleen naar de absis geopend en heeft 
een vloerniveau dat even hoog is als het absispodium. Dezelfde situatie 
treft men aan in de kerken 1, 2 en j te Henchir Seffan en in Khirbet 
Guidra. 

In de oudere l i t teratuur , maar ook nog door Berthier, Simon en Lu iks" 
worden zij als pastophoria gedoodverfd en in prothesis en diaconicum onder
scheiden en word t eraan een bestemming toegekend die pas door de 
latere Bvzantijnse ritus vereist word t , namelijk een ruimte waar de 
geestelijkheid zich voorbereidt op de dienst, zich met de daartoe be
stemde gewaden kleedt en vanwaar zij met het evangelieboek de kerk 
bet reedt , en een tweede ruimte om de prosphora of oblata toe te bereiden. 
Inderdaad zou men in een kerk als die van Henchir el Ateuch gemakkelijk 
de 7e-eeuwse Bvzantijnse ritus kunnen zien vol t rekken: de Kleine In
tocht me t het evangelie uit de zuidkamer, de Grote Intocht met de 
prosphora, onder het zingen van het Cheroubikon, uit de noordkamer , 
maar de chronologie en de kerkelijke géographie zijn h iermee volslagen 
in strijd. Het is ook onjuist om hier een toepassing te zien van boek II, 
hoofdstuk J7 van de Constitutiones Apostolorum, zoals Berthier het wil , want 
niets geeft ons he t recht , aan verspreiding van dit geschrift uit Syrisch 
milieu in Noord-Alrika te denken. 

Karig ingelicht als wij zijn over de Afrikaanse liturgie, kunnen wij 
slechts gissen naar de bestemming van deze kamertjes en in elk geval 
vaststellen, dat zij facultatief waren : sommige basilieken hebben er 
slechts een, andere geen. Er is geen uniformiteit . Het veiligst is nog de 
benaming secretarium, omdat deze niet meer be tekent dan : afgescheiden 
ru imte , af te sluiten ver t rek, en omdat deze door de Afrikaanse littera
tuur is overgeleverd. Uit Augustinus' geschriften blijkt, dat de Basilica 

Pacis sive Maior in Hippo een secretarium omvat te , dat als archief, ont
vang- en vergaderzaal, bisschoppelijke rechtszaal en als sacristie d iende ; 
misschien lagen er, zoals in Nola, bijbelcodices voor iedereen ter inzage ; 
de overblijfselen van de Eucharistie konden er bewaard blijven73 . He t 
secretarium, of liever, een der secretaria van Hippo, moet zeer ruim 
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geweest zijn, want in 393 vond er een concilie plaats van driehonderd
twintig bisschoppen. E. Maree identificeert er daarom de grote absidaal 
beëindigde zaal mee, of open hof, die ten westen van de in Bòne op
gegraven basiliek gelegen is, met een lengte-as, die zich diagonaal ver
houdt tot die van de basiliek71*. Te Carthago hielden in 419 niet minder 
dan tweehonderzeventien bisschoppen een concilie in het secretarium 
van de Basilica Fausti. Het is mogelijk, dat men in de meeste kerken vol
stond met een veel kleiner secretarium, dat dan vereenzelvigd zou kunnen 
worden met de kleine vierkante annexen zoals de gewone kerken die 
vertonen. Slechts enkele malen is zulk een annex wat groter: in de 
grote basiliek van Timgad (een nevenruimte van 1 3 χ ς m), in de basiliek 

van Morsott ( 7 x 2 m), kerk ς te Oued Rhe/.el, de kerken 1 en 2 te 

Henchir Seffan, is een diepe zaal gevonden die loodrecht op de lengte-as 

van de kerk staat en ver erbuiten uitsteekt. In Henchir Guesseria zelfs 

twee van die zalen, die als een transept buiten het kerkgebouw uitsteken. 

In tegenstelling tot het Noordsyrische gebruik om een dergelijke annex 

als martyrium in te richten, schijnt deze in Afrika nooit cultuele doel

einden gediend te hebben, want er worden nooit relieken en zelden graf

tomben aangetroffen. Wel heeft men in de zuidelijke nevenruimte te-

Henchir el Ateuch, die op de absis geopend is, en in een van beide 

annexen in Morsoti, glassplinters tussen de vloertegels aangetroffen, die 

van liturgisch vaatwerk afkomstig kunnen zijn. Zij kunnen ook behoren 

tot het gerei dat voor de dodenmalen gebruikt werd. In kerk nr ς van 

Oued Rhezel is in de betonvloer van het zuidelijk vertrek een kuipje 

uitgespaard van 0,2ς m diepte en 0,60 m diameter, waarin Berthier^s 

een vat ziet voor het ontvangen van de offerande der gelovigen, hetgeen 

ons echter een nogal onhandige wijze van inzamelen lijkt. Mogelijk hangt 

het mede van plaatselijke tradities al, welke functies men in deze secre

taria verenigt en of het tweetal naar functie al of niet gedifferentieerd is. 

Beschouwen wij de secretaria in samenhang met enkele momenten 

uit de liturgie, de binnenkomst van de geestelijkheid, de ablatio popuh 

en de communie van de gelovigen, dan zijn er de volgende mogelijk

heden. Priesters en diakens komen, na de audiëntie van de bisschop en na 
zich voor de dienst gekleed te hebben, met het evangelieboek uit een 
secretarium op het absispodium. Na de Schriftlezing en de homilieën 
brengt het volk, door de zijbeuk gaande, zijn offerande bij of in het andere 
secretarium, waar hun brood en wijn door de diakens toebereid worden. 
Deze ablatio рэриіі was in elk geval sedert de 4e eeuw in Afrika even goed 
gebruikelijk als overal elders in de vroegchristelijke wereld en werd er 
door psalmgezang begeleid, het ojfenorium, dat een Afrikaanse vondst 
was, die niet door iedereen goedgekeurd werd en die Augustinus tegen-
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over zekere Hilarius nog verdedigen moes t 7 6 . Het concilie van Carthago 

in 397 heeft zich op deze oflerande beraden en verboden iets anders te 

offeren dan brood en wijn7 7 . Het derde punt , het brengen van de oblata 

langs zijbeuk en schip naar de cancelli, is slechts een gissing, want ons 

ontbreken ten enenmale gegevens waaruit het vroegtijdig bestaan van een 

processio oblationis af te leiden valt. Omdat Augustinus er nooit van 

gewaagt, zouden wij haar zelfs voor Afrika ongebruikelijk kunnen achten. 

Als hij haar bestaan ergens gekend had, zou hij er, met vele anderen, zoals 

later de patriarch Eutychius van Constantinopel, als bezwaar tegen aan

gevoerd kunnen hebben, dat het niet past om de nog niet geconsacreerde 

e lementen plechtig in processie rond te dragen. Wij noemen de mogelijk

heid echter even, omdat sommige liturgie-historici wel eens ver

ondersteld hebben, dat de Afrikaanse liturgie affiniteiten gehad heeft 

met de Gallicaanse78 . En daarin was de processie met de offeranden een 

gebruikelijke ceremonie , waarvan de datum van ontstaan en de her

komst (uit het Oosten?) onbekend zijn, maar die door de pseudo-

Germanus en door Gregorius van Tours beschreven wordt 7«. Ook de 

mozarabische - of be t e r : visigotische - liturgie in Spanje zou deze 

processie gekend hebben. 

Tenslot te het vierde m o m e n t : de communie van de gelovigen. Zij 

naderen in hiërarchische volgorde de cancell i ; hetgeen er van beide ge

daanten der Eucharistie overblijft, w o r d t in een secretarium gebracht . 

Al me t al blijft het resultaat van een onderzoek naar de functies der 

nevenruimten derhalve hypothetisch. Voor de ablatio kan even goed 

gebruik gemaakt worden van een simpele houten credens binnen of bij de 

altaarcancelli. Het blijk mogelijk, dat wij, zoals Crowfoot dat omt ren t 

soortgelijke disposities in Palestina aangenomen heeft, in de driedelige 

aanleg van het hoofdeinde van deze basilieken slechts een aesthetisch 

bedoelde oplossing behoeven te zien8 0 . In verband met de offergang van 

he t volk zij hier nog gewezen op het nog steeds onverklaarde vraagstuk 

van de „troggen" die in sommige basilieken gevonden zijn, zoals in de 

intercolumnia in de kerk van Hamman Darradji, en die misschien dien

den om de offergaven van de gelovigen te ontvangen8 1 . 

Byzantijnse motieven 

De Byzantijnse overheersing in Noord-Afrika van £ } з tot het einde van 

de je eeuw heeft geen wezenlijke gevolgen gehad voor de kerkelijke 

archi tectuur en zo weinig invloed uitgeoefend op het kerk-interieur, 

dat wij wel mogen aannemen, dat de Afrikaanse liturgie ongewijzigd 

bleef en dat de Bvzantijnse ritus, welke juist in die tijd aanmerkelijke 
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ßtf. 48· Carthago, basiliek van Dermech, 6e eeuw. 

ernieuwingen onderging — Grote en Kleine Intocht, Cheroubikon, 

îidende tot nieuwe béma-vormen met solea en templan-, alleen gevolgd 

rerd in die kerken die voor Byzantijnse bewindhebbers en garnizoenen 

estemd waren. Zoiets als een Byzantijnse garnizoenskerk zouden wij 

dllen zien in het kerkelijk gebouwencomplex van Dermech (Carthago), 

at een grote basiliek, een baptisterium, een kapel en een aantal kamers 

η zalen omvat, waarin locale tradities samengaan m e t voor Afrika on-

ewone e l e m e n t e n 8 2 . De basiliek, uitzonderlijk zorgvuldig gebouwd, 

estaat uit vijf beuken, m e t zuilen, en een absis (fig. 48) . Het absis-

odium, van geringe hoogte, 0,2ς m ongeveer, droeg een halfronde 

resbyterbank en ongetwijfeld ook een cathedra. Het altaar stond in de 

erde travee van het schip ; in de vloer e r o n d e r was een loculus rehquiarum 

itgespaard. De tafelvormige mensa werd door een c ibor ium van licht-

Dod m a r m e r overhuifd. T o t zover is alles nog in overeenstemming m e t 

et geijkte Afrikaanse schema. Maar nieuw is de plaatsing van de wit-

larmeren cancelli : deze bakenen een lange, zich o m het altaar ver-

redende, dan zich weer versmallende, gang af vanaf de absis tot in de 

Dorlaatste schiptravee, een echte solea van Byzantijns model . Dit gehele 

:rrein is lichtelijk hoger dan het verdere schipniveau. 

Een merkwaardig geval is de grote basiliek В te Junca (Younga, Berd 
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Yonga) in Byzacena. Deze heeft een plattegrond die eruit ziet als een 
vereenvoudigde versie (drie- in plaats van %ijfbeukig) van de kerk op de 
Geboortegrot te Bethlehem, doordat zij een transept bezit met absidaal 
gesloten uiteinden. In absis en altaarruimte ligt éen ο,ςο m hoog podium, 
dat zich als een groot massief tot in de kruising van schip en dwarspand 
uitstrekt 8 3. Tegen het midden van de halfronde absiswand bevindt zich 
de sokkel van de cathedra, te weerszijden staan gemetselde presbyter-
banken, twee de ronding van de wand volgende blokken van 1,60 m 
lengte. Het altaar stond in de kruising en in het podium eronder bevond 
zich een kruisvormige loculus rehquiarum, zo groot, dat er sarcofagen in 
gestaan kunnen hebben. Het gedeelte van het podium tussen de absis en 
de kruising was bedekt met een mozaïek (flora, fauna, geometrische 
motieven). Op 20 m afstand van het altaarpodium werd het schip 
beëindigd door een contra-absis, die, in tegenstelling tot de elders wel 
aanwezige soortgelijke constructies, geen graven bevatte, maar op het 
0,30 m hoge podium erin waren de sporen aanwezig van een gemetselde 
bank. Tussen deze contra-absis en het altaarpodium bevond zich een 
„isthmus'', een gangpad gevormd door opgehoogde grond tussen twee 
reeksen platte stenen. Deze gang was o, 20 m hoger dan het schipniveau en 
i,4£ m breed. P. Garrigue, de ontdekker van de basiliek, ziet in de 
contra-absis de bêma van het Syrische type, met de functie van een 
ambon, plaats voor de Schriftlezing. De gang zou dan als solea gediend 
hebben en het terrein afbakenen voor de processie met het evangelieboek. 
Het is in elk geval een baan, een weg, en bepaald niet te verstaan als een 
schoL· cantorum, de grote lengte en geringe breedte pleiten daartegen. 

Een buitengewoon merkwaardig gebouw is ook een grote vijfbeukige 
basiliek in Skhira, eveneens in Byzacena. Zij dagtekent uit het einde van 
de 4e of het begin van de ^e eeuw en is in haar eerste aanleg niet uit
zonderlijk. Haar op het westen gelegen halfronde absis wordt door vier
kante nevenruimten geflankeerd en is uitwendig met deze beide in een 
rechthoekig massief gevat. De absis bevat een podium, daarvóór ligt, 
in de eerste twee traveeën van het schip, een iets lager podium met zij
waartse trappen. Dit schijnt een latere toevoeging te zijn, maar is wellicht 
niet meer dan een verdere monumentaliscring van de oorspronkelijke 
altaarruimte. Veel vreemder is, dat in het oostelijk uiteinde van het 
schip, oorspronkelijk de ingangszijde, in later tijd een contra-absis is 
gebouwd waarin een presbyterbank op een podium staat, en waarvóór, 
twee traveeën van het schip in beslag nemende, een rechthoekig podium 
is gebouwd waarop weer een altaar stond. Daarvoor, precies midden in 
het schip, stond een dwarse kolonnade van vier zuilen. Deze toevoegingen 
zijn duidelijk uit de Byzantijnse tijd en laten zich verklaren uit de wens 
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de oorspronkelijk geoccidenteerde kerk de vereiste oosting te geven. 
Maar bleef dan tegelijkertijd de oude absis met de ervoor gelegen altaar
ruimte in gebruik? Was de functie daarvan gelijk aan die van de contra-
absis? Het zijn de vragen, die de ontdekker, M. Fend ri, al gesteld ΗβεΓΐ8··. 
In elk geval zijn de situaties in Junca en Skhira veel dubbelzinniger dan in 
de basilieken van Matifou, Orléansville (Reparatus' basiliek), Thelcpte 
en elders, waar de contra-absis alleen sepulchrale betekenis heeft. 

Een vierde monument met Byzantijnse invloed is de kerk nr ι van 
Leptis Magna, in oorsprong een civiele basiliek uit de tijd van Alexander 
Severus, door keizer Justinianus tot kerk verbouwd8 5. In haar verbouwde 
vorm was deze basiliek voorzien van tribunes en werd het schip aan beide 
uiteinden besloten door een absis. Welke van beide absiden het hoofd
einde van de kerk is, wordt duidelijk door een 0,80 m hoog podium, dat 
zich vanuit de oostelijke absis tot aan de derde travee van het schip voort
zet. Het rechthoekig deel van het podium wordt over zijn breedte in 
tweeën gedeeld door een balustrade, die bestaat uit zes zuilbasementen 
waartussen pilasters gelegd zijn, alle spolia. In het midden van deze 
cancelli is éen doorgang. Het voorste gedeelte van het podium, buiten de 
cancelli, ziet eruit als de „abbreviated solea" - om de term van Xydis te 
gebruiken - , die in Griekenland veel voorkomt. Bij deze situatie kan het 
niet anders, of het altaar heeft achter de cancelli, ongeveer tegen de 
rooilijn van de absis gestaan; volgens Perkins en Goodchild wellicht zelfs 
in de absis, waar een rechthoekige marmeren steen zich onderscheidt 
van de rest van de podiumvloer. Te weerszijden van de absis bevinden 
zich rechthoekige vertrekken, die onderling achter de absis om in ver
binding staan. Het opmerkelijkst in deze kerk echter is, dat hiervoor het 
eerst in Noord-Afrika de ambon verschijnt. Hij staat vóór de bêma, midden 
in het schip, en is vervaardigd uit zandsteen en bekleed met marmer 
(spolia). Hij heeft de geijkte 6e-eeuwse vorm: twee trappen, in de 
richting van de lengte-as van het gebouw geplaatst; de kuip wordt ge
vormd door twee pilasterkapitelen, die door kolonnetten gedragen 
worden. Of de contra-absis hier een speciale functie had, is onzeker, zij 
maakte al deel uit van de Severiaanse basiliek. Er zijn geen graven in. 

De kerken nr 3 en 6 in Leptis Magna zijn eveneens Byzantijns en ook 
in nr 3 stond een ambon, ditmaal echter niet in het midden, maar dicht 
bij een der zuilenreeksen; er was een afscheiding dwars door het schip 
heen ter hoogte van deze ambon. 
Kerk nr 2 te Sabratha, tussen het forum en de haven, is eveneens door 
keizer Justinianus gesticht86, maar komt toch in zoverre met de be
staande Afrikaanse schema's overeen, dat het altaar ver in het schip staat. 
De cancelli ervoor zijn verbonden met een ambon, die éen trappenvlucht 
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heeft en dicht bij de noordelijke zuilenreeks staat. Van de marmeren 

cancelli zijn twee panelen gespaard gebleven die opvallend overeen

komen met de oudste van S. Clemente in R o m e ; ook zijn er resten van 

de rechthoekige marmeren altaartafel gevonden, evenals van een 

ciborium. 

Een merkwaardig geval is nog de grote basiliek van Tigzirt, waar in 

het schip een langwerpige témenos is afgebakend door zuilenkoppels, die 

bijna zo hoog zijn als de schipzuilen. Het is de vraag of deze s t ructuur uit 

dezelfde tijd dagtekent als de cibor iumresten op het absispodium, begin 

6e e e u w ? 8 7 . 

Behalve deze gebouwen is er een groot aantal kerken in Noord-Afrika, 

dat onmiskenbaar in de Byzantijnse tijd gebouwd of verbouwd is, maar 

dat n ie t temin t rouw blijft aan de oudere Afrikaanse interieurdisposities. 

De verbouwingen hebben slechts grotere monumental i te i t л'ап het be

staande schema ten doel. Zo w o r d t in de kerk die in de 4e eeuw in de 

Schola Juvenum te Mactar ingericht is, na de Justiniaanse verovering een 

stenen synthronon van drie t reden gebouwd, waarop in het midden nog de 

basis voor een cathedra te zien is, waarheen twee t rapt reden l e i d e n 8 8 . 

Vijf banken en een sokkel voor een cathedra zijn er in de Byzantijnse 

basiliek van Announa. Een eenbeukige kerk ten zuidoosten van de 

t h e r m e n van Mdaourouch (Madaurus) heeft in de absis, waarvan het 

p o d i u m twee t reden hoog is, een subsellium van vijf t reden, in het 

midden onderbroken door een afzonderlijke sokkel voor de cathedra. 

De kerk w o r d t in de tweede helft van de j e eeuw gedateerd, maar is 

later v e r b o u w d 8 ' . 

In de je-eeuwse coemcteriale basiliek van Cuicul, in 19^^ ontdekt , 

w e r d in de Byzantijnse tijd het absispodium van 1,4j to t 2 m verhoogd 

en 2 m diep in het schip ui tgebreid; in de absis zijn nog resten van de 

presbyterbank op het podium aanwezig 9 0 . Iets dergelijks geschiedde in de 

basiliek van presbyter Felix in Kélibia, waar de gehele absis vernieuwd 

werd op nieuwe grondslagen en waar een rechthoekig podium met 

middentrap ervoor, in de eerste travee van het schip gelegd werd . In 

Chafagi Aamer werd het absispodium eveneens verhoogd, negen t reden 

voerden frontaal erheen. Verhoging vond ook plaats in kerk n r 3 te 

Sabratha. De 6e-eeuwse basiliek A in Junca heeft een 35 cm hoog 

podium, dat twee traveeën van het schip en de absis inneemt, en waarop 

in de absis de onderbouw van het subsellium staat, gevormd door twee 

kor te en lage t reden en door banken, oorspronkelijk twee , later uitge

breid tot d r i e " . 

Talloze kerken bleven echter ongewijzigd en zelfs een element dat voor 

Afrika een belangwekkende nouveauté was, de ambon, werd bui ten 
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Justinianus' eigen stichtingen (Sabratha 2, Leptis Magna ι) zelden of 
nooit toegepast. Alleen is er een bericht van Gregorius van Tours — die 
het van een ooggetuige had -, dat in de basiliek ter ere van Cyprianus 
(aan de via Mappaliensn te Carthago) een prachtige analogius stond, waar
op men voorlas en zong en die uit éen stuk marmer vervaardigd was ; 
blijkbaar was hij door een balustrade omgeven en stond de kuip op vier 
kolommen; er konden acht mensen onderstaan'2. Ongetwijfeld betreft 
het hier een Byzantijns pronkstuk, dat in Gregorius' tijd nog gloednieuw 
was. 

Interieurdisposities in Afrika, die geheel een Byzantijns stempel 
dragen (kolonnade met architraaf als afsluiting van de altaarruimte, 
solea, ambón) zijn zeldzaam. Wij kunnen ons voorstellen, dat, waar zij 
voorkomen, de Byzantijnse liturgie gevierd werd voor Byzantijnse 
garnizoenen of milieux van regeringsfunctionarissen en ambtenaren. 
Daar kan dus de plaatsing van deze stukken ingegeven zijn of gevolgd zijn 
door de ritus van de Grote Intocht, zoals die in Constantinopel in de loop 
van de 6e eeuw ontstaat. Het merendeel van de Afrikaanse kerken blijft 
echter zoals het was, met dit verschil, dat er neiging ontstond om de 
losse houten meubelen (cathedra, subsellia, mensa, cancelli) te ver
vangen door een ware „Kleinarchitektur" in marmer, andere natuur
steen of tenminste baksteen. 

Uit het weinige wat ons van de laatste anderhalve eeuw der Afrikaanse 
kerkgeschiedenis, van £oo tot б^о, bekend is, blijkt in elk geval, dat 
onder het Byzantijnse bewind de Afrikaanse bisschoppen de band met 
Rome nauwer aanhaalden. Vooral ten tijde van paus Gregorius de Grote 
en aartsbisschop Dominicus van Carthago was er intensief contact tussen 
de apostolische stoel en de Afrikaanse Kerk" . In het conflict tussen paus 
Martinus I en keizer Constans II, die het monotheletisme aanhing, kozen 
de Afrikaanse bisschoppen op de Lateraanse synode van 649 onverdeeld 
de zijde van de paus. Wellicht mag men bij deze Romeinse gezindheid 
dan ook aannemen, dat er nooit sprake is geweest van een Byzantinisering 
van de Afrikaanse liturgie. 
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HOOFDSTUK 12 

Spanje 

Uitermate schaars zijn de gegevens over de dispositie van de vroegste 
kerken in Spanje. Men weet , dat er sedert het midden van de 3e eeuw 
in alle Spaanse provincies christengemeenten waren ; Prudentius bezingt 
de Spaanse martelaren uit Diocletianus' tijd. Onder de missionarissen 
waren Afrikanen, zoals Felix in Gerona en Cucufas in Barcelona. In 305 
vond een nationale synode te Elvira in de provincie Baetica plaats, waar 
negentien Spaanse bisschoppen aanwezig waren ; in he t begin van de 4e 
eeuw domineerde de persoonlijkheid van de in Córdoba in Baetica 
geboren bisschop Ossius, die in 325 het voorzit terschap van het concilie 
van Nicaea bekleedde. 

Maar omt ren t de vorm van de kerkgebouwen uit de tijd vóór de in
vallen van de Vandalen (tussen 409 en 429) bestaat geen enkele zekerheid. 
Te Tarragona is op het voormalig coemetenum waar Fructuosus, Augurius 
en Eulogius begraven zijn, de rest van een zaalkerkje me t absis uit de 
4e eeuw gevonden ; een dergelijke cella memoriae, met absis en voorafge
gaan door een nar thex, stond te Ampurias (Tarraconensis), in de j e 
e e u w 1 . In Mérida (Lusitania) bevonden zich twee , in een Romeins huis 
ingebouwde, absidaal gesloten zalen onmiddellijk naast elkaar, me t een 
doorgang in hun gemeenschappelijke langsmuur2 , een situatie die even 
aan de dubbele zaal in Ostia doet denken ; er w o rd t wel verondersteld, 
dat het hier een domus ecclesiae ui t het begin van de 4e eeuw betreft . 
In La Alberca (Murcia) werd een 4e-eeuwse cella memoriae aangetroffen, 
m e t een onder- en een bovengrondse ruimte min of meer zoals in het 
Anastasius-heiligdom te Marusinac. Deze enkele overblijfselen zijn te 
fragmentarisch om enige conclusie over de inwendige dispositie toe te 
laten. 

Er zijn meer vondsten gedaan van kerkgebouwen uit de j e en 6e eeuw, 
de tijd van het Visigotisch rijk op het Spaanse vasteland en van de Van-
dalenheerschappij op de Balearen. Aanvankelijk blijven Visigoten en 
geromaniseerde Spanjaarden door hun geloof, Ariaans tegenover or tho
dox, gescheiden, maar sedert koning Reccared I (£86-601) in 589 tot de 

294 



Orthodoxie overgaat, versmelten beide volken en hun kerken worden 
éen (derde concilie van Toledo). Op de Balearen, in 46^ door de Van
dalen bezet, weten de pausen Felix III (483-492) en Gelasius (492-496) 
tolerantie jegens de christenen te verkrijgen. In £34 worden de eilanden 
door Belisarius veroverd. 

De kerkgebouwen uit deze tijd hebben kenmerken die nu eens als heel 
eigen, dan weer als Syrisch, dan weer als Afrikaans bestempeld worden3. 
Te Tarragona was de kathedraal tevens coemeteriale basiliek, die het graf 
van St. Fructuosus bevatte en eerst de gedaante van een zaalkerk had, 
maar in de ^e of het begin van de 6e eeuw veranderd werd in een drie-
beukige zuilenbasiliek met een uniek gevormd driedelig hoofdeinde, 
waarvan de middenpartij langwerpig en absidaal gesloten was, de neven
ruimten ver oostwaarts buiten de absis uitstaken en vanuit de zijbeuken 
toegankelijk waren*. In het langwerpig rechthoekig deel van de midden
partij - al een echte bêma — was een martelaarsgraf, waarop het altaar 
stond. 

De kerk van S. Maria in Tarrasa (het oude Egara in de Tarraconensis) 
moet kort na 450 gesticht zijn; het was een zaalkerk met meer dan 
halfronde, hoefijzervormige absis, uitwendig rechthoekig ommetseld5. 
Hier bevond zich een confessio met graf niet vóór, maar in de absis, zoals 
het op vele plaatsen in Afrika het geval is. In de 7e eeuw zijn aan dit 
kerkje zijbeuken toegevoegd. 

Onduidelijk blijft de inwendige dispositie van de vermoedelijk 
je-eeuwse basiliek van Vega del Mar in de provincie Baetica. Zij is drie-
beukig, noordwest-zuidoost georiënteerd en voorzien van een halfronde 
absis aan de zuidoostzijde, en eveneens van een halfronde absis aan de 
noordwestzijde, die daar ingevat is door een rechthoekige, in twee ver
trekken gedeelde partij6. De aldus gevormde nevenruimten hebben in
gangen vanuit de zijbeuken, zoals de S. Fructuoso in Tarragona. In éen 
ervan werd later een baptisterium geplaatst. De zuidoostelijke absis was 
door een stelling van twee zuilen met drie bogen afgescheiden van het 
schip. Door vergelijking met Noordafrikaanse voorbeelden van basilieken 
met een contra-absis (met name Skhira) blijkt, dat de noordoostelijke ab
sis met zijn afsluitende arcade (cf. Bénian) de hoofdabsis geweest moet 
zijn, hetgeen men ook al zou afleiden uit het feit dat in het algemeen de 
Spaanse basilieken met hun absis oostwaarts gericht zijn ; de zuidwestelijke 
absis moet dan een ondergeschikte betekenis gehad hebben. Ook in 
Skhira is de west-absis van nevenvertrekken voorzien. Wellicht is zowel 
daar als in Vega del Mar de west-absis begraafplaats geweest, zoals het 
met zekerheid het geval is in Tipasa. Een vraag blijft echter, of het altaar 
in de noordoostelijke absis geplaatst was, binnen de arcade, of ervóór, 
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in het schip, zoals in Noord-Afrika (Bcnian) gebruikelijk was. Uit de al 
genoemde Spaanse basilieken zou men veeleer afleiden, dat het altaar in 
de absis gestaan heeft, zoals ook in die op de Balearen, die hierna nog 
vermeld worden. Dat de aanleg van een contra-absis op Afrikaanse in
vloeden wijst, is duidelijk; in Noord-Afrika juist vindt men minstens 
twaalf voorbeelden ervan, uit de 4e en ^e eeuw; in Spanje nog enkele 
andere: Casa Herrera bij Mérida (je of 6e eeuw), Alcaracejos (Baetica, 
6e eeuw?) en S. Pedro de Alcántara. 

In Cerro de la Oliva (Carthaginiensis) bevond zich een transept-
basiliekje met uitwendig rechthoekige, inwendig halfronde absis; 
het altaar stond op een podium in de absis; de kerk wordt in de je of in 
de eerste helft van de 6e eeuw gedateerd7. 

De basiliek van Son Pereto te Manacor op Majorca dagtekent uit de 
eerste helft van de je eeuw8, is driebeukig met zuilen, en heeft een drie
delig hoofdeinde, waarvan de nevenruimten weer op de zijbeuken zijn 
geopend. In de rechthoekige middenruimte, de absis, staat een halfronde 
presbyterbank, en ervoor, maar nog in de absis, op een loculus reliquiarum 
een altaar; daarbuiten, in de oostpartij van het schip, is nog een podium 
afgebakend in de eerste travee. 

Dezelfde indeling laten de overblijfselen van de basiliek van Son Bou 
op Menorca z i e ^ . Het is een driebeukige pijlerbasiliek met een drie
delig, binnen éen rechte muur gevat hoofdeinde, dat bestaat uit een 
absidaal gesloten langwerpige middenruimte en twee zijvertrekken die 
op de zijbeuken geopend zijn. De eerste travee van het schip is door een 
podium bij de absis getrokken. Het altaar heeft vermoedelijk, zoals in de 
basiliek van Son Pereto, in het rechthoekig deel van de absidaal gesloten 
middenruimte gestaan. Het gebouw wordt eind ¡e eeuw gedateerd. 

Dezelfde indeling treft men ook aan in de kerk van Es Fornàs de 
Torello op Menorca, vermoedelijk eveneens je-eeuws10. Hier echter is 
de absis rechthoekig, vrijwel vierkant, en midden erin is de sokkel van 
het altaar aangetroffen (1,05 χ 1,46 m), met sponningen voor vijf 
kolonnetten, waarvan resten teruggevonden zijn, evenals van het recht
hoekig mensa-blad (0,97 χ ι,^,ς m). Vóór de altaarplaats bevindt zich 
een mozaïekveld waarin een vaas, een krater, tussen pauwen voorge
steld is. Van een loculus is niets gevonden, wel daarentegen in de kerk van 
Isla del Rey, eveneens op Menorca. Deze kerk bestaat uit drie opeen
volgende rechthoekige zalen, waarvan de meest oostelijke als absis op te 
vatten is11. Middenin bevindt zich daar de vierkante sokkel van het 
altaar, met vier sponningen, omgeven door een ornamentale mozaïek-
rand. Ten oosten van de sokkel bevindt zich een vloermozaïek met 
vissen, ten westen een met een palmboom tussen leeuwen. In de altaar-
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sokkel zijn twee ongelijke rechthoekige /оси/; uitgespaard voor rel ieken, 

die zich aldus onder he t altaar bevonden. 

Tenslotte is er een zaalkerk gevonden in Puerto de Fornells (Menorca), 

die door een uitwendig rechthoekige, inwendig halfronde absis w o r d t 

beëindigd, waaronder zich een kruisvormige crypte bevindt. Omdat in het 

cen t rum van dit kruis sporen van een waterleiding werden aangetroffen, 

denkt men hier eerder aan een bestemming als baptisterium dan als 

rel iekenbewaarplaats1 2 . 

Voorzover deze bescheiden en vaak nog onvoldoende bestudeerde over

blijfselen van grotendeels ^e- en 6e-eeuwse kerken enige gevolgtrekking 

toelaten, kan men vaststellen, dat het gebruikelijk was, het altaar te 

plaatsen op een podium in de absis, waarin een loculus reliquiarum uit

gespaard kon zijn. Vóór het absispodium, in de eerste travee van het 

schip, bevond zich nog een door cancelli afgebakend podium, dat als 

plaats voor de clerus gediend heeft; alleen in Son Pereto wrerd een echte 

absidale presbyterbank gevonden, verder is van vaste presbyterzetels en 

een cathedra in de nu eens rechthoekige, dan weer halfronde absis, 

geen sprake en vaak bedraagt de afstand tussen altaar en oos tmuur 

nauwelijks een me te r . 

He t zou goed mogelijk zijn, dat de binnendispositie van een jonger 

kerkgebouw, de San Pedro van Mérida, die in de tweede hell t van de 

6e eeuw gedateerd w o r d t 1 з, een toestand weerspiegelt die al in de ^e 

eeuw gebruikelijk was. Deze kerk bestaat uit een bijna vierkant schip 

(9,10 χ 8,30 m ) , inwendig onderverdeeld d o o r vier pijlers, die de 

r u i m t e driebeukig maken (hoe de overdekking was, blijft onbekend), 

en aan de oostzijde een rechthoekige absis ( } , 4 i m breed, 2 , 3 0 m diep). 

Deze absis was d o o r cancelli van het schip afgescheiden en m i d d e n erin 

stond het altaar, een rechthoekige mensa (ι χ ο,ςο m) op vier kolon

net ten . De eerste travee van het schip was eveneens door cancelli van het 

overige afgescheiden en wel over de gehele breedte , van de noord- tot de 

zu idmuur . De zuidelijke zijbeuktravee was bovendien door cancelli van 

de middentravee gescheiden, en was alleen vanaf de westzijde toe

gankelijk. De absis was alleen al taarruimte, zonder cathedra en pres-

byterbanken, weshalve men haar volgens haar onderzoeker, Pous,beter 

sanctuanum altaris kan n o e m e n , overeenkomstig canon 1 3 van het eers te 

concilie van Braga 1 4 , gehouden in j 6 i , dan presbyterium. Het d o o r 

cancelli afgebakende p o d i u m vóór de absis is het eigenlijke presbyter ium, 

wat in canon 18 van het vierde concilie van Toledo, in 633 , chorw; ge

noemd w o r d t : „saceedos et levita ante altare commumcent, m choro clerus, 

extra chorum populus"Is. De ru imte ten zuiden van dit presbyter ium stond 
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daarentegen onmiddellijk in verbinding met de rest van het schip en had 
hetzelfde lagere niveau als het schip. Was het de plaats waar offeranden in 
ontvangst genomen werden? En stond de cathedra opzij of was er helemaal 
geen cathedra? 

De rechthoekige absis als altaarruimte blijft ook later in de 7e eeuw 
gebruikelijk. De S. Juan de Baños de Cerrato (provincie Falencia), een 
stichting van koning Recceswind uit 661, heeft een, door een tongewelf 
overkluisde rechthoekige absis met daarin een mensa op vier kolonnetten. 

Over de vormen van het altaar nog dit16 . Een enkele maal komt de 
sigma-vormige mensa voor in de Tarraconensis ; een geheel rond mensa
blad (cf. Tébessa) wordt in het Museo Diocesano van Ciudadela (Menor
ca) bewaard. Maar meer gebruikelijk zijn de rechthoekige mensae op vijf 
(Es Fornás de Torello, Menorca) of vier kolonnetten (S. Pedro de 
Mérida), die in de ce en 6e eeuw het meest voorkomen. Fr is dus noch 
met Noord-Afrika, noch met Gallië op dit punt verschil op te merken. 
Van altaarciboria is geen spoor gevonden ; mede omdat het altaar in de 
absis pleegt te staan, zal geen behoefte hebben bestaan aan een verdere 
hieratische overhuiving, die wel voor de hand lag wanneer het altaar in 
het schip stond. 

De rechthoekige mensa op éen voet, éen stipes die tot een prisma 
of een vierkant gehakt is, is uitgesproken visigotisch en komt pas in de 7e 
eeuw voor (Quintanilla de las Viñas; Córdoba, kathedraal). 
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HOOFDSTUK I 3 

Gallië 

Sedert de deling van het Rijk door Diocletianus in 286, was Trier 
— Augusta Treverorum - keizerlijke residentie en hoofdstad van Gallië. 
Tussen 306 en 316 verbleef Constantijn er herhaaldelijk. In de stad ver
rees een keizerlijk paleis op de plaats van twee woonblokken, die waren 
verwoest in 27^-276, toen de Limes voor het eerst door de barbaren 
doorbroken werd. Volgens de overlevering heeft keizerin Helena het 
initiatief tot de stichting van een monumentale kathedraal genomen en 
daartoe het paleis ter beschikking gesteld. Aan bisschop Agritius 
( t ЗЗО z o u ZÜ ^ 6 Tunica Christi, de Heilige Rok, geschonken hebben, 
vanouds de belangrijkste reliek in Trier, ben nog niet oude pronkzaal is 
inderdaad ten behoeve van de bisschoppelijke gebouwen afgebroken ; bij 
de opgravingen werden fragmenten van de plafondschildering daarvan 
teruggevonden, die opnieuw zijn samengesteld en in het Diözesanmuseum 
geëxposeerd. De chronologie en de opeenvolgende vormen van het 
kerkelijk gebouwencomplex zijn na de opgravingen van 1943-19^4 onder 
leiding van Theodor Kempf als volgt gereconstrueerd ' . 

Tussen 326 en 348, tijdens het episcopaat van Maximinus en, na 
hem, van Paulinus, verrees een groot gebouwencomplex met als kern 
een dubbelkathedraal, bestaande uit twee oostwaarts gerichte basilieken 
met daartussen een baptisterium. Op de plaats van de noordkerk bevindt 
zich de romaanse dom St. Peter, op de plaats van de zuidkerk de 
gotische Liebfrauenkirche. De noordelijke kerk was een driebeukige 
zuilenbasiliek, voorafgegaan door een atrium. Hoe de oostpartij er in haar 
eerste vorm uitzag, staat niet vast, maar wel is zeker dat deze recht
hoekig was. Ook de zuidkerk was een driebeukige basiliek met zuilen; 
zij werd in het oosten beëindigd door een ietwat uitspringende recht
hoekige absis ter breedte van het middenschip en gelegen tussen dubbele 
vierkante nevenruimten. Beide rechthoekige absiden omsloten een 
podium dat een eindweegs in het schip uitstak. 

De oostpartij van de noordkerk werd al spoedig veranderd ol afge
broken: er werd omstreeks 346 een kleine twaalfhoekige centraalbouw 
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gezet. Was het een memoria om de door keizerin Helena geschonken 
Tunica Christi te bewaren? In de tijd tussen 380 en 400, mogelijk tijdens 
de regering van keizer Gratianus (з7£-}8з) werd om deze kleine rotonde 
een massaal vierkant bouwwerk aangelegd, van 40 bij 40 m, met éen 
overkapping, inwendig steunend op vier in het vierkant geplaatste 
zuilen, waarbinnen een eveneens vierkant centraal podium lag. Van dit 
bouwwerk zijn grote partijen in het opgaand muur- en pijlerwerk van de 
oostelijke helft van de huidige dom, tot op 30 m hoogte, bewaard ge
bleven: de oostmuur, doorbroken door de grote boog naar de romaanse 
oost-absis ( i 1160-1196); de noord- en de zuidmuur in de eindgevels 
van het barokke transept en de daarbij aansluitende zijbeukmuren; de 
westmuur in de kruisvormige pijlers tegen een waarvan de preekstoel 
staat; drie van de vier zuilen tenslotte ingebouwd in de kruisvormige 
vieringpijlers uit ± 1030 (de vierde werd verwijderd en ligt thans als 
„Domstein" vóór het zuidwestportaal (deze zuilen, van syeniet, zijn 
echter niet 4e-eeuws, maar de 6e-eeuwse opvolgsters van de oor
spronkelijke zuilen). Uit de overblijfselen van de westmuur is duidelijk 
geworden, hoe dit vierkante bouwwerk bij de oudere driebeukige 
zuilenbasiliek aansloot: de westmuur was namelijk door een grote boog 
naar het middenschip geopend, welks zuilen in het verlengde van de 
zuilen van het vierkant stonden, en door bogen in twee zones, begane-
gronds en boven, naar de zijbeuken, die derhalve wel tribunes gedragen 
zullen hebben. Mogelijk is dit basilicale gedeelte met tribunes eveneens 
het resultaat van een verbouwing rond het jaar 380. 

In dezelfde periode werd ook de oostpartij van de zuidkerk weer ver
bouwd; het schijnt dat het podium van de rechthoekige absis nu weer 
westwaarts uitgebreid werd en zich zowel een eindweegs in de eerste 
travee van het schip als in de zijbeuken voortzet, en dat vóór op het 
podium, buiten de absis, het altaar geplaatst werd, overhuifd door een 
baldakijn. 

Tussen 411 en 428 wordt Trier herhaaldelijk door de Franken over
vallen. Tijdens een hunner invasies is het kathedraalcomplex door brand 
verwoest. Na het herstel van het Romeins gezag is de zuidkerk weder-
opgebouwd, doch de westelijk ervóór gelegen gebouwen werden prijs
gegeven. De noordkerk werd pas na de definitieve vestiging van de 
Frankische heerschappij hersteld, omstreeks ςςο, onder het episcopaat 
van Niketius (ςις-ςβς), in de oude vorm, met vier nieuwe, ditmaal 
kalkstenen zuilen, maar zonder de ronde memoria op het vierkante 
podium in het vierkante oostelijke gedeelte. Midden vóór de boog tussen 
vierkant bouwwerk en basilicaal schip werd een ellipsoïdaal ambon-
basement gezet, met een opgang vanuit het westen, een basement dat, 
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naar Kempf 's reconstruct ie- tekeningen, door een solea me t het vierkante 
podium verbonden was. Dezelfde s t ructuur kreeg de zuidkerk : de 
solea sloot daar aan bij het podium dat, behalve de rechthoekige absis 
(op welks rooilijn het altaar stond) ook de gehele oostelijke travee van 
schip en zijbeuken in beslag nam. Tot de verwoesting van Tr ie r door de 
Noormannen in 882 bleef deze situatie bestaan; alleen werd in de zuid-
kerk in de karolingische tijd de solea me t ambon vervangen door een 
schola cantoTum, die breed als het koor beginnend, dan inspringend, twee 
traveeën in beslag nam. 

Deze dubbelkathedraal , die wij wel als het belangrijkste vroeg
christelijke bouwwerk van Gallië mogen beschouwen, plaatst ons voor 
vele raadselen. Is er een functie-verschil tussen de noord- en de zuidkerk? 
Hun patrocinia, vanouds onderscheidenlijk S. Petrus en S. Maria, zeggen 
het niet , maar de verbouwingen van de noordkerk , met haar twaalf
kante memoria , wijzen er wel o p ; zoals gezegd bevatte deze misschien 
de beroemde reliek van Tr ier , de Heilige Rok. Verrassend en raadsel
achtig is de tamelijk snelle verandering in liturgische behoeften binnen 
de beide kerken, me t als meest onverwacht verschijnsel he t opt reden in 
de 6e eeuw van een zuiver Byzantijnse dispositie van ambón en solea. 

De rechthoekige absiden laten zich niet gemakkelijk me t oplossingen 
elders vergelijken, zij zijn bepaald niet model geworden voor een Gallisch 
of Rijnlands type. O t to Nussbaum2 vindt alleen de dispositie van de zuid
kerk duidelijk genoeg om vermeld te worden in zijn onderzoek naar de 
plaats van altaar en celebrant in de vroegchristelijke ke rk ; hij acht het 
waarschijnlijk dat daar tot de veranderingen van omstreeks 380 versus 

populum gecelebreerd werd aan een altaar dat op de rooilijn van de recht
hoekige absis stond, en dat daarna de situatie zodanig veranderd werd , 
dat aan de westzijde van het altaar plaats voor de priester ontstond en dat 
het toen opgerichte ciborium daarmee rekening hield, doordat het het 
altaar aan zijn westzijde meer ru imte gaf dan aan zijn oostzijde. G. Vrins 
benadert in zijn ambon-studieï de situatie te Tr ier , zoals die door Th . 
Kempf voor de 6e eeuw gereconstrueerd word t , me t grote reserve en 
acht de gegevens nog te schaars om er een „Justiniaanse" ambon met 
solea in te zien. Maar hierbij moet al terstond opgemerkt worden , dat de 
recente vondsten te Keulen en te Boppard, hierna nog nader vermeld, de 
solea-hypothese nóg meer grond van waarschijnlijkheid komen geven 
maar het word t toch niet aannemelijk, dat de datum waarop de ambon 
en solea in de zuidkerk van Tr ier aangelegd werden , gecorrigeerd w o rd t 
van 6e-ee.uws t o t : kor t voor 4 7 5 , zoals Kempf later gesteld heeft4 . 

Van andere kathedralen in de provincie Germania is nauwelijks iets 
bekend. Merkwaardig genoeg geven de resten die in Tongeren gevonden 
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zijn, dat de halfronde absis van de 4e-eemvse kathedraal een losse stenen 
presbyterbank op 0,26 m alstand van de muur bevatte, naar Istrisch 
model 5 , tenzij we hier moeten denken aan een b innenmuur en een ver
s terkende bu i tenmuur aan de absis6 . 

In het Rijnland zijn verder enige ce]]ae memoriae aan het licht gekomen. 
Rondom het Romeinse Keulen lagen de memoriae van Severinus, 
Pantaleon, Gereon, Ursula en Cuniber t , alle altijd bekend gebleven, 
enkele met overblijfselen uit hun vroegste geschiedenis. De memoria van 
Severinus, in 1958 onder de gotische kerk teruggevonden7 , was een 
kleine rechthoekige cella, met smallere, halfronde oostelijke absis, 
ongeveer 10,60 m lang, 8 , j j m breed, gelegen op een heidens coeme-
ter ium, waarin vanaf omstreeks 160 ook christenen bijgezet werden. Het 
gebouwtje word t omstreeks 320 of eind 4e eeuw gedateerd. Binnen die 
halfronde absis werden (onder een groot 1 ye-eeuvvs kanunnikengraf) de 
resten van twee houten sarcofagen aangetroffen, die mogelijk de rustplaats 
waren van de martelaren Asclinus en Pamphilius, die het Martvrologium 
Hieronymianum vermeldt (op 30 jun i : „In Colonia Asdim Pampili"). Nog 
in laatromeinse tijd werd de cella met zijbeuken en een narthex vergroot ; 
in de narthex bevond zich een gemetselde sarcofaag die het eerste graf 
was van bisschop Severinus van Keulen, later bijgezet in de confessie van 
de karolingische kerk. Maar de oudste heiligengraven bevinden zich dus 
i n d e absis en mogelijk moeten w e ook daar he t altaar zoeken. De memoria 
van Ursula moet al in de 4e eeuw bestaan hebben, maar werd , volgens 
een gevonden inscriptie, van de grond af herbouwd door zekere Clema-
tius, hetgeen in de eerste helft van de ^e eeuw gebeurd is8 . Het gebouw 
kreeg toen, zoals uit de opgravingen van 1950 gebleken is, de gedaante 
van een driebeukige kerk met halfronde absis, 22 m lang, 16 m breed . 
Of het een echte basiliek dan wel een hallckerkje was, is niet meer na te 
gaan. Een podium neemt de absis in beslag en daarmee verbonden is een 
gang van 2,10 m breedte en 7,30 m lengte, eindigend in een rond base
men t van 2,70 m diameter . Het lijdt geen twijfel of hier is de dispositie 
van ambón en solea aanwezig die ook de dubbelkathedraal van Tr ier 
bezeten heeft. Het was niet meer na te gaan of de ambon een westelijke 
opgang had. Wel was nog te zien dat het westelijk uiteinde van de solea 
zich boven een Romeinse tufstenen sarcofaag bevond. Vooral dit laatste 
maakte de vondst, toch al zo intr igerend, tot een vitaal m o m e n t in he t 
gegeven van solea-ambon in het christelijk Westen . Wij kenden al de 
relatie cathedra—graf en altaar-graf, maar nog niet ambon-graf. O n 
middellijk met de St. Ursula van Keulen verbonden moet worden de 
vondst van vroegchristelijke bouwresten onder de St. Severus te 
Boppard«. Hier was he t resultaat he t fundament van een oostwaarts 
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fig. 49· Boppard, Sevemskerk, begin ¡e eeuw, tegen de zuidmuur van het Castellum Bodobnga 

aan de Rijn. 

gerichte, absidaal gesloten zaal, 33 m lang, 9 m breed, tegen de muur 
aan de Rijn gelegen van het castellum Bodobriga. Deze cella wordt in het 
begin van de ge eeuw gedateerd. Hier was een podium dat de absis en 
een deel van de zaal in beslag nam en waaraan direct aansloot een gang van 
1,40 m breedte en 7 m lengte, verbonden met een meer dan halfrond 
ambon-fundament van 2 m diameter (fig. 49). Noch van een altaar, noch 
van een presbyterbank werd enig spoor gevonden. Maar de structuur in 
het schip is ondubbelzinnig: net als in Trier en als in de Keulse St. 
Ursula is hier een ambon-met-solea naar Byzantijns model. Hoe moeten 
wij hun aanwezigheid verklaren? Algemeen waren zij allerminst, juist 
uitzondering, een officiële kathedrale dispositie waren zij ook al niet, 
want naast Trier komen zij juist in twee kleine heiligdommen voor, waar
van het ene duidelijk een martyrium is, algemene memoria-betekenis 
hadden zij ook weer niet, al is dan in de St. Ursula een sarcofaag onder de 
ambon-solea aanwezig. 

Geen spoor van zulk een dispositie in de gebouwen die volledig
heidshalve voor het Rijnland hier nog vermeld worden. In Trier werd 
ten zuiden van de abdijkerk van St. Maximin de grondslag van een cella 
ontdekt die wel vereenzelvigd wordt met de basilica S. Maximmi welke 
Gregorius van Tours vermeldt. Het gebouw bestond in zijn eerste 
gedaante uit een klein, bijna vierkant vertrek, dat mogelijk al in het 
midden van de 3e eeuw op een coemeterium opgericht werd10. In een 
tweede gedaante, in het begin van de 4e eeuw, was het een langwerpige 
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zaal me t absis en nar thex, totaal 11,70 m lang. De bodem w o rd t geheel 
door graven ingenomen en geen daarvan is bijzonder geaccentueerd. 
Het blijft daarom onzeker of St. Maximinus, bisschop van Tr ie r (336-546) 
hier begraven is. Geen aanwijzing dus ook, waar het altaar stond. 

Een rechthoekige cella in Bonn, uit het einde van de 4e eeuw, had 
een gemarkeerd oostelijk podium, en zowel onder dit podium als onder 
de vloer van de zaal lagen sarcofagen11. 

In Xanten werd in 1933-1934 de ceila memoriae van St. V ic to ren zijn 
gezellen, martelaren uit de tijd van Julianus de Afvallige, ontdekt onder 
de huidige gotische kapi t te lkerk. 1 2 De cella bevond zich op een 4e-
eeuws coemete r ium buiten de ommuurde Colonia Traiana, de nieuwe 
Romeinse nederzet t ing na de ondergang van Vetera Castra, en was aan
vankelijk van hout , rechthoekig, en door een wand in twee ver t rekken 
gedeeld, in elk waarvan een stenen mensa voor het dodenmaal stond. 
In het noordelijk vertrek bevond zich, in de zuidwesthoek, een dubbel
graf dat door Bader als he t graf van Victor en een anonieme martelaar 
wordt beschouwd. De graven waren door vele andere omgeven. Nog 
vóór 450 zou de gro tere stenen cella gebouwd zijn, waarin een doden-
maaltafel tegen de noordwand behouden bleef. In 7^2-768 werd dit 
gebouw door een zaalkerk met rechthoekig koor vervangen. De eigen
lijke grafplaats van Victor was toen al lang vergeten (Gregorius van 
Tours zegt : Veruni ibidem et Victorem martyrum esse sepultum, sed non eum 

adhuc cognovimus revelatum). Het begraven „ad sanctos" was blijkens deze 
voorbeelden in Germania Inferior even gebruikelijk als in Rome. Daarop 
wijst ook de inhoud van he t grafschrift van subdiaken Ursinianus op he t 
coemeter ium van St. Paulinus in T r i e r : qui meruit sanctorum associari 

sepulcrum13. Het dodenmaal werd er ook gevierd en ongetwijfeld zal op 
de gedenkdagen der martelaren in deze celiac de Eucharistie gevierd 
zijn. Een vaste altaarplaats is nochtans niet aan te wijzen : in de St. Severi-
nus te Keulen mogelijk in de absis, op het graf, in Bonn op het oostelijk 
podium. 

De vroegste, j e - en 6e-eeuwse overblijfselen van kerkgebouwen in 
de westelijke en zuidelijke provincies van Gallia (Aquitania, Gallia 
Lugdunensis en Viennensis), zijn zo fragmentarisch dat men erui t voor 
de binnendispositie geen enkele gevolgtrekking kan maken. Juist van de 
bisschopskerken is het minste bekend. Wij we ten slechts, dat er al vroeg, 
zoals in Tr ier , bisschoppelijke dubbelkerken waren (Vienne, ¡e eeuw) , 
combinaties van twee kerken en een baptisterium, zoals die to t in de 
merovingische tijd gebruikelijk bleven, maar hoe de functieverdeling en 
de inrichting waren, is geheel onzeker. In de briefwisseling tussen 
Paulinus van Nola en Sulpicius Severus over de dubbelkerk met bap-
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tisterium te Primuliacum (niet gelocaliseerd), door de laatste gesticht, 
wordt geen enkele toespeling gemaakt op een mogelijk verschil van 
functies tussen beide basilieken1*. Het is waarschijnlijk, dat ook Poitiers 
reeds in de 4e eeuw zulk een dubbelkerk bezat, in de gedaante van twee 
aaneensluitende evenwijdige zalen, die eerst in de 7e eeuw tot éen 
vierkante ruimte verbouwd werden die sedertdien als bapisterium dienst 
deed en nog voortbestaat als de befaamde Saint-Jean15. 

Van de coemeteriale kerken is iets meer overgebleven en de resten 
maken al terstond duidelijk, dat er in Gallië geen strenge scheiding be
stond tussen kerkholbasilieken en stadskerken, maar dat ook binnen de 
stadsmuren grote begraafplaatsen in en om kerken aanwezig waren, zoals 
bijvoorbeeld de opgraving van de kerk te Saint-Bertrand-de-Comminges, 
het antieke Lugdunum Convenarum, heeft aangetoond, een kerk, door 
Jean Hubert na 409 gedateerd16 die midden in de antieke stad gelegen 
heeft maar niettemin als overdekte begraafplaats gebruikt is. Deze kerk 
heeft de vorm van een langwerpig rechthoekige zaal met aan de oostzijde 
een smallere rechthoekige, driezijdig beëindigde absis. In dit driezijdig 
uiteinde ligt een (in plattegrond eveneens trapeziumvormig) podium, 
waarop achteraan, tegen de absiswand, sporen van een afzonderlijk base
ment gevonden zijn, welke erop zouden kunnen wijzen, dat hier een 
cathedra gestaan heeft. Een altaar kan gemakkelijk in het ruim ς m diepe, 
rechthoekige gedeelte van de absis gestaan hebben. 

De Saint-Pierre in Vienne, de best bewaarde van de Gallische basilie
ken, was eveneens een kerkhofbasiliek. Zij dagtekent uit het einde van de 
ςε eeuw en was in haar oorspronkelijke vorm een driebeukige zuilen
basiliek met halfronde absis1?. De travee vóór de absis was dieper dan de 
overige traveeën, hetgeen erop zou kunnen duiden dat daar het altaar 
stond. Bovendien bevinden zich aan de westkant van deze travee sporen 
van een afsluiting, in het midden onderbroken door het begin van een 
westwaarts in het schip stekende gang van ι,ςο m diepte, een solea. 

In het zaalkerkje met smallere, halfronde absis, dat onlangs bij Saint-
Mître (Bouches-du-Rhône) in Saint-Blaise is opgegraven, op de plaats 
waar het antieke Ugium lag, zet zich het absispodium éen trede lager een 
eindweegs in het schip voort en wordt door cancelli afgebakend, die in 
het midden een toegang vrijlaten tot een langwerpig rechthoekige „tong" 
van steenblokken, een verlengstuk van het podium het schip in (fig. 50). 
Dit deel is aan drie kanten door cancelli omsloten geweest en had twee 
zijdelingse opgangen van drie treden. Rolland en Vrins18 zien er een lees-
verhoog in en inderdaad kan met dit element op geen enkele andere 
manier verklaren. De naaste parallel is, zoals Vrins opmerkt, het lang
werpig podium in de kerk van Lavant, en daaraan kunnen nog toegevoegd 
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/ i j . 50. Saint-Biaise (Bouches-du-Rhône)t basiliek van het Romeinse Ugium, 5 e eeuw. 

worden het verlengstuk in de Saint-Pierre te Vienne, de structuren in 
de Laurentiuskerk te Imst, de St. Severus te Boppard en de St. Ursula 
te Keulen. Dit verspreide en incidentele voorkomen in Gallië in de ^e 
eeuw van een ambon-solea-structuur, ogenschijnlijk naar Oosters voor
beeld, is vooralsnog slecht te rijmen met al de gelijktijdige Gallische 
monumenten, waar geen enkele rest van zulke disposities is te vinden. 
Moet men aannemen, dat de Syriers en andere Oosterlingen, die indie 
tijd in Gallië in grote getale aanwezig waren, daadwerkelijke invloed 
hadden op de liturgie en bijgevolg de kerkdisposities in Gallië?19. 

Tenslotte zijn er verscheidene kleine coemeteriale kapellen die de 
gedaante hebben van een zaal, al of niet met smallere absis: een exem
plaar onder de Saint-Pierre-en-Citadelle te Metz (4e eeuw), eente Albon 
(tussen Vienne en Valence, ^е eeuw), het Andreas-oratorium te Nantes 
(rechthoekig zaaltje zonder absis, vol graven, begin je eeuw), het 
Maria-oratorium van de St. Victor-abdij te Marseille (rechthoekig 
zaaltje, ¡e eeuw). In het Petrus-oratorium van Lérins ligt in de absis een 
podium, waarin twee loculi rehquiarum zijn uitgespaard ; daarop zou dan, 
zoals ook in enkele Spaanse kerkjes het geval is, een altaar gestaan kunnen 
hebben20. 

Hoe de betrekkingen tussen relieken- en heiligengraf en altaar in het 
algemeen waren, blijft onzeker. Maar, denkend aan de Spaanse voor
beelden (Tarragona, S. Fructuoso; Tarrasa, S. Maria; Cerro de la 
Oliva; Manacor, Son Pereto; Isla del Rey, Menorca), aan het Severinus-
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Oratorium in Keulen (met zijn twee graven in de absis), en aan het ge

noemde ora tor ium in Lérins, zou men kunnen veronderstel len, dat de 

absis van deze zaalkerkjes op de eerste plaats als kader van het graf of van 

de relieken bedoeld was en tevens van het altaar, niet van de cathedra. 

Dat schijnt ook zo geweest te zijn in de Martinusbasiliek te Tours , 

welker vorm en gedaanteveranderingen wij enigszins kennen uit de 

beschrijvingen van Gregorius van Tours (f £94). Door bisschop Bricius 

werd in 412 op Martinus ' graf een cella memoriae gebouwd: basilica 

párvula en cellula genoemd door Gregorius 2 1 . In 470 bouwde bisschop 

Perpetuus in haar plaats een ru imere kerk in welker absis het lichaam van 

Martinus bijgezet we rd 2 2 . De relieken rust ten niet onder het absis-

podium, maar in een sarcofaag op het podium, die achter het altaar 

stond, als een bovengrondse tombe , een tumulus. Beurtelings heet de 

absis bij Gregorius van Tours dan ook : ábsida sepulcn2!, ábsida tumuli2* 

en ábsida corporis2*. Het schijnt dat rondom de absis een a t r ium lag, waar

in men van buiten af het graf kon vereren 2 6 . Grafmonument , altaar en 

priesterzetels werden in een door cancelli afgesloten al taarruimte ge

plaatst, een ru imte die bij Gregorius altanum heet 2 ? tegenover capsus, 

het schip. Bij deze situatie word t het moeilijk aan te nemen, dat de 

cathedra nog achter in de absis stond, immers het grafmonument zou 

dan de t ronende bisschop geheel verbergen. 

O o k in de een cella memoriae opvolgende basiliek op het graf van St. 

Dionysius bij Parijs, gesticht in 475 door Genoveva, zou het graf

monumen t een bovengrondse tumulus zijn gewees t 2 8 . Maar het gaat hier 

dan ook niet om kathedralen, doch om kerkhofbasilieken. Hoe de dis

positie in de prima ecclesia van Tours was, de kathedraal, gesticht door 

bisschop Litorius (337-371), omstreeks ς8ο door Gregorius na een brand 

vergroot, vanouds in he t bezit van relieken van de martelaren van Agaune, 

is onbekend. 

De kathedraal van Genève, dat als civitas en bisdom tot Galha 

Viennensis behoorde , was in haar eerste gedaante een kleine, dr ie-

beukige basiliek met halfronde absis2«. De cancelli bevonden zich ver 

westwaarts in het schip. Het gebouw dagtekent uit het eind van de 4e 

of het begin van de ^e eeuw. Tussen J13 en ς ι ς werd he t door de 

Bourgondische koning Sigismund vervangen d o o r een grotere basiliek, 

gecombineerd met een groot rond mausoleum aan de oostkant. In de 

absis bevond zich een presbyterbank met in het midden een cathedra. 

Vóór de absis s t rekte zich to t ver in het schip weer een altaarpodium ui t 

met zes t rapt reden over de gehele schipbreedte . Midden in he t pod ium 

was een rechthoekige confessio uitgespaard waarop he t altaar stond. De 

in terne dispositie, met het altaar vrij ver westwaarts vóór de absis ge-

307 



plaatst, verschilde dus niet van die in de voorafgaande kerk. De confessio 
zal de relieken van Petrus bevat hebben welke paus Symmachus aan 
Sigismund schonk. In de overblijfselen van een ander driebeukig 
basiliekje met halfronde absis te Genève, onder de Saint-Germain, uit 
het eind van de 4e of het begin van de ^e eeuw, heeft men fragmenten 
van een altaar ontdekt met in reliëf twee friezen boven elkaar, voor
stellende lammeren en herten, zich lavende aan bronnen die ontspringen 
uit een berg waarop een gemmenkruis staats«. 
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Samenvatting 

In de eerste monumentale kerkgebouwen, uit de tijd van Constantijn 
de Grote en zijn dynastie, zijn de cathedra en de presbyterzetels niet 
architectonisch in het kerk-interieur opgenomen, zij hebben nog geen 
monumentale vorm, maar zijn losse, verplaatsbare inventarisstukken, 
echte mobilia, van hout, in uitzonderlijke gevallen mogelijk van ivoor. 
Er is geen cathedra uit de 4e eeuw bewaard gebleven, reden te meer om 
aan te nemen dat zij niet uit duurzaam materiaal placht te bestaan. 
Mogelijk zag zij eruit als een antiek Jaldistorium met hoge rugleuning, 
zoals afgebeeld op een ivoor in het museum van Dijon uit de je eeuw 
(de Heer en de Twaalf op zetels), in het koepelmozaïek te Ravenna uit 
omstreeks 450 (fries van altaren en tronen) en op een veel later fresco 
in de pauselijke bibliotheek van het Lateraan (Augustinus op een zetel, 
omstreeks 600). 

Uit het reisverhaal van Egeria weten wij, dat in Jerusalem de bis
schopszetel gedragen werd naar de plaats waar de ambtsvervulling van de 
bisschop dit vereiste, hetzij in het Martyrium, hetzij in de rotonde van 
het Heilig Graf, hetzij naar de Golgotha-rots. Zo zal het ook elders ge
weest zijn : de cathedra was mobiel gelijk de profane sella curulis dat was, 
de rechterszetel die telkens opgesteld werd waar de rechter zijn ambt 
uitoefende; niet een willekeurige stoel voldeed, maar de daartoe aan
gewezen troon was als insigne van de rechterlijke macht het onmisbare 
attribuut van de rechtspraak. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de 
vorm van de administratieve en gerechtelijke ambtszetel enige invloed 
heeft uitgeoefend op de cathedra als bisschoppelijke leraarszetel. Een 
edict van Constantijn verleent in 318 aan de bisschoppen rechterlijke 
bevoegdheid in civiele zaken tussen niet-clerici; tegen hun vonnis is geen 
hoger beroep mogelijk. Deze rechterlijke functie, de audientia episcopalis, 
maakt de bisschop tot scheidsrechter in onenigheid tussen christen
broeders (op grond van 1 Cor. 6), zonder dat hij zich echter op het 
terrein van het wereldlijk strafrecht begeeft1. Maar zijn openbare functie 
maakt hem tot hooggeplaatste in de Romeinse ambtelijke hiërarchie, tot 
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lUustris me t recht op alle insignia vandien, waaronder de sella curulis, de 
ivoren of met ivoor versierde, meestal vouwbare zetel, met leeuwepoten, 
zonder rug- of armleuningen, die de magistraat, de consul, de praejectus 

urbi, de aedilis curulis, als teken van gezag me t zich laat voeren en die op 
een 7ocu5 superior, tribunal, sugßestus of bêma staat, op een verhoog, wan
neer hij zijn ambtelijke uitspraken doe t 2 . Nochtans mag men niet uit het 
oog verliezen, dat in de 4e eeuw nog niets blijkt van overname van de 
profane waardigheidstekenen door de kerkelijke autori te i ten, ook niet in 
hun kledij. Waar de bisschop niet vereenzelvigd wil worden met de straf
rech te r en de keizerlijke ambtenaar, zal hij ook geen ambtszetel van 
profaan uiterlijk gebruikt hebben. 

Maar wel had in de 4e eeuw die mobiele cathedra tijdens de liturgie
viering in de gewone stadsbasiliek al haar vaste plaats op het absispodium 
{tribunal, bêma). Van dat door trappen bereikbaar podium, zeer hoog in 
Noord-Afrika, gering van hoogte in Griekenland, zijn de archaeologische 
evidenties talrijk genoeg. 

Uit de geschriften van de Vaders, me t name van Eusebius, Augustinus 
en Gregorius van Nazianze, blijkt dat dit podium de aangewezen plaats 
is voor de zetels van de bisschop en de presbyters. 

De enige uitzondering van meer dan locale betekenis is de dispositie 
van de 4e-eeuwse basiliek in Noord-Syrië, waar de absis al de plaats van 
he t altaar is, niet van de cathedra. Anders was het in de memoriae en 
martyria. In de 4e-eeuwse St. Pieter te Rome bijvoorbeeld was de absis 
het monumenta le kader van het graf van Petrus , deze absis werd door een 
gedenkteken zodanig in beslag genomen, dat de plaatsing van een cathe
dra erachter ondenkbaar is. In de Hagios Demetr ios te Thessaloniki 
staat in de ^e eeuw nog geen cathedra in de absis. Zelfs in de 6e-eeuwse 
S. Lorenzo fuori le mura in Rome is de absis als het ware een monumen
taal arcosohum, nis om de graftombe van de martelaar heen. In Noord-
Afrika is de absis vaak tegelijk voorzittersplaats en grafnis: onder het 
pod ium worden bisschoppen en priesters begraven. 

O p de meeste plaatsen blijft de cathedra nog lang, tot in de 6e eeuw 
en later, een draagbaar meubel , maar haar plaats w o rd t een vaste sokkel 
met trap-opgang in de absis, temidden van een langs de halfronde absis-
wand lopende, gemetselde of uit natuursteenblokken bestaande bank, 
me t of zonder voetbank, soms oorspronkelijk met marmer bekleed, soms 
dienend als basement voor een houten bank of eenstoelenri j daarbovenop. 
Wanneer de subsellia voor het eerst die architectonische gedaante aan
nemen, is niet vast te stellen3 . In Zuid-Syrië, Palestina, bgypte, Klein-
Azië en Griekenland zijn geen exemplaren uit de 4e eeuw gevonden. 

In Constantinopel en Rome zijn geen oorspronkelijke absisdisposities 
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uit de 4e en ^е eeuw bewaard of bekend, evenmin in Milaan. In Ravenna 

zijn de oudste sporen van stenen subsellia en een stenen cathedra-sokkel 

^e-eeuws (S. Giovanni). In Aquileia is de opvolgster van de aula theo-

doriana, ui t het einde van de 4e eeuw, evenmin als deze voorzien van vaste 

subsellia. Maar de ^e-eeuwse kathedraal en de eveneens je-eeuwse 

S. Maria delle Grazie te Grado hebben elk een stenen bank gehad, in het 

midden onderbroken door een stenen cathedra. De cathedra leek op de 

in de tufsteen uitgehakte dodenzetels in de Romeinse catacomben. 

In N o r i c u m ver toont een reeks zaalkerken, die alle tussen 400 en 470 

gebouwd zijn, een los in de ru imte geplaatste halfronde stenen pres-

byterbank, m e t in het midden een opening o m er een mobiele cathedra 

in te zetten. 

In Noord-Afrika zijn de absispodia van 4e-eeuwse basilieken als die van 

Tébessa, de St. Salsa in Tipasa, de kerk van Reparatus in Orléansville, 

de oudste kerken van Carthago, geheel leeg aangetroffen. De basiliek 

afgebeeld op het mozaïek van Tabarka, laat eveneens een lege absis zien 

en dat zou mede erop kunnen wijzen, dat omstreeks 400 nog steeds geen 

monumentaal stenen gestoelte in de Afrikaanse kerkabsiden placht te 

staan. D e s t e vreemder is het daarom, een gemetse ldepresbyterbankaan 

te treffen in de met de basilica Pacis vereenzelvigde kerk te Hippo-

Regius, die uit de tweede helft van de 4e eeuw zou dagtekenen. Misschien 

is de bank een latere toevoeging of moet de datum van het hele gebouw 

herzien worden , ofwel men moet concluderen dat in deze basiliek een 

novum toegepast is (door Augustinus?) dat voorlopig een unicum is 

gebleven, want de overige in Noord-Afrika gevonden stenen subsellia 

dagtekenen alle van veel later datum. De bank in de forum-basiliek te 

Leptis Magna zou, mèt de kerk zelf, uit de eerste helft van de 5e eeuw 

dagtekenen. Alle andere stenen subsellia, in Afrika gevonden, zijn uit de 

tijd van keizer Justinianus en hebben een zuiver Byzantijnse vorm. 

In Palestina is de enige presbvterbank in een 4e-eeuwse kerk die van de 

kathedraal van Cerasa ( ± 3 i ° - 3 7 S ) ; voor de ¡e eeuw kan een kerk van 

Khirbet el Moukhayyat genoemd worden . In Syrië zijn stenen banken 

gevonden in twee kerken uit de tweede helft van de ^c eeuw : de basiliek 

A van Deir Solaib en basiliek В in Resafa. 

Als enige provincie waar gedurende de ^e eeuw het stenen subsellium 

algemeen en systematisch toegepast werd, blijft Griekenland over ; daar 

zijn overal halfronde subsellia van een of m e e r banken in de absis aan

wezig. In plaats daarvan of tegelijk daarmee k o m e n er ook rechte stenen 

banken voor te weerszijden van het altaar vóór de absis, een dispositie, 

die later, in de 6e eeuw, ook in Palestina gaat voorkomen. Als er half

ronde subsellia in de absis zijn, dan is als onderbreking midden daarin een 
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klein afzonderlijke platform me t trappen ingericht voor de cathedra, 
maar van de zetel zelf is nooit iets bewaard gebleven. Dat betekent vrij
wel zeker, dat de cathedra ook toen nog niet van steen was, want het zou 
wel vreemd zijn, dat een vaste, monumenta le marmeren t roon geen 
sporen achtergelaten heeft, terwijl van marmeren ambonen, cancelli, 
altaren, ciboria, wel overblijfselen zijn gevonden. Maar het is daarnaast 
best mogelijk, dat er lang niet altijd een cathedra was. Eerstens zijn het 
niet allemaal bisschopskerken die opgegraven zijn, tweedens was het 
misschien in veel kerken gebruikelijk om de centrale plaats op de sub-
sellia tijdens de diensten alleen door een velum of een kussen als voor-
zittersplaats te markeren . 

Wat Gallië en Spanje betreft, zijn de aanwijzingen omt ren t de in
richting van he t voorzi t terspodium zeer gering. In Tr ier is niets van die 
aard gevonden. In Saint-Bertrand-de-Comminges ( j e eeuw) geeft de 
absis een basement voor een cathedra te zien, in de basiliek van Son 
Pereto te Manacor op Majorca ( j e eeuw) is een stenen subsellium ge
vonden, maar overigens blijkt uit de opgegraven kerken, dat in de ¡e 

eeuw de absis al vaak als plaats van het altaar diende, maar daaraan 
moe t onmiddellijk toegevoegd worden , dat van deze gebouwen er geen 
als bisschopskerk aan te merken is. De mooie dispositie in de absis van de 
kathedraal van Vaison is op haar vroegst uit de ioe eeuw. 

Zolang alle dateringen niet opnieuw nauwkeurig getoetst kunnen 
\vorden, mogen wij alleen met voorbehoud deze gevolgtrekking maken : 
de halfronde stenen subsellia in de absis van de basiliek t reden in de loop 
van de j e eeuw op , he t eerst in Griekenland en Palestina, Istrië en 
N o r i c u m ; in Griekenland echter in de j e eeuw al frequent, terwijl in 
Palestina pas de 6e-eeuwse kerken er alle een bezitten. In Noord-Afrika 
word t het in de tijd van de Byzantijnse bezetting in de 6e eeuw in nieuwe 
kerken en als verbouwing van oudere kerken toegepast. Het heeft er alle 
schijn van, dat de monumentale presbyterbank een Oosterse vondst is. 
De Noord-Syrische bêma, het leesverhoog, welks construct ie afgesloten 
word t me t een halfrond subsellium, zit- en voetbank omvat tende, komt 
al in de 4e eeuw voor en het moet dan ook niet uitgesloten geacht worden , 
dat daar de oorsprong te zoeken is van de Grieks-Byzantijnse en Westerse 
subsellia: een subsellium, eveneens los, maar westwaarts gericht staande, 
in het gebied van Aquileia, Istrië en Nor icum, een subsellium vast me t 
de absiswand verbonden in de overige gebieden. Een verschil ten op
zichte van Noord-Syrië is dan, dat de centrale zetel geen lege, sym
bolisch opgevatte t roon is, maar metterdaad de zetel van de voorzi t ter . 

Een meervoudig subsellium, gelijkend op de zitbanken van een amphi
theater , komt niet vóór de 6e eeuw voor (6e-eeuws zijn die in een 
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centraalbouw te Resafa, ¡η de triconch van Ras Siaga, de Johanneskerk te 
bphese, de Hagia Euphemia en Hagia Irene te Constantinopel ; Aphen-
delli en Chalinado op Lesbos; Mastichári op Kos; in Noord-Afrika: 
Announa, zuidkerk; Mdaourouch; Dermech; Junca I en II; Skhira; 
Mactar, basiliek in de Schola Juvenum; coemeteriale basiliek inCuicul-
Djémila). Naarmate de bedienende geestelijkheid van een kerk zich uit
breidt, zal de behoefte aan zulk een meervoudig subsellium groeien. 
In de Johanneskerk te Ephese is dit door sporen van verbouwingen vast te 
stellen: tenslotte is het tot een amphitheater van negen banken uit
gebreid. Wanneer men bedenkt dat ten tijde van keizer Justinianus de 
geestelijkheid van de Hagia Sophia in Constantinopel bestond uit zestig 
priesters, honderd diakens, en negentig subdiakens, dan kan men zich 
voorstellen dat de absis daar ook meerdere banken alleen al voor de 
priesters geteld moet hebben (diameter van de absis ongeveer twaalf 
meter). In de wijdingshymne van de kathedraal van Edessa uit de 6e 
eeuw worden negen banken genoemd, die, overeenkomstig de engelen
mystiek van Dionysius de Areopagiet, met de plaatsen van de negen 
engelenkoren worden vergeleken. De absis van de basiliek welke in de 
6e eeuw in de Apollotempel van Didyme gebouwd werd, is zo aan
gelegd dat zij negen traptreden van het antieke heiligdom invat, die 
voortaan als subsellia dienden. 

Uit de opgesomde plaatsen blijkt al, dat dit meervoudig subsellium 
een Bvzantijnse aangelegenheid is (Constantinopel, Griekenland, Klein-
Azië, het door de Byzantijnen bezette Noord-Afrika). In het Westen 
komt het niet voor. 

Rome zelf blijft tot de 8e eeuw wat de inrichting van de absis betreft 
een raadsel. Alleen naar analogie van de situatie overal elders kunnen wij 
stellen, dat de absis de plaats van de cathedra en de presbyterbanken was, 
dat in de je eeuw er het stenen subsellium ingevoerd zal zijn en in de 6e 
eeuw in sommige voorname kerken misschien een meervoudig sub
sellium. Van de absis van de basilica Lateranensis is niets bekend, de 
reconstructie van cathedra en stenen presbyterbank in de absis van 
St. Pieter omstreeks 6oo blijft hypothetisch. De Ordines Romani uit het 
eind van de je, en uit de 8e eeuw pas leren ons onverdeeld dat de bis
schopszetel, de pauselijke cathedra, in de absis achter het altaar behoort te 
staan en dat een bisschop, die de paus bij statiediensten vervangt, niet 
daarop mag gaan zitten. Kon het voordien anders zijn ? Daarop zou kunnen 
wijzen het bericht over de verplaatsing van de cathedra van S. Maria 
Maggiore van bezijden naar achter het altaar op een tijdstip tussen 8 ι 7 
en 824 op last van Paschalis I. Maar waarschijnlijker is, dat de cathedra 
eerst in de 7e eeuw uit de absis naar opzij verplaatst was en dat deze toe-
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stand weer ongedaan gemaakt werd. In elk geval is vanaf de 8e eeuw de 
absis voorgoed de aangewezen plaats voor de pauselijke cathedra. 

In Gallië daarentegen is dan overal de cathedra reeds opzij van het al
taar geplaatst en daarmee gaat samen de plaatsing van een heiligengraf als 
sarcofaag of tumulus bovengronds achter het altaar, een situatie die in de 
6e eeuw al in de basiliek van St. Martinus te Tours bestond. 

De plaats voor de lezing van de Schrift in het kerkgebouw is oorspronkelijk 
niet afzonderlijk gemarkeerd, althans niet in architectonische vorm aan
gegeven en niet door een afzonderlijk monumentaal gestoelte belichaamd. 
Het absispodium is de plaats van verkondiging, van lezing, van belijdenis. 
De bisschop spreekt er vanaf de cathedra die op hetzelfde podium staat 
als waarop lectoren en diakens de lessen uit het Oude Testament, de 
Evangeliën en de Apostelen lezen en de psalmen voorzingen. De namen 
béma, pulpitum en tribunal duiden oorspronkelijk alle alleen dat podium 
aan, niet een lezenaar of spreekgestoelte. Het absispodium is de plaats 
van de gehele woorddienst. De duidelijkste aanwijzingen daartoe geven, 
naast de teksten van Cyprianus en Augustinus, de archaeologische 
vondsten in Noord-Afrika. In Noord-Syrië is al in de 4e eeuw dat gehele 
podium voor de woorddienst, met zetels voor de clerus en lutrijn voor 
het boek, niet in de absis geplaatst, maar midden in het schip. Onge
twijfeld is dit bêma-type ontstaan onder invloed van de synagogale 
lees-, preek- en zangdienst. Ook in het Griekse Oosten is de lezing 
plechtig en langdurig als de lezing van de Wet in de Synagoge en met 
strenge eerbied omgeven. Een afzonderlijk monumentaal leesverhoog 
wordt er al vroeg noodzakelijk geacht en daarop ook spreekt weldra de 
bisschop zijn homilie uit, een waar kunstwerk volgens de regelen van de 
antieke rhetoriek — de homilieën van Johannes Chrysostomus zijn hoogte
punten van deze redenaarskunst, hij sprak ze uit op de ambon. De ambon 
is een Oosters gegeven, zijn monumentalisering is bevorderd door de 
invloed van de synagogale leesdienst enerzijds, de hellenistische redenaars
kunst anderzijds. In de Griekse landen krijgt het leespodium zijn eigen 
plaats en vorm vermoedelijk reeds aan het eind van de 4e, maar in elk 
geval in de ¡e eeuw. In de 4e eeuw ook komt al de naam ambon voor ter 
aanduiding van dit afzonderlijk element. De Syrische bêma heeft hierop 
niet naar de vorm invloed uitgeoefend, maar zeker wel naar functie en 
betekenis en ook wat de plaatsing betreft, namelijk in het schip. Naar 
de vorm is de ambon een nieuwe vondst. De je- en 6e-eeuwse Griekse 
en Palestijnse ambon is een vaste stenen tribune, meestal in de gedaante 
van een monoliethe marmeren piëdestal met drie of vier trappen naar een 
rechthoekig, rond, zes- of achtkant platform met balustrade. Vanaf het 
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midden van de ge eeuw komt ook een monumentaler type met twee op
gangen en een platform op vier of meer kolonnetten voor. In Grieken
land staat de ambon niet ver van de altaarruimte los in het schip, meestal 
dicht bij de zuidelijke zuilenreeks; in Palestina evenzo, maar daar is hij 
door een korte, met cancelli afgezette gang verbonden met de altaar
ruimte. Nooit wordt de ambon vóór de 6e eeuw centraal opgesteld. 
Wellicht is de Hagia Sophia in Constantinopel het eerste gebouw waar 
de ambon midden vóór de cancelli staat en deel uitmaakt van een strenger 
gesloten systeem waarin hij ten nauwste met de altaarruimte verbonden 
is door de solea. In de loop van de 6e eeuw komt vervolgens in Grieken
land die plaatsing in de as van het schip voor. De ambon kan, zoals het 
altaar, voorzien zijn van een ciborium, erekader rond de verkondiging 
van Gods Woord, begeleid door de heilige Geest4. 

In de 6e eeuw pas gaat de ambon zich buiten het Grieks-Palestijnse 
gebied verspreiden en overal waar hij voorkomt, moet men tot Byzantijn
se invloeden besluiten. In Syrit: wordt op enkele plaatsen een Byzantijnse 
ambon in een ouder kerkgebouw gezet (Qalat Seman, Deir Solaib, 
basilica В in Resala), opvallend genoeg plaatsen waar de bucharistie 
versus populum gecelebreerd wordt in tegenstelling tot elders in Syrië, 
ook al redenen om Byzantijnse invloed te veronderstellen. In Egypte 
werd er een in de grote Menasbasiliek geplaatst; overigens wordt daar 
door de Koptische kerken de ambon pas veel later aanvaard. In Noord-
Afrika wordt in enkele kerken in de 6e eeuw, tijdens de Byzantijnse 
overheersing, een ambon geplaatst. Gregorius van Tours beschrijft er een 
in de Cvprianusbasiliek te Carthago naar een ooggctuigeverslag. Wanneer 
onder Justinianus het Exarchaat van Ravenna gevestigd is, doet de ambon 
ook daar zijn intrede. De eerste ambon die in Rome vermeld wordt, is 
er een in de St. Pieter in de tijd van paus Pelagius, omstreeks J90. Later, 
tegen het einde van de je en in de 8e eeuw worden in de Liber Pontifi-
calis regelmatig stichtingen van een ambon vermeld. 

In Spanje is niets van ambonen gevonden. In Gallië zijn er enkele 
schaarse resten van ambon-plaatsen gevonden. De twee kathedrale 
kerken van Trier zijn misschien in de 6e eeuw uitgerust met hoefijzer
vormige ambonen, of althans podia, door een verhoogde gang, een solea, 
met de altaarruimte verbonden. Tenslotte zijn er nog raadselachtige 
structuren in vijf zaalkerken gevonden, welke alle in de ¡e eeuw ge
dateerd worden: in Boppard; Keulen, St. Ursula; Lavant, Imst en Saint-
Blaise (Ugium), structuren die te zeer op elkaar lijken om verschillend 
geïnterpreteerd te kunnen worden. In geen van deze vijf gevallen gaat het 
om duidelijk latere toevoegingen, de opgravers dateren ze in de bouwtijd. 
Het zijn langwerpig rechthoekige verhogingen, aansluitend bij de midden-
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ingang van de al taarruimte. In Lavant, Boppard en Keulen eindigen ze 
aan de westzijde, in het schip, in een cirkelvormige hoogte , in Saint-
Blaise echter is he t podium recht , maar daar wel van een balustrade 
voorzien. In de twee Rijnlandse gevallen is het rechthoekig deel een 7 m 
lange gang, een echte solea. In Keulen bovendien staat het ronde gedeelte 
doelbewust op een sarcofaag. Het ogenschijnlijk zo willekeurig optreden 
van dit vijftal fenomenen blijft moeilijk verklaarbaar binnen het kader 
van de overige vondsten. Voldoende verklaard zijn zij allerminst door te 
verwijzen naar de solea zoals die vermoedelijk al in de 4e eeuw bestond 
in de kathedraal van Milaan en tegen 400 in die van Aquileia. 

De solea is geen obligaat onderdeel van de inrichting. In Griekenland 
(Nea Anchialos, Nikopolis, Thasos en elders) heeft zij in de j e eeuw 
de vorm van een kleine rechthoekige uitham, een verlengstuk van het 
altaarpodium midden voor de centrale ingang van de cancelli, afgezet 
door twee zuilen me t een boog, zodat een echte ere-ingang ontstaat 
(bcmothuTon). In Palestina is zulk een uitham niet centraal, maar voor een 
zij-ingang aan de frontzijde van de cancelli, en zonder zuilen en boog, 
verbonden met de ambon. Of wij deze s t ructuren wel solea mogen 
noemen, blijft overigens twijfelachtig, want de benaming solea komt pas 
bij Constantinus Porphyrogenitus voor he t eerst voor en heeft dan 
betrekking op een zeer bijzondere vorm, een cor r idor tussen de bêma en 
de ambon in de Hagia Sophia, waarvoor in de 6e eeuw, toen deze ver
hoogde gang is aangelegd, ten tijde van keizer Justinianus, nog geen eigen 
naam schijnt te bestaan : Paulus Silentiarius noemt hem isthmus. Hij dient 
als de baan waarover diakens en priesters met het Evangelie naar en vanaf 
de ambon schrijden en houdt bovendien verband met de keizerlijke 
ceremoniën. Onde r meer gaat de keizer over de solea naar de ingang van 
de bêma om de patriarch de vredekus te geven. Alleen in zeer monumen
tale hei l igdommen en onder invloed van deze keizerlijke kerk word t de 
lange isthmusvorm nagevolgd: in verscheidene kerken van Constanti-
nopel (teruggevonden in de resten van de Hagia Euphemia), in Lechaion, 
in Ephese (Johanneskerk en pijlerbasiliek in het kerkcomplex ter ere 
van de heilige Maagd), in Menapolis, Aboba Pliska en in de ronde kerk 
van Preslav, de kroningskerk van de Bulgaarse tsaren (eind 9e of begin 
10e eeuw) . 

Aan de ambon als plaats van verkondiging staat de weg open om allerlei 
nevenfuncties te gaan vervullen en zich symbolische betekenissen eigen 
te maken, die echter pas in de 6e eeuw duidelijk aamvijsbaar zijn. In de 
wijdingshymne van de kathedraal van Edessa word t de ambon vergeleken 
met he t Cenakel van Sion in Jerusalem, waar de Heer na zijn opstanding 
aan de apostelen verscheen, waar de heilige Geest over hen nederdaalde 
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en vanwaar zij hun prediking begonnen. Bij de ambon van de Hagia 

Sophia in Edessa stond op een zuil het kruis van de Parousia. 

Alles wat belijdenis en verkondiging is, behoor t op de ambon thuis. 

De acta martyrum worden er op de feestdagen der heiligen voorgelezen, 

hun relieken worden er getoond. De ambon van de Hagia Sophia in 

Constantinopel , wellicht de grootste en rijkste van zijn tijd, diende ook 

als t r ibune waarop de patriarch de keizer kroonde en als plaats, waar de 

overwinningen van de keizerlijke legers en andere grote gebeurtenissen 

van belang voor het hele Rijk bekend werden gemaakt. Later zullen de 

karolingische ambon en het gotische oxaal in de Westerse konings- en 

keizerskroningen en inhuldigingen dezelfde rol spelen als he t gro te 

Bvzantijnse voorbeeld. 

He t vroegchristelijk kerkgebouw bezit slechts éen altaar, zoals er ook 

slechts éen gemeente vergaderd is in de ene Christus. In de Oosterse 

Kerken is altijd aan die eenheid vastgehouden, in het Westen ver

schijnen aan het einde van de j e of het begin van de 6e eeuw de eerste 

neven-altaren, dan nog in een afzonderlijke nevenruimte ondergebracht . 

Overeenkomst ig een zijner benamingen, trapeva, mensa, heeft he t 

altaar de vorm van een tafel en lijkt het in niets op een heidens altaar. 

Het is aanvankelijk een verplaatsbaar houten meubel , dat ter gelegenheid 

van de Eucharistieviering neergezet wordt , maar dat in de 4e eeuw al 

zijn vaste, aangewezen plaats heeft en dan vermoedelijk ook al terstond 

als altare β хит blijvend in de kerk w o r d t opgesteld, waarbij de houten 

stipites d o o r sponningen in het plaveisel w o r d e n omvat. Noord-Afrika 

blijft het langst aan die archaïsche toestand vasthouden, maar ook in 

Palestina zijn nog tot tot in de 7e eeuw vele altaren van hout . De synode 

van Epao (Viennensis) in ç i 6 verbiedt de zalving van houten altaren, 

hetgeen e rop wijst dat zij in Gallië in die tijd nog voorkomen. 

De tafel draagt alleen de Eucharistische spijs en drank, verder blijft zij 

leeg. Het maal is tevens offer, de tafel tegelijk altaar. De heiligheid van 

het altaar vindt haar grond in Christus ' tegenwoordigheid onder de 

tekenen der Eucharistie; daardoor word t he t tot Christus ' t roon , zelfs 

beeld van Christus zelf. Het moet die heiligheid van het altaar zijn, zoals 

zij gezien word t door Eusebius van Caesarea, Johannes Chrysostomus, 

Cyrillus van Alexandrie, Augustinus en Ambrosius, welke al vroeg geleid 

heeft to t monumental isering. Opvallend veel eerder dan de cathedra 

word t de mensa van steen gemaakt en dat is het grootste novum: 

het eerste element in de christelijke basiliek dat geen enkel aequivalent of voorbeeld 

vindt m het profane of heidens sacrale interieur. Al in de 4e eeuw moet dit het 

geval zijn geweest blijkens teksten van Gregorius van Nyssa en Johannes 
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Chrysostomus. De Oosterse neiging tot sacraliseren, pas later in he t 
Wes ten nagevolgd, vindt in het altaar haar eerste en voornaamste object . 
De consecratie van het altaar door zalving is in het Oosten al in de 4e 
eeuw gebruikelijk ; in het Westen pas in de 6e eeuw, juist in de tijd dat de 
Byzantijnse invloeden zich in Italië sterk doen gelden. Of er onder de 
oudste bewaarde voorbeelden en resten nog werkelijk 4e-eeuwse zijn 
(zoals gezegd word t van een mensa in Aquileia) is niet geheel zeker. 
Maar in elk geval je -eeuws zijn vele stenen mensac, gevonden in Syrië, 
Palestina, Griekenland, Dalmatië, Istrië en Nor icum. Het zijn inderdaad 
stenen reproducties van antieke tafeltvpen en voor de meerderheid 
rechthoekige mensae op vier s tut ten of m e e r ; in minder grote hoeveel
heid stenen copieën van de antieke discus of orbis, de ronde eettafel op 
éen poot , of van de halfronde mensa op een, drie of vier poten, uit het 
triclinium van het antieke woonhuis. Beide laatste typen geraken spoedig 
in onbruik, alleen in de Koptische Kerk heeft de halfronde of sigma-
vormige mensa hier en daar tot heden stand gehouden 5 . 

De plaats van het altaar is in de gewone basiliek van de 4e tot in de 6e 
eeuw vóór het absispodium, in een door cancelli en vaak door een 
planum van éen t rede hoog afgebakende ru imte . Alleen in Noord-Syrië 
staat het altaar vanaf de 4e eeuw al in de absis. De vorm en de plaats van 
het altaar worden in het Oosten niet , in he t Westen verregaand beïnvloed 
door de reliekencultus. Ofschoon de martelarenverering in het Oosten 
niet minder intensief en algemeen was dan in het Westen en leidde tot 
vele opzienbarende herontdekkingen van heilige graven en plaatsen, tot 
vele translaties, to t grote verzamelingen van relieken, vooral in de kerken 
van Constantinopel, to t de bouw van honderden martyria en van enorme 
bedevaartkerken, afgezien nog van de bouwbedrijvigheid in Palestina als 
gevolg van de verering van de heilige plaatsen, is de invloed van de 
reliekencultus op de interieurdispositie van he t kerkgebouw veel minder 
ingrijpend geweest dan in het Westen . In het Oosten ontstaan geen grote 
crypten en word t de bêma nooit zo hoog als in het Westen sedert de 
bouw van de ringcrypte ( j86-6oo) in de absis van de St. Pieter in Rome. 
Onder het altaar van de Oosterse kerken word t gewoonlijk slechts een 
klein rel iekendépôt in de vloer uitgehold, dat als katáthesis, als bóthros of 
als enkamion word t aangeduid. In dat dépôt worden de relieken in kleine 
stenen kistjes bijgezet. Dit systeem is voor he t eerst in de j e eeuw aan te 
wijzen (Constantinopel, Thessaloniki, vele andere plaatsen in Grieken
land). Slechts zelden is een kerk zodanig gesitueerd dat er een heel graf 
onder het altaar ligt (Kphese, Johannesbasiliek), maar ook dan blijft de 
reliekenplaats geheel ondergronds en zonder invloed op het niveau van 
het altaar. Het altaar zelf blijft een tafel. In Noord-Syrië worden de 
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martelaarsgraven en -relieken zelfs naar een bescheiden zijkapel ver
wezen. 

In het Westen daarentegen schrikt men er weldra niet voor terug het 
altaar op het graf van een martelaar te plaatsen, of omgekeerd, het 
martelaarsgraf tot onder het altaar te verplaatsen. In de tijd van Augusti
nus en Ambrosius is dat al gewoon. Aanvankelijk gebeurt dat nog zonder 
gevolgen voor het niveau van het altaarpodium, maar later leidt het tot 
de bouw van een veel plaats en aandacht in beslag nemende confessio. 
Eerst ontstaat het kast-altaar, dat in Rome (SS. Apostoli, SS. Cosma e 
Damiano), Ravenna (S. Giovanni Evangelista, S. Apollinare Nuovo, 
S. Apollinare in Classe, zij-altaar), in de ce en 6e eeuw aanwijsbaar is en dat 
aanvankelijk nog tegelijk een mensa-vorm heeft doordat het blad op 
vier kolonnetten rust en daarbinnen een kastvormige constructie is 
geplaatst met aan de voorzijde cenfenestella, die contact mogelijk maakt 
met de relieken en een oliebekken in de basis van het altaar, waarop 
men brandea kan neerlaten. Het massieve blok-altaar komt in Rome 
niet vóór de je eeuw voor in enkele catacombenkapellen. De ver
bouwingen van éen martyrium omstreeks 600 geven tenslotte de weg 
voor de ontwikkeling van het Westers kerkgebouw in de middeleeuwen 
aan, namelijk, de bouw van de ringcrypte in de St. Pieter. Die verandering 
brengt met zich mee de verhoging van het voorzitters- en het altaar
podium en de aanleg van een fenestella confessionis in de voorkant van het 
podium met zicht op het gedenkteken van de heilige. Vooral sedert de 
8e eeuw vindt deze dispositie navolging, ook in de stadskerken (S. Maria 
Maggiore, S. Maria in Trastevere). Sedert het midden van de 7e eeuw 
beginnen de reliekentranslaties vanuit de catacomben en kerkhofbasi
lieken naar de stadskerken, waaraan daardoor de functie van martyrium 
toegevoegd wordt, zodat zij langs kunstmatige weg het aanzien van een 
coemeteriaal heiligdom krijgen met een onderaardse grafkrocht en 
daarmee is de fase ingeluid van een systematische verandering van het 
oude, 4e- en je-eeuwse kerkinterieur. 

De cancelli zijn het in de gehele vroegchristelijke wereld van het begin 
van de kerkelijke architectuur af aanwezige element dat het altaar om
sluit. Omheining van de altaarruimte is stricte voorwaarde, zij ont
breekt nergens, de heilige offerplaats moet afgescheiden zijn van de 
plaats voor de leken. Zoals het altaar zelf ondergaat het al in de 4e eeuw 
de verandering van hout in steen, wordt het gemonumentaliseerd en 
vanzelf wordt daarbij de vormgeving van de transennae (roosterwerk) en 
van de plutei (gesloten panelen) voor profaan gebruik overgenomen en 
volgt een verrijking met eenvoudige christelijke motieven in reliëf; 
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Christusmonogram en kruis, lauwerkransen, pauwen, in enkele gevallen 

korven m e t het eucharistische brood. Het t o p p u n t van de kunstzinnige 

verfijning zijn de v lechtwerkpatronen uit de 6e eeuw in Constantinopel 

en Ravenna. 

De heiligheid van het altaar leidt tot het aanbrengen van een baldakijn in 

monumenta le , houten of stenen л о г т , dat, hoewel de naam cibonum 

niet vóór de 6e eeuw voorkomt, toch, zoals opgravingen aangetoond 

hebben, al vóór die tijd opt reedt . Het baldakijn is in de antieke were ld 

een algemeen verstaan ereteken, dat dient tot overhuiving van cultus

beelden en graftomben6 . Het word t door de christenen overgenomen, 

maar eerder als overhuiving van de piscina in de doopkerk dan van het 

altaar. Al ters tond in het oudste bewaard gebleven kerkgebouw, de 

huiskerk van Dura-Europos uit 2 )2 -255 , verschijnt het ciborium in 

verbinding met de piscina in de als baptisterium ingerichte kamer, het 

leunt tegen de muur aan en bestaat uit twee wandpilasters, twee zuilen 

en een tongewelf. Het blijft echter het enige voorbeeld uit Svrië; voor 

het doopcibor ium is Noord-Afrika het land bij uitstek. In de 4e eeuw 

komt he t onder meer al voor in baptisteria in Cuicul-Djémila (goed 

bewaard voorbeeld met graatgewelf op bogen, architraaf, gecanneleerde 

korinthische zuilen), Hippo, Leptis Magna, in de j e eeuw in Timgad, 

Mactar (n .b . pagaan spol ium!) , omstreeks j o o in Sbeitla, Tigzirt, 

Announa, Henchir bou Medes, in de 6e eeuw in Sàyda-Carthago, 

Dermech-Carthago, Sabratha, Sila en Skhira. Flders komt het veel 

minder voor, slechts enkele malen in Italië: Albenga ( ± çoo), Nocera 

(6e eeuw), voorts in Zuid-Frankrijk te Fréjus ( j e eeuw) en in Spanje te 

Tarrasa ( tweede helft j e eeuw), in Griekenland in het baptisterium van 

de basiliek bij he t Heraion op Samos7 . 

De liturgische dispositie kent in de tijd van Constantijn nog geen 

cibor ium, me t uitzondering misschien van de basilica Lateranensis te 

Rome , die volgens de Liber Pontificalis was voorzien van een zilveren 

Jastigium met een gewelf (cámara). Maar welke vorm deze constructie had, 

is ten enenmale onbekend en de termfastigium wijst niet strict op een 

baldakijn maar kan een erepoor t , welke toestel dan ook te r glorificatie, 

aanduiden8 . Verder zijn er, eveneens voor Rome en eveneens voor de 4e 

eeuw, aanwijzingen omt ren t het bestaan van een grafciborium, well icht 

tevens altaarciborium, in de St. Pieter en in de grafkamer van S. Lorenzo. 

Of de zuilresten in het coemeter ium van St. Alexander tot een c ibor ium 

behoord hebben en hoe dat dan gereconstrueerd zou moeten worden , 

blijft onzeker. Verder is er niets dat wijst op het bestaan van altaarciboria 

in de 4e ceuwr. 
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Het mozaïek van Tabarka met zijn kerk-interieur, uit omstreeks 400, 
vertoont nog geen ciborium, maar laat een geheel vrij staand altaar in het 
kerkschip zien. De schrijvers maken met geen woord gewag van enig 
ciborium. In de ^e-eeuwse koepelmozaïeken van de Hagios Georgios-
rotonde in Thessaloniki, waar oranten staan voor gecompliceerde bouw
werken, elk met een concha op zuilen en cancelli ervoor, ziet m e n - voor
zover de zware beschadigingen het toelaten — voor het eerst ciboria af
gebeeld, kiosken met koepelvormige of veelzijdige konische over
dekkingen op zuilen, en onder elk dezer overhuivingen op een podium 
een tafel met een open boek, het altaar met het evangelie. De meest on
dubbelzinnige afbeelding van een altaarciborium biedt echter een minia
tuur in de Genesis van Wenen (Nationalbibliothek, fol. 4 r0), waarin 
het offer van Melchisedech is voorgesteld bij een altaar met tot op de 
grond afhangend velamen, en overhuifd door een ciborium met getorste 
zuilen en koepelachtig gewelf tussen bogen. Aan de voorzijde hangt tussen 
de zuilen een korte draperie, een velum. 

De archaeologische vondsten wijzen, in overeenstemming met wat 
deze drie afbeeldingen berichten, erop dat in de loop van de je eeuw het 
altaarciborium ingang heeft gevonden, waarschijnlijk pas laat in de j e 
eeuw en dan nog lang niet algemeen. In Syrië komt het pas in de 6e eeuw 
voor en blijft het zeldzaam (it-Tuba, 582; Zerzita, ± ï ° ° ; verder 
enkele malen een ciborium op de lutrijn van een ambon: Behyo, 6e 
eeuw; Resafa, Sergiusbasiliek, begin 6e eeuw). In Palestina is er slechts 
een in de Theodoruskerk te Cerasa (494-496); het ciborium van de 
Menasbasiliek in Egypte is waarschijnlijk, mèt de kerk zelf, 6e-eeuws; 
in Klein-Azië dagtekent dat in de grote basiliek van Meriamlik misschien 
uit het eind van de je eeuw. Griekenland heeft verscheidene je-eeuwse 
basilieken zonder altaarciborium (Delos, Quiricusbasiliek ; Kalambaka; 
Nikopolis A en D, Olympia, Thessaloniki, H. Demetrios), maar andere 
je-eeuwse die het wel hebben (Aigina; vroeger de kerk in het Parthenon 
en de Georgiosbasiliek in het Hephaisteion). Zelfs omstreeks joo is het 
nog niet algemeen (het ontbreekt in Glyphada, Limeña, Stobi), maar alle 
6e-eeuwse kerken in Griekenland hebben het, evenals die in Constanti-
nopel. 

In Noord-Afrika daarentegen zijn op heel weinige uitzonderingen na 
(Sbeitla, twee kerken in Thelepte) in de je-eeuwse kerken altaarciboria 
aanwezig geweest, en wel zo stelselmatig, dat men niet geloven kan in de 
mogelijkheid dat zij hier latere toepassingen zijn (et-Tual, Ksar Belezma, 
Ksar el Kelb, Sériana, Henchir Akhrib, Henchir Tarlist, Announa, Tim-
gad, Morsott, Lambaesis; Cyprianusbasiliek en basiliek vanDermechte 
Carthago; Leptis Magna, Apollonia; 6e-eeuwse in Sabratha I en III). 
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In Istrië komt het in de je eeuw enkele malen voor (de Dom en 
S. Maria delle Grazie te Grado). In Ravenna wordt het ciborium pas in 
de 6e eeuw voor het eerst vermeld, in Milaan in het geheel niet en daar 
zijn ook geen sporen ervan uit vroegchristelijke tijd gevonden. 

In Rome wordt, na hetjastigium van het Lateraan, uit omstreeks 32 ς, 
in de tijd van Sixtus III vernieuwd, voor het eerst melding gemaakt van 
een altaarciborium, nu tegunum of tugurium genoemd, onder het pontifi
caat van paus Symmachus (498-^14), die er een sticht in de basiliek van 
SS. Sylvester en Martinus. Tastbare resten van een ciborium uit het eerste 
kwart van de 6e eeuw zijn overgebleven in de S. Clemente: een stuk 
architraaf, thans in de balustrade van de schola cantorum verwerkt, en 
twee zuilen, thans onderdeel van de graftombe van kardinaal Venerio. 
In de tijd van paus Gregorius de Grote ($90-604) is er vervolgens sprake 
van een cybunum of tegunum in de St. Pieter, paus Honorius I (625-658) 
sticht een cipurium of tegunum van brons in de S. Agnese en in de 8e 
eeuw tenslotte is het altaarciborium in Rome een algemeen toegepast 
element geworden. Of het edict van Karel de Grote uit 789, dat teguna 
sive laquearía boven de altaren voorschrijft, op ciboria betrekking heeft 
en algemene verspreiding in de hand heelt gewerkt, is twijfelachtig ; ver
scheidene losse 8e- en ge-eeuwse boogfragmenten, aan hun Lombardisch 
vlechtornament herkenbaar, die bewaard gebleven zijn in midden- en 
Noord-Italië, hebben veeleer tot trabes van pergulae behoord en daarvan 
de ingangspartij bekroond, zoals bij de nog bestaande afsluitingen van de 
Martinuskapel te Split en de S. Leone te Capena. In het Frankische rijk 
zijn in de karolingische tijd wel pergulae gebouwd (Centuia, Steinbach, 
resten van de fundering ervan), maar van ciboria is er geen spoor. 

De voornaamste bedoeling van de pérgula is ongetwijfeld dezelfde 
als die van hetjastigium en van het cibonum, namelijk teken van eerbetoon 
te zijn, benadrukking van de heiligheid van de altaarruimte. Zo, als om
lijsting van personen, zetels, altaren, komt zij voor in een marmeren 
reliëf in het Lateraans Museum (een orante staat ervoor, vier zuilen met 
een architraaf onder een concha, cancelli in de buitenste intercolumnia, 
¡e eeuw), in de Menas-ivoren, in het reliëf op de pateen van Riha 
(6c eeuw), op de muurschilderingen in de Geboortekerk te Bethlehem 
(8e eeuw). Het is een embleem uit het ceremoniële apparaat van het 
keizerlijke hof, men ziet het afgebeeld op het missorium van Theodosius 
de Grote (Madrid, Real Academia de la Historia), op de diptiek der 
Lampada (Brescia, Museo Civico) maar eigenlijk ook in de monumentale 
architectuur als erepoort in het gevelfront : in het paleis van Diocletianus 
te Split, het Thcodosiaanse propylaeum van de Hagia Sophia en elders. 
De pérgula is een monumentale uitbreiding van de cancelli en bestaat uit 
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een kolonnade met dekbalk, bij voorkeur in het midden, boven de ingang, 
onderbroken door een boog, die het eigenlijke onderscheidende, erende 
teken is9 . Zij staat frontaal vóór het altaar of langs drie zijden met rechte 
hoeken e romheen . De zuilen staan op de cancelli-balusters of rijzen van 
de grond op en vatten de plutei in. Opmerkeli jk is wel , dat er vóór de 
8e eeuw geen vaste en typerende benaming voor zulke afsluitingen bestaat. 
De naam pérgula in he t westen en de naam templan in het oosten t reden 
dan pas op voor het eerst . In de 4e eeuw waren er enkele merkwaardige 
s t ruc turen die we niet als het latere geijkte type van kolonnade me t dek
balk kunnen zien. Er was een heel uitzonderlijke constructie van 
marmeren en porfieren zuilen rond he t graf van Petrus , tegelijk een 
c ibor ium en een kolonnade vormend, volgens de afbeelding op he t 
ivoren kistje van Pula. De pausencrypte in de catacomben van Callixtus 
was sedert de restauratie door paus Damasus voorzien van twee zuilen 
me t een architraaf vóór de plaats van het altaar. Of de twaalf zuilen me t 
zilveren vazen bekroond, in het hemisphainon van de basiliek bij het 
Heilig Graf in Jerusalem, door Eusebius vermeld, op een rij of in een 
halve of hele kring in of vóór de absis stonden, is niet duidelijk en een 
poging to t reconstruct ie op grond van zulk een gebrekkige beschrijving 
heeft geen enkele zin. Het is zelfs weinig waarschijnlijk, dat de bcma-
afsluiting in de vorm van een architraaf op zuilen, in de j e eeuw al voor
komt . In de je -eeuwse kapel van Banakfûr in Syrië is zij wellicht een 
latere toevoeging; in Qirk-Bizzeh is zij dat zeker. Of de tien zuilen i n d e 
kathedraal van Edessa, beschreven in de wijdingshymne, een ciborium 
of een kolonnade vormden dan wel een heel eigen opstelling hadden, is 
onbekend. In Palestina komt de s t ructuur zelfs in de je eeuw nog niet 
algemeen voor ; de oudste bekende resten zijn die uit de basiliek van 
Petrus en Paulus te Cerasa uit 540 en die uit de 6e-eeuwse kerk van 
Beisan. Over de Stephanuskerk te Gaza vertel t ons in de 6e eeuw de 
rhe tor Choricius, dat vier zuilen de al taarruimte afscheidden van de 
leken. In Egypte en Nubië zijn tot in de 6e eeuw alleen lage cancelli 
gebruikelijk. In Klein-Azië zijn de resten van he t templan van de Johannes-
kerk te Ephese uit Justinianus' tijd het oudst, of het moest zijn dat he t 
templon in de Mariakerk daar al vóór 431 is geplaatst (volgens Sotiriou). 
In Cappadocië word t he t pas in de 1 ie eeuw toegepast, in Myra is he t 
8e-eeuws. 

In Griekenland zijn temp/on-resten gevonden in die kerken waarvan 
de datering globaal de tweede helft van de ^e of het begin van de 6e eeuw 
omvat : Nea Anchialos, basiliek B ; Nikopolis, basiliek B; Aphendelli , 
Glyphada. In de Justiniaanse kerken van Constantinopel (Hagia Sophia, 
Hagia Euphemia) was het een vast onderdeel van het monumentaal 
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ensemble met c ibor ium, cancelli, solea en ambón. In Rome word t het 

op vergelijkbare wijze, me t zes zuilen frontaal vóór he t altaar, door 

Gregorius de Grote geplaatst in de St. Pieter , tesamen met de bouw van 

de nieuwe ringcrypte, tegen 600. Misschien is he t de eerste pérgula van 

Rome en onder Byzantijnse invloed ontstaan. Pas in de 9e eeuw, zo blijkt 

ui t de Liber Pontificalis, word t de kolonnade m e t dekbalk (regularis) in 

Rome algemeen toegepast. In Ravenna blijkt uit niets, noch uit 

teksten, noch uit monumenten , dat er ooit vóór de 6e eeuw reeds een 

pérgula gebouwd is. Daarmee blijft dan als vroegste bekende en bewaard 

gebleven pérgula die in de S. Prosdocimo te Padua, omstreeks 500 of in 

de 6e eeuw te dateren. 

Noch in Gallië, noch in Spanje of Noord-Afrika is er vóór de 6e eeuw 

een pérgula aan te wijzen, overal worden er lage cancelli gebruikt . 

In de 6e eeuw, in de tijd van Gregorius van Tours nog, blijft dit zo, ook 

in Noord-Afrika, op het geval van Skhira na, waar in de grote basiliek die 

in de 6e eeuw verbouwd is, sporen van een dwarse kolonnade vóór de 

al taarruimte zijn gevonden. Wel zijn in sommige kerken in Noord-Afrika 

resten van een monumentaal architectonische afsluiting van het voor

zi t terspodium, de absis, gevonden, bestaande uit twee zuilen op de rand 

van het podium, die een architraaf of bogen of een afwisseling van beide 

gedragen moeten hebben. 

Zo heeft he t er dus de schijn van, dat he t temp ion, de pérgula, de 

„Trabes-Schranke", niet vóór omstreeks ςοο ontstaan is en wel in 

Constantinopel of Griekenland. 

Maar ook zonder zulk een dwarse kolonnade kan de afscheiding tussen 

altaar en plaats der gelovigen benadrukt worden. Voorhangsels zijn in het 

Oosten al in de 4e eeuw gebruikelijk en dienen o m het altaar tijdens de 

leesdienst voor de catechumenen te versluieren en daarna het eucharis

tisch offer aan de ogen van het volk te o n t t r e k k e n . W a n n e e r slechts een 

lage balustrade het altaar omheint , kan een roede of een koord dwars 

door de r u i m t e volstaan o m de vela op te hangen (Syrië, Mésopotamie). 

Conclusie 

De overblijfselen zowel van de archi tectuur als van li t teraire documenten 

uit de 4e en ^e eeuw tonen aan, dat de liturgische disposities van het 

kerkgebouw in de hele christelijke wereld van toen betrekkelijk gelijk

vormig waren. De kerkplat tegrond was in de tijd van Constantijn uiterst 

variabel en flexibel, maar daarbinnen bleef de ordening van de wezens

e lementen gelijk. 

Zeker éen feit is duidelijk: vergeleken met het cultusgebouw van de 
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klassieke Oudheid, betekent de kerk een moment van interiorisatie. 
De eredienst hoort binnen thuis ; zij die deelnemen zijn geen wille
keurige menigte, maar een geordende gemeenschap van ingewijden en 
toegelatenen. Essentieel is terstond de lengte-as en de hiërarchische 
geleding van het kerkgebouw : het voorzitterspodium tegenover de 
plaats der gemeente, de afgebakende altaarruimte tussen podium en 
gemeente in. 

Vuur, rook, feestmaal zijn verdwenen; in plaats daarvan wordt ge
lezen, geluisterd, geacclameerd, lofprijzend gezongen en worden, onder 
tekenen, de goddelijke geheimen gevierd door het nuttigen van enig 
brood en wat wijn, in een besloten binnenruimte. Die interiorisatie was 
voorbereid door de Synagoge; daaruit stamt, via Syrië, de dominante 
functie van het leesgestoelte waarop de heilige boeken worden gelezen 
temidden van de voorgangers der vergadering. De stoelen van de voor
gangers, ook de cathedra van de bisschop, en het podium waarop zij 
staan, behoren bij de antieke accessoires van iedere publieke vergader
ruimte. Ook de architectonische ordonnantie is een synthese van antieke 
motieven, ook zij geïnterioriseerd. Wat weergaloos nieuw moet heten, 
is, dat de ofiferplaats een tafel is, zonder vuur, zonder bloed, voor het on
bloedige offer, een tafel ook en vooral omdat vandaaruit brood en wijn 
worden gereikt: de eigenlijke mysteriën, tekenen van 's Heren tegen
woordigheid. Maar buiten de diensten is het 4e-eeuwse kerk-interieur 
een lege ruimte : cathedra, presbyterzetels, mensa, vaak zelfs de cancelli, 
zijn houten mobilia die niet op monumentaal architectonische wijze in 
het interieur geïntegreerd zijn. De bisschoppelijke ambtszetel wordt 
telkens daarheen gedragen waar hij nodig is, naar het secretarium, het 
paleis, een martyrium of, bij openbare rechtzittingen en audiënties, 
voor de kerkdeuren. De tafel wordt na de dienst opgeborgen. Alleen in 
de door de keizers gestichte basilieken op heilige plaatsen en in de grote 
steden prijken bijzondere sieraden, bronzen pronkzuilen, zilveren ere
tekenen, waarvan geen spoor is overgebleven, ook geen beschrijving 
nauwkeurig genoeg om een reconstructie mogelijk te maken. 

Zo was het in de tijd van keizer Constantijn. Later in de 4e en in de 
£e eeuw tekenen zich verschillende regionale bouwstijlen in de opbouw 
van de kerken duidelijk af, maar tegelijkertijd zijn zij in hun plattegrond 
zeer homogeen geworden. Ook dan is de inrichting van het Oosters 
kerk-interieur nog niet van de Westerse disposities onderscheiden. Er 
zijn regionale en locale praktijken, die regionale en locale formules op
roepen, zoals er verschillen zijn in liturgische taal. Blijkbaar zijn zij zonder 
strenge, algemeen geldende voorschriften ontstaan, want de teksten om
trent de kerk-inrichting die ons zijn overgeleverd, zoals de Didascalia, 
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Constitutiones Apostolorum en Testamentum Domini, hebben geen van alle 
canonieke geldigheid bezeten. Maar de liturgische bruikbaarheid geeft 
de doorslag voor de vormgeving van de wezenselementen van het 
inter ieur en de liturgie is overal gelijk, de rest heeft marginale Avaarde, is 
stijl, die de functie weliswaar niet op de voet volgt, maar ook niet in 
tegenspraak daarmee is. De pelgrim Egeria zegt dan ook van de Eucharis
tieviering te Jerusalem, dat alles er geschiedt zoals „bij ons thuis" in 
Noord-Spanjc. 

Het blijkt ook, dat de ^e-eeuwse kerkelijke schisma's geen conse
quenties hebben voor de liturgie en de dispositie van de kerkgebouwen. 
Nooi t heeft men aan de disposities kunnen aflezen, of een kerk al dan niet 
van een or thodoxe gemeente was. De liturgische ontwikkeling is er een 
van eenheid naar verscheidenheid, niet omgekeerd , en wanneer men 
vanuit de latere middeleeuwse verscheidenheid terugziet naar het ver
leden, over de drempel heen die gevormd word t door de vernieuwingen 
ten tijde van Justinianus I en Justinus II en door de toepassing van de 
symbolische, kosmologische en mystagogische ideeënwereld van Dio-
nysius de Arcopagiet, dan komt de liturgie van de 4e en ^e eeuw ons 
eenvoudig en nuchter voor. En omdat de liturgie overal dezelfde is, zijn 
de overeenkomsten in de interieurdisposities veel gro ter dan de ver
schillen. Verschillen zijn er aan het einde van d e 4 e eeuw w e l : men kan 
ze het beste ervaren door de kerken van Noord-Afrika me t die van 
Noord-Syrië te vergelijken. In kern zijn latere tegenstellingen reeds 
aanwezig. Het Oosten geeft een neiging te zien tot he t sacraliseren van 
tradities in woord , gebaar en beweging, heeft meer zin voor het hier
atische, vreze voor de mysteriën, zin voor het symbolische. 

Zonder een nauwkeurige tijd of plaats van ontstaan te kunnen aan
wijzen, moe t men vaststellen dat na 400 een algehele monumentalisering 

van de e lementen in het interieur inzet. Zij worden vast onderdeel van 
de archi tec tuur en in steen en metselwerk uitgevoerd. Het in cement , 
bak- of natuursteen gebouwde halfronde subseüium me t afzonderlijk 
voetstuk voor een nog draagbare cathedra verschijnt. De synagogale en 
christelijk-Syrische bêma word t tot de marmeren ambon, al of niet me t 
een solea, eerst in het Oosten, later in het Wes ten , waar de latere Itali
aanse „pergamo" en „pontile" en het Noord-Europese „oxaal", nog later 
de preekstoel erop teruggaan. De houten altaartafel w o rd t in steen ver
taald, een volstrekt nieuw motief. De houten stut ten worden stipites, 

kolonnet ten of pilasters, het tafelblad een gezalfde steen. De eucharistische 
mensa word t , niet in he t Oosten, maar in het Wes ten , wellicht het eerst 
in Noord-Afrika, verbonden met de mensa martyrum, de verchristelijkte 
steen voor het familie-dodenmaal; de familie is hier de kerkgemeente . 
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Zo zijn het aloude altaar, bekend aan alle volkeren, en het gedenkteken 
voor de held, samen geïnterioriseerd — en in zekere zin tot middelpunt 
van het kerkgebouw, althans in het Westen. En, ook buiten de uren van 
de cultus, is het stenen tafelaltaar, als vast gedenkteken, datgene wat 
de kerk definitief onderscheidt van de synagoge. Omringd, omheind, 
altijd op de hoofdas, in het blikpunt van de ruimte, verkondigt het 
zwijgend wat het hart is van de christelijke eredienst. 

Na 400 wordt een eerste motief van oorspronkelijk profane, met name 
keizerlijke glorificatie, het ciborium, gebruikt als overhuiving van dat 
altaar. Dit moment is van gelijke betekenis als het feit, dat de beeltenis 
van Christus in de gewijde voorstellingen tegen 400 omgeven gaat 
worden met motieven ontleend aan de representatie van het keizerlijk 
hof. Merkwaardig genoeg vindt men in de je eeuw het ciborium het 
veelvuldigst in Noord-Afrika, en monumentaler nog in het baptisterium 
daar dan in de basiliek, maar dat wil nog niet zeggen dat het daar is ont
staan. 

Tegelijk vindt er in Griekenland en Palestina een concentratie van de 
elementen plaats : voorzitterspodium en altaarruimte worden in elkaar 
geïntegreerd en worden tesamen éen omheinde bcma, die de absis en de 
oostelijke traveeën van het schip inneemt, met als nabije voorpost de 
ambon. Deze monumentale svnthese is een vondst die in het christelijk 
Oosten is gedaan, niet nader is te localiseren, maar wellicht op het 
Constantinopel van de Theodosiaanse renaissance teruggaat, middelpunt 
van creatieve architectuur zoals het in alle opzichten, kerkelijk, litur
gisch en politiek, in de je eeuw maat en toon gaat aangeven. Alleen 
Noord-Syrië en Mésopotamie blijven trouw aan de antithese van absis-
altaar enerzijds en bêma-ambon anderzijds. De relieken worden er in een 
afzonderlijke kapel bewaard, terwijl zij overal elders onder het altaar 
rusten. 

Overal gaan de functies van martyrium en basiliek geheel door elkaar 
heenlopen, de ruimtelijke eisen van de reliekencultus en de gewone 
basilicale disposities zijn al niet meer te onderscheiden, de bisschopskerk 
en de gewone gemeentekerk zijn óok martyrium door de aanwezigheid 
van relieken. Het komt er tevens op neer, dat de liturgische dispositie in 
een als centraalbouw opgevat martyrium hetzelfde is als in een drie-
beukige zuilenbasiliek met of zonder transept. Dat betekent: gelegen
heid voor marginale ruimten. De architectuur en de liturgie leggen 
elkaar niet tot in het uiterste vast, de formule van de liturgische wezen
elementen subsellium, mensa, ambon, laat zich inschrijven in een veel
voud van plattegrondvormen. 

Het monumentale samenstel altaar, ciborium, cancelli, solea, wordt 
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tegen of kort na ςοο nog verrijkt met een als ereteken bedoeld element : 
de kolonnade met dekbalk als frontale afsluiting van de altaarruimte. 
Het is niet bekend, waar dit embleem voor het eerst in architectonische 
vorm is toegepast, maar het is zo goed als zeker, dat de eerste monumen
tale synthese van témenos, solea en ambón bijeengevat door zulk een 
kolonnade, bereikt is in de Hagia Sophia te Constantinopel en zich van-
daaruit oost- en westwaarts verspreidt zonder overal obligaat te worden, 
de solea met name blijft een zeldzaamheid. Ook hier is sprake van een 
interiorisatie van antieke motieven : de omkadering van de epiphanie van 
de keizer, hetfastigium, treedt nu niet buiten (bijvoorbeeld paleispoort), 
maar binnen op, als bekroning van de toegang tot het heiligdom. 

Het is waarschijnlijk, dat dit bêma-type in de tijd van keizer Justinianus 
in Rome evenzeer ingang vond als in Ravenna, maar aan te tonen is het 
niet of slechts in zoverre dat de 6e- en 7e-eeuwse kerken in Rome in 
hun maatvoering en stijl zo byzantiniserend zijn, dat men er ook wel een 
Byzantijnse liturgische inrichting verwacht. Het geconcentreerde bêma-
type met kolonnade is pas een archaeologisch vastgesteld feit in de 
St. Pieter van omstreeks 600, die toen in en voor de absis éen podium 
voor cathedra en mensa kreeg, afgesloten door een kolonnade met dek
balk. Typisch Westers gegeven echter is het, dat deze bêma zeer hoog 
op een ringcrypte kwam te liggen en dat het altaar geplaatst werd op het 
grafmonument, dat door middel van een venster in de voorzijde van dit 
hoge podium zichtbaar bleef. In de 8e en 9e eeuw wordt dit systeem, 
eigenlijk voor éen toevallige situatie bedacht, met zijn gehele uit
rusting, ook de kolonnade, in Rome en in alle belangrijke heiligdommen 
van het Westen, gereproduceerd. Het is beslissend voor de interieur
dispositie van de karolingische en romaanse kerkelijke bouwkunst. 
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Bijlage 1 

Didascalia Apostolorum, lib. 2, cap. 57: 

I In congregationibus vestris autem, in ecclesiis Sanctis, conventus vestros facile 
quovis modo pulchro et disponile sollicite loca fratribus cum verecundia. 

3 Segregetur presbyteris locus in parte domus ad orientem versa. 

4 Et in medio inter eos situm sit episcopi solium, et cum eo sedeant presbyteri ; similiter 
autem in parte altera ad orientem versa viri laici sedeant. 

j Ita enim decet in parte domus ad orientem versa presbyteros sedere cum episcopo et 
post hos laicos ас deinde feminas, ut, cum surgitis orantes, praepositi surgant primi 
et post eos viri laici, deinde iterum feminae. Nam versus orientem oportet vos orare, 
sicut et scitis, quod scriptum est : date ¡audem deo, qui ascendit in caelum caeli ad orientem. 

6 Diaconorum autem unus semper adstet oblationibus eucharistiae et alter foras stet 
ad portam spectans introeuntes, et postea, cum vos offeretis, simul ministrent in 
ecclesia. 

7 Et si quis inventus fuerit non suo loco sedens, increpet eum diaconus, qui intus est, 
faciatque eum surgere ac sedere in loco ipsi convenienti. 

Didascalia et Constitutione! Apostolorum, edidit F. X. Funk, Paderborn 19ος, vol. ι, 

pp. 158, 160, 162. 
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Bijlage 2 

Constitutiones Apostolorum, lib. 2, cap. 57: 

όταν 8è συναθ-ροίζης την του -θ-εοϋ έκκλησίαν, ώς й κυβερνήτης νηος μεγάλης 

μετ' επιστήμης πάσης κέλευε ποιεισθαι τάς συνόδους, παραγγέλων τοις διακόνοις 

ώσανεΐ ναύταις τους τόπους έκτάσσειν τοις άδελφοΐς καθάπερ έπιβάταις μετά 

πάσης επιμελείας και σεμνότητος. 

και πρώτον μεν ó οίκος ϊστω επιμήκης, κατά ανατολάς τετραμμένος, έξ έκατέρων 

των μερών ίίχων τα παστοφόρια προς άνατολήν, όστις Εοικεν νηΐ. 

κείσθω δε μέσος ó του επισκόπου θρόνος, παρ' έκάτερα δε αύτοϋ καθεζέσθω 

τό πρεσβυτέριον, και οί διάκονοι παριστάσθ-ωσαν εύσταλεΐς της πλείονος έσθήτος • 

έοίκασι γαρ ναύταις καΐ τοιχάρχοις. προνοίηι δε τούτων είς το Ετερον μέρος οί 

λαϊκοί καθεζέσθωσαν μετά πάσης ησυχίας καί ευταξίας, καί αί γυναίκες κεχωρισ-

μένως καί αύταΙ καθεζέσθωσαν σιώττην Αγουσαι. 

μέσος δέ ó αναγνώστης έφ' ύψηλοϋ τίνος έστώς άναγινωσκέτω τα Μωσέως και 

'Ιησού του Ναυή, τα των Κριτών καί τών Βασιλείων, τα τών Παραλειπομένων 

καί τα της Επανόδου, προς τούτοις τα τοΰ Ί ώ β καί τα Σολομώνος καί τα τών 

'Εξκαίδεκα προφητών. 

άνα δύο δέ γενομένων αναγνωσμάτων, έτερος τις τους τοΰ Δαυίδ ψαλλέτω ΰμνους, 

καί ó λαός τά άκροστίχια ύποψαλλέτω. 

μετά τοΰτο αί Πράξεις αϊ ήμέτεραι άναγινωσκέσθ-ωσαν καί αί έπιστολαί Παύλου 

τοΰ συνέργου ημών, ΐ ς έπέστειλε ταϊς έκκλησίαις κ α θ ' ύφήγησιν τοΰ άγιου 

πνεύματος · καί μετά ταΰτα διάκονος ή πρεσβύτερος άναγινωσκέτω τά Ευαγγέλια, 

α έγώ Ματθαίος καί 'Ιωάννης παρεδώκαμεν ύμϊν καί οί συνεργοί Παύλου 

παρειληφότες κατέλειψαν ύμϊν Λουκάς καί Μάρκος. 

Didascalia et Constitutiones Apostolorum, edidit F. X. Funk, Paderborn 190J;, vol. 1, pp. 1 jg, 

1 6 1 , 163. 
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Bijlage 3 

Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, lib. i , cap. IQ: 

Dicam igitur vobis, quomodo oportet ut sit aedes sacra, deinde declarabo regulam 
sanctam de sacerdotibus ecclesiae. 

Ecclesia itaque ita sit: habeat tres ingressus in typum Trinitatis. 
Diaconicon sit e regione dextera ingressus, qui a dexteris est, ut Eucharistiae sive 

oblationes, quae otferuntur, possint cerni. Habeat diaconicon atrium cum porticu 
circumambiente. 

Intra atrium sit aedes baptistem, habens longitudinem viginti et unius cubitorum, ad 
praefigurandum numerum completum prophetarum, et latitudinem duodecim cubitorum 
pro adumbrandis iis, qui constituti fuerunt ad praedicandum evangelium. Aditus sit 
unus ; exitus vero sint tres. 

Habeat ecclesia aedem catechumenorum, quae sit etiam aedes exoiazandorum : neque dicta 
aedes separata sit ab ecclesia (i.e. ab aede sacra), cum necesse sit, ut (catechumeni), 
earn ingredientes, et in ipsa stantes, audiant lectiones, cantica spiritualia et psalmos. 

Deinde sit thronus (episcopi) versus orientem, a cuius dexteris et sinistris sint loca 
(seu subsellia) presbyterorum ; e regione quidem dextera sedent illi (presbyteri), qui 
eminentiores et honorabiliores sunt, quique laborant in verbo; e regione vero sinistra 
illi, qui sunt mediae aetatis. 

Sit porro locus throni (episcopi) elevatus (a solo) tribus gradibus, quoniam et altare 
ibi collocandum est. Ipsa autem domus habeat a dextera et a sinistra poníais duas, (unam) 
pro viris (alteram) pro mulieribus. 

Sint omnia loca illuminata tum propter figuram, tum propter lectionem. 
Velum ex bysso pura confectum habeat altare, quoniam est immaculatum. 
Similiter domus baptismi (i.e. baptisterium) sit velo obtecta. 
Commemorationis causa aedificetur locus, in quo considens sacerdos cum proto

diacono et lectoribus inscribat nomina eorum, qui offerunt oblationes, vel pro quibus 
ii obtulerunt, ut, cum ab episcopo sacra offeruntur, lector vel proto-diaconus nominet 
illos in commemoratione, quam pro illis sacerdotes coetusque supplicantes faciunt. 
Talis est enim et typus in coelo. 

Locus presbyterorum sit intra velum prope locum commemorationis. 
Xopßotväc et gazophylacium integrum sit prope diaconicon. 
Locus legendi lectiones extra altare parum ab ipso distet. 
Aedes episcopi sit prope locum, qui vocatur atrium. 
Item ibidem sit aedes viduarum, qua dicuntur habentes praecedentiam sessioni!. 
Aedes presbyterorum et diaconorum sit post baptisterium. 
Diacontssac autem maneant apud portam domui dommicae. 
Habeat ecclesia in proximitate hospitium, in quo proto-diaconus recipit peiegrinos. 

Testamentum Domini nostri Jesu Christi, edidit, latine reddidit Ignatius Ephraem II Rahmani, 
Patriarcha Antiochenus Syrorum, Mainz 1899, pp. 23, 2¡, 27. 
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arla sancta, Kobenhavn 1959 (Stud. Sprog.-Oldtidsforsk. 239). 

11 De iconologische duiding van het kerkgebouw graviteert altijd weer rond enkele 
cultisch-ruimtelijke beelden in de heilige Schrift, de liturgische en de patristische 
teksten. Tot de oudtestamentische teksten die het meest door de christenen met het 
kerkgebouw in verband gebracht zijn, behoren de volgende: Genesis 28, 17; Exodus 
3ίι 3 0"3Ï! 2 Samuel 7, j - 6 en 11-13 ; 2 Kronieken 17, 4-ς en 10-1 2 ; Psalm 2 6 (2 j ) , 8 ; 

43 (42), 3 ;48 ( 4 7 ) , 9 ; 87 (86), 2-3; 121 (120), 3-4; 122 (121), 1; 124(123), 1-2; 

Isaías ¡4., 11-13; 60, 14; Ezechièt 40-48; Aggeus 2, 9; Esdras 3-6; Nehemias 2-7 en 
12, 27. 

Alles wat over de Kerk wordt gezegd in het Nieuwe Verbond, heeft op hogere 
dingen betrekking dan op architectuur: Joh. 4, 24; Hand. j , 48-fo ; 17, 24; 1 
Petrus 1, 4-6 ; 1 Cor. 3, 16-17 ; 2 Cor. 6, 16; Gal 4, 2j-26 ; Eph. 2, 19-22 ; 4, 1 j - 1 6 ; 
Openbaring 2 1, 1 o-11 en 2 2. 

11 Cf. Clemens Alex., Stromata 7, Í , PG 9, col. 436-440; Augustinus Ер. log, с. j , 
19, CSEL Í7 , p . 1J4; Eusebius, Hjjt. Eccl. 10, 4, ed. G. Bardy (Sources Chrétiennes 
í í ) , Paris 1958, p . 80; cf. liturgie van de kerkwijding in het Romeins Missaal. 

•з Conjtiíutje over de Heilige Liturgie, Latijnse tekst en Nederlandse vertaling in: Tijd
schrift voor Liturgie 48 (1964), ρ. 11. 

'* Deze opvattingen overwegen bij : G. Giovannoni, Nuovi Contributi allo studio della 

genesi della basilica cristiana, Roma і д г і .рр . 113-134; R. Krautheimer, The beginnings 

of christian architecture, The Review of Religion 1933, p . 127; J. Lassus, Sanctuaires 

chrétiens de Syne, Paris 1947, p. 28 ss.; F. van der Meer, Christus' Oudste Gewaad, 
Utrecht-Brussel 1949; J. B. Ward Perkins, Constantin« and the origins of the christian 
basilica. Papers of the British School at Rome 1954., p . 60 ss. ; G. Matthiae, Le chiese 
di Roma dal IV al X secolo, Roma 1962, pp. 9Í-96 ; verdere litteratuur bij Ch. Delvoye, 
Recherches récentes sur les origines de la basilique paléochrétienne, Annuaire de l'Institut de 
Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 14 ( i 9 i 4 - i 9 î 7 ) , pp. 20^-228. 

ч H. Leclercq, Manuel d'archéologie chrétienne I, Paris 1907, pp. 340-3уз (de kerk komt 
niet exclusief uit de synagoge voort en heeft meer te danken aan het Romeinse woon
huis met atrium) ; M. Friedländer, Synagoge und Kirche in ihren Anfängen, Berlin 1908; 
S. Krauss, Synagogale Altertümer, Berlin-Wien 1922 (met name IV. Die Synagoge als 
Bauwerk, pp. 267-364; V. Innere Einrichtung, pp. 364-413); R. Krautheimer, 
Mittelalterliche Synagogen, Berlin 1927 (met name: Religion und Kunst, pp. 9-26; 
Die antike Synagoge, pp. 29-7J; de auteur stelt: de basilicale synagoge vormt de 
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noten bij pp. ς-S Inleiding 

schakel tussen de heidense basilica en de christelijke, doordat de synagoge het eerst de 

profane vergaderzaal tot Godshuis heeft gemaakt) ; I. Elbogen, Der judische Gottesdienst 

¡η seiner geschichtlichen Entwicklung, Frankfurt a. Main, 3. Aufl., 1931 (met name pp. 

444-476: Die gottesdienstiichen Gebäude, Namen, Alter, Verbreitung, Lage, Bauart, innere 
Einrichtung); J. Petrovic, The Excavations at Stobi, Starinar 7 (1932), pp. 81-86; 
Η. Schlunk, El arte de la epoca paleocristiana en el Sudeste Español. La synagoga de Elche, 
Cronica del IH Congresso Arqueológico del Sudeste Español, Murcia 1947, pp. 
33 J-34J; S. Sailer, A catalogue of the ancient synagogues of the Holy Land, Studii Biblici 
Franciscani Liber Annuus 4 (1953-1914), pp. 219-246; M. Avi-Yonah, Places of 
Worship ¡n the Roman and Byzantine Periods, Antiquity and Survival 2, The Hague 1957, 
pp. 262-272; A. Grabar, Recherches sur les sources juives de l'art paléochrétien. Cahiers 
Archéologiques 2 ( i960), pp. 41-71; M. Avi-Yonah, Synagogue Architecture m the 
classical period, in: Jewish Art, ed. Cecil Roth, London 1961, col. 155-190; Asher 
Hiram, Die Entwicklung der antiken Synagogen und altchristhchen Kirchenbauten im 
Heiligen Lande, Wiener Jahrbuch fiir Kunstgeschichte 19 (1962), pp. 7-63 (ziet de 
wijze van ontstaan van synagoge en christelijke basilica geheel gescheiden). 

16 Cf. Handelingen 13, ς; 13, 14; 14, ι ; 17, 4 en elders. 

" Al van de synagoge van Alexandrie (3e eeuw voor Christus) wordt gezegd, dat zij in 

het midden een houten bêma had, een verhoog waarop degene die de dienst leidde, 
voorging in gebed en waarop de lezingen verricht werden. De synagoge van Delos ( i e 
eeuw voor Christus) is een rechthoekige zaal met een podium in het midden en een 
marmeren zetel daarop. De synagoge van Dura-Europos had eerst een houten podium 
midden in de zaal, later een gemetseld verhoog tegen de gebedswand, waarin zich 
ook de Thora-nis bevond. In de Gali lese synagogen van de 3 e en 4e eeuw is geen 
podium gevonden. Was het van hout? In Beth She'arim is de synagoge een zuiver 
driebeukig gebouw uit de eerste helft van de 3e eeuw; tegen de van Jerusalem af
gewende zijde bevond zich een door cancelli omheinde bêma. In de 4e eeuw is een 
stenen Thora-schrijn opgericht tegen de naar Jerusalem gewende zijde, de gebeds
wand, en tegelijkertijd werd de bêma naar het midden van het schip verplaatst. 

18 G. Clausse, Les marbriers romains et le mobilier presbytérial, Paris 1897. 
!' A. Zestermann, De basilicis antiquis et christiams libri III, Lipsiae 1847 = Die antiken 

und die christlichen Basiliken, Leipzig 1847, vooral p. 171 ss. 
20 О. Mothes, Die Basihkenform bei den Christen der ersten Jahrhunderte, Leipzig 1869. 
Z I E. Gause, Der Einfluss des christlichen Kultus auf den Kirchenbau, besonders auf die Anlage 

des Kirchengebäudes, Diss. Jena 1901. 
22 Ibidem, p. 27. 
23 F. Witting, Die Anfänge christlicher Architektur. Gedanken über Wesen und Entstehung der 

christlichen Basilika, Strassburg 1902. 
2* K. Liesenberg, Der Einfluss der Liturgie auf die frühchristliche Basilika, Freib. Diss., 

Neustadt a. d. Hardt 1928. 
" Ibidem, p . 36. 
26 R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965, 

p . 325 (noot 3 bij p . 68) merkt op: „ . . . N o satisfactory summary deals in general 
terms with the impact of the liturgy on the planning of ordinary churches in the 
fifth century - an extraordinarily difficult subject, as evident from its superficial 
treatment in K. Liesenberg, Der Einfluss..." etc. 
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Inleiding noten bij pp. 8-17 

2 ' Ch. Rohault de Fleury, La Messe. Etudes archéologiques sur ses monuments, continuées par 

sonfils. io vol., Paris 1883-1900. 
2 8 F . W i e l a n d , Altar und Altargrab der christlichen Kirchen im 4. Jahrhundert, Leipzig 

191 2. 
2 ' J . Braun S. J . , Der christliche Altar in semer geschichtlichen Entwicklung, г Bde, M ü n c h e n 

1924. 
3 0 Ί ω . Μ. Μπάρνεα, То παλαιοχριστιανικον θ-υσιαστήριον. 'Εν 'Αθήναις ΐ 9 4 0 · 

Voorts blijft een standaardwerk bij uitnemendheid over de architectonische vorm

geving van de reliekencultus, in zijn opzet echter niet toegespitst op vorm en plaats 

van het altaar, maar een bron voor verdere deducties daaromtrent: A. Grabar, 

Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien antique, 2 v o l . , Paris 1946 . 

з· H . H o l t z i n g e r , Die altchnstliche Architektur in systematischer Darstellung, S tut tgar t 1889. 

3 2 L. D u c h e s n e , Le Liber Pontificalis, texte, introduction et commentaire, 2 vo l . , Paris 1886-

1 8 9 2 ; vol . 3, é d . С. Vogel, Paris 1957. 
3 3 Ignatius E p h r a e m II R a h m a n i , 7estamentum Domini nostri Jesu Christi, Mainz 1899. 

34 F. X . F u n k , Didascalia et Constitutiones Apoitolorum, 2 vo l . , P a d e r b o r n 190^ . 
35 A. T e s t i R a s p o n i , Codex Pontificalis Ecclesiae Raiennatts, R e r . I t . Scr ip t . II, pars 3, 

Bologna 1924. 

3 6 P . G e v e r , Itinera hierosolymitana saeculi III-VIII, CSEL 39 , W e n e n 1 8 9 8 ; Η . V incent , 

F . - M . Abel, Jérusalem, Recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire, t . I I : 

Jérusalem Nouvelle, Paris 1914 . 

3 ' St. Xydis , The chancel barrier, solea and ambo of Hagia Sophia, T h e A r t Bulletin 29 

(1947), PP- ι-2ί· 

38 A. G . Luiks, Cathedra en Mensa, De plaats ran preekstoel en avondmaalstajel m het oud

christelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Ajrika. Diss . Vrije U n i v e r s i t e i t 

Amsterdam, Franeker isSS-
39 H . Nissen, Orientation, i n : Rheinisches M u s e u m für Phi lologie 28 ( 1 8 7 3 ) , р . у і з ss. 

e n 29 ( ι 874) , p . 369 ss. ; J . К. Alberd ingk Thi jm, De Heilige Linie, A m s t e r d a m 18 j 8 ; 

E. W e i g a n d , Die Ostung in der altchnstlichen Kunst, Festschrift S. M e r k l e , Düsseldorf 

1922 , p . 370 s s . ; L. Gougaud , L'orientation dans la prière, i n : D é v o t i o n et p r a t i ques 

ascét iques d u m o y e n âge, 1 9 2 J , p p . 4 3 - 4 9 ; F . J. Dö lge r , Sol Salutis, M ü n s t e r 1 9 2 J . 

4° F. van d e r M e e r , Facie adpopulum. S t reven 16 ( 1 9 6 2 ) , p p . 2 0 1 - 2 1 6 . 

+1 О . N u s s b a u m , Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem Jahre 1000, 2 Bde, 

B o n n 1 9 6 ^ . 

42 G. P . P . Vr ins, De ambon. Oorsprong en verspreiding tot 600. F e e s t b u n d e l F. van d e r 

Meer, Amsterdam-Brussel 1966, pp. I I - J J . 

Hoofdstuk 1 Het kerkgebouw vóór de Constantijnse Kerkvrede 

1 Handelingen 1, 1 3 ; 9 , 37-39 en 20 , 6 -9 . 
2 Marcus 14, 1 4 - 2 6 ; Lucas 2 2, 1 0 - 2 0 ; MattAeuj 26, 18 . 

3 In de synagogen: Handelingen 9 , 2 0 ; 13 , j , 1 4 ; 14, 1 ; 17, 2, 1 7 ; 18, 4 , 1 9 ; 19, 8. 

In de t e m p e l : Handelingen 2 1 , 16. In een schola: Handelingen 19, 9 . 

4 Paulus geb ru ik t e een „opperzaal" in Troas (Handelingen 20, 7-8) , een v e r t r e k van he t 

huis van Lydia in Phil ippi ( 1 6 , 4 0 ) , e en k a m e r van h e t huis van Aquila en Priscilla t e 

C o r i n t h e , waar hij t e gast was ( 1 8 , 21 en van hun huis in R o m e (1 Cor. 16, i g e n Лот . 
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noten bij pp. 18-27 Hoofdstuk 1 

16, 3), het huis van Nympha te Laodicaea (Co/. 4, 15), het huis van Philemon (te 
Colossae? Philemon 1-2) en het huis dat hij zelf gedurende zijn tweejarig verblijf te 
Rome in huur had (Handelingen 28, 30) en waar hij de gelovigen ontving en preekte. 
In Jerusalem bezochten de joodse volgelingen der apostelen die trouw aan de moza
ïsche wet met geloof in Christus verenigden, dagelijks de tempel, maar zij braken het 
brood in deze of gene woning (Handelingen 2, 46). 

Plinius de Jonge (62-11 3) meldt in een brief uit Bithynië aan keizer Trajanus, dai de 
christenen er in private huizen bijeenkomen (Epistulae X, 97). 

s Justinus, Apologia 1, 6^-67, PG 6, col. 428-432. 
6 Acta S. /ustim et sociorum, R. Knopf- G. Krüger, Ausgewählte Märtyrerakten, Tübingen3 

1929, p . 16. 
7 Minucius Felix, Octavius IX, 1, ed. G. H. Rendali (Loeb Classical Library), London 

1960, p . 336. 
8 Chr. Mohrmann, les dénominations de l'église en tant qu'édifice en grec et en latin au 

cours des premiers siècle'! chrétiens. Revue des Sciences Religieuses 36 (1962), p . 1 ¡6. 

« Eusebius, Hist. Eccl. VII, 13, ed. G. Bardy (Sources Chrét. 41), Paris 1955, p . 187. 
10 Gesta apud Zenophilum, PL 8, col. 730-732. 
11 R. Vieillard, Les titres romains et les deux éditions du Liber Tontificahs, R.A.c. $(1928), 

p. 89; R. Vieillard, Recherches sur les origines de la Rome chrétienne, Macon 1941, p . 
27 ss.; J. P. Kirsch , Die römischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn 1918; G.J. 
HoogewerfF, Osservazioni sulle più antiche chiese romane. Miscellanea Bibliothecae 
Hertzianae, München 1961; G. Matthiae, Chiese, pp. 54-77. 

12 В. M. ApoUonj Ghetti, Santa Prassede (serie Le Chiese di Roma illustrate), Roma 

1961, p . J7 n. 2 ; dez., Le chiese titolari di S. Silvestro e S. Martino ai Monti, R A с 38 
( 1 9 6 1 ) , pp. 271-302. 

'3 С. Hopkins, P. V. С. Baur, Excavations at Dura Europos, Preliminary Report of the Vth 

Season, New Haven 1934, p . 238 ss.; J. Crowfoot, pp. 1-4; J. Lassus, Sanctuaires, 
p . ¡ ss. ; P. Testini, Arch. Cr., p . 554. ч 

'• J. Lassus, G. Tchalenko, Ambons, p . j¡. 
1 s Zie hoofdstuk ι о. 
1 6 G. W. Meates, Lullingstone Roman Villa, London i g y j . 
1 7 E. Dyggve, History of Salonitan Christianity, Oslo 1951, p . 24, 40. 
1 8 Dyggve, o.e., p . 40 n. 16 erkent: „The iconostasis (sic) can, however, scarcely have 

been erected till 313", maai zelfs die tijdslimiet zou nog verbazend vroeg zijn. 
•' G. Brusin, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia, Aquileia 1961. 
2 0 P.-A. Février, Ostie et Porto à la fin de l'antiquité, topographie religieuse et vie sociale, 

Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 70 (1958, Ecole Française de Rome), pp. 
29J-330, in het bijzonder p. 305; G. Calza in Rendiconti della pontif. Accad. di 
Archeol. 16 (1940), pp. 63-88; A. von Gerkanin RQ 47 (1939), pp. іу-2з ; Th.Klauser 
ibid. pp. 25-30. 

2 1 G. Clausse, ¿es marbriers romains et le mobilier presbyténal, Paris 1897, p. j . 
22 Pastor Hermas, ed. R. Joly (Sourc. Chrét. 53), Paris 1958, pp. 98-133. 
23 DACL 111, 1, i.v. Chaire episcopal; Roh. de Fleury 2, p . 147. 
*• Hist. Eccl. VII, 19; 32, 29, ed. Bardy, p . 193 en 230. 
25 Kos vero secundum evangelium et secundum Sancii Spiritus virtutem et in memoriis, congregantes 

vos et sacrarum Scripturarum facite lectionem et ad Deum preces mdesinenter offerte, et earn 
quae secundum simiìitudinen regahs corporis Christi est acceptam eucharistiam offerte, tum in 
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Hoofdstuk 1 noten bij pp. 27-31 

coliectis vestns quam etiam et in coemetenis et in dormientium cxitibus, panem mundum prae-

ponentes qui per ignem Jactus est, et per invocationem sanctijicatur, sine discretioae orantes 

offerte pro dormientibus. Didascalia VI, 22, ed . Funk, p . 3 7 6 . 
2 6 T h . Klauser , Die Kathedra im Totenkult der heidnischen und christlichen Antike, Müns te r 

1 9 2 7 ; A. M . Schneider , Refngerium I, Nach literarischen Quellen und Inschriften, Frei

b u r g , i . Br. 1 9 2 8 ; F. G . L. van de r M e e r , Augustinus de Zielzorger, Ut rech t -Brusse l 

194.9: De Dodenmalen in hoofdstuk IV, p p . 139-{б9. 

эт DACL χ ι , i .v. Mensa, c o l . 4 4 0 - 4 ^ 3 . 
2 8 T e r t u l l i a n u s , Apologeticum 39, 16, e d . D e k k e r s , C C L 1, р . і £ 2 . 
2 ' H . De lehaye , Le culte des martyrs, Bruxelles 1 9 3 3 , p . 34 , 41 ; J. Gagé , Membra Christi 

et la déposition des reliques sous Г autel, Rev . A r c h . 1929, p . 137 ss. 

3° Apoc, 6, 9-10. 

3' T e r t u l l i a n u s , Scorpiace, с i 2 , 9, e d . A. Reif ferscheid-G. Wissowa, C C L 2, p . 1 0 9 3 . 

3 2 Lipsius-Bonnet, Acta apost. apocr. t . 2a, p . 186, 1 9 3 ; DACL xi , c o l . £96 , e o i . 
3 3 Cypr ianus , Ep. 39 , 3 , CSEL 3 , pars 2, p . $ 8 3 ; ep. 12, 2 , CSEL 3 , pars 2, p . 5 0 3 . 
3+ LP 1, p . I j S . 

" Nade r behande ld in hoofds tuk 11, p p . 2 6 6 - 2 6 8 . 
3 6 B. M . Apol lonj G h e t t i , A. F e r m a , E. Josi , E. K i r schbaum, Esplorazioni sotto la 

confessione di S. Pietro m Vaticano, Ci t tà del Vat icano i g j i ; J . T o y n b e e , J. W a r d 

Pe rk ins , The Shrine of St. Peter and the Vatican Excavations, L o n d o n - N e w Y o r k - T o r o n t o 

1 9 5 6 ; E . K i r s chbaum, Die Graber der Apostelßjrsten, Frankfur t a . M . 1 9 ^ 7 ; Α. von 

G e r k a n , Zu den Problemen des Petrusgrabes, jbAC 1 ( 1 9 5 8 ) , p . 79 s s . ; T h . Klauser, 

Die römische Petrustradition im Lichte der neuen Ausgrabungen unter der Peterskirche, Köln 

1 9 ^ 6 ; Tes t in i , Arch. Cr . , p p . 164-18J . 

37 De aedicula w o r d t vereenzelvigd m e t h e t d o o r Eusebius v e r m e l d e tropaion : Hu t . 

Eccl. г, 2 j , j - 7 , e d . Bardy, p . 92 . 

38 D a a r o v e r in h o o f d s t u k 8, p p . 177-182. 

з« T o y n b e e - P e r k i n s , o . e . , p p . 1 6 7 - 1 6 8 ; K i r s c h b a u m , o . e . , p p . 1 6 6 - 2 1 6 ; E. Dyggve, 

Sepulcrum Domini, Form und Einrichtung, Festschrift F r i e d r i c h G e r k e , Baden-Baden 

1962, p p . 16-17. 

40 N a d e r b e h a n d e l d in h o o f d s t u k 8, p p . 182-18^. 

+1 F . F o r n a r i , Il rilievo del complesso monumentale di S. Sebastiano sulla via Appia, CIAC 3 

( 1 9 3 2 , R o m a 1934), p p . 3 1 S - 3 H ; A. P r a n d i , La Memoria Apostolorum in Catacumbas, 

Cit tà del Va t icano 1 9 3 6 ; F . T o l o t t i , Ricerche intorno alla Memoria Apostolorum, RAC 22 

(1946) , p p . 7-62 , RAC 23 (1947-48) , p p . 1 3 - 1 1 6 ; A. M . Schne ider , Die Memoria 

Apostolorum an der Via Appio, N a c h r . d. Akad. d. Wissensch . i . Gö t t i ngen , Phi l . -h i s t . 

Kl. 1 9 ^ 1 , 3 , ρ . ι s s . ; G. Mancini , В. Pesci , S. Sebastiano fuori le mura ( ser ie Le 

Chiese di R o m a i l lus t ra te) , nuova e d . , R o m a s . d . ; T o v n b e e - P e r k i n s , o . e . , p p . 168-

1 8 2 ; K i r s c h b a u m , o . e . , p p . 199-217. 

4 2 Cf.: A. W i e l a n d , Mensa und Conjessio, M ü n c h e n 1906 , p . 163 . 
4 3 W . Frank l . E. Josi , R. K r a u t h e i m e r , Le esplorazioni nella basilica di S. Lorenzo fuori le 

mura nell'Agro Verano, R A C 2 J ( 1 9 J O ) , p p . 9 - 4 8 ; R. K r a u t h e i m e r , W . Frank l , 

G. Gat t i , Excavations at S. Lorenzofuori le mura in Rome, AJA 62 ( i 9 f 8 ) , p p . 379-382 ; 

Corpus Basilicarum 2, p p . 2 -144 . 

+• R. P e r r o t t i , Recenti ritrovamenti presso S. Costanza, Palladio 6 ( 1 9 ^ 6 ) , p p . 8 0 - 8 3 , lI 

(1961) , p p . I J 7 - 1 6 4 . Vast altaar ve ronde r s t e ld d o o r С. Cecchel l i , S. Agnesef.1.т. 

(Chiese di R o m a i l i . ) , R o m a s.d., p . 4 4 . Zie h i e r n a p . 172. 
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Hoofdstuk 2 Syrië en Mésopotamie 

1 Algemene litteratuur over de kerkelijke bouwkunst in Syrië: Marquis de Vogüé , 

Syrie centrale, architecture civile et religieuse ¿и ¡er au Vile siècle, 2 vo l . , Paris 1 8 6 5 - 1 8 7 7 ; 

H. С. Butler, Early Churches m Syria, Princeton 1 9 2 9 ; J. Lassus, Sanctuaires chrétiens 

de Syrie, Paris 1947 ; Lassus in DACL fase. 170 -171 , Paris i g j i , i .v. Syrie, co l . I 8 J Î -

1942 ; G. Tchalenko, Villages antiques de ¡a Syrie du Nord 1, Paris 19^3. 
2 Lassus, Sanctuaires, p . 2 1 0 ; Lassus-Tchalenko, Ambons, p . 96 , fig. 1-4, pi . І-Ш; 

Tchalenko, Villages, pp. 3 2 7 - 3 3 1 . 

I G . U . S . Corbett, Investigations at „Julianos' Church" at Umm-el-Jemal, Papers of the 

British School at R o m e ϊς (¡ЭСУ), Ρ· 39 s s · 

• Dat wil zeggen in de verdrukking en verspreid geraakt. Voor de verscheidene huidige 

patriarchaten en riten van Antiochië , z ie : Oosterse Kerk en het Concilie, do-c dossiers 

ς, Hilversum-Antwerpen 1 9 6 j , pp. 17-19 en 4 2 . 

s Lassus, Sanctuaires, p. 198. 
6 D . Krencker, Die Wallfahrtskirche des Simeon Stylites in Kal'at Sim'an, Forschungen und 

Fortschritte 1939, Taf. xxiv, x x v i ; Lassus, Sanctuaires, pp. 132, 199. 

7 J. Mattern, Dair Solaib, Melanges de l 'Université Saint-Joseph de Beyrouth 22 ( 1 9 3 9 ) , 

pp. ί -20. 

* J. Kollwitz, Die Grabungen in Resaja, JDAI-AA 1957, col . 6 4 - 1 0 9 ; dez., Die Grabungen 

m Resafa, Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeer gebiet und im vorderen Orient, 1959, 

PP- 88-94. 
9 Α. Dupont-Sommer, Une hymne syriaque sur la cathédrale d'Edesse, CA 2 ( 1 9 4 7 ) , p . 32 

vers XIX; A. Grabar, Le témoignage d'une hymne syriaque SUT Γ architecture de ¡a cathédrale 

d'Edesse au Vie siècle et sur la symbolique de l'édifice chrétien, CA 2 ( 1 9 4 7 ) , p . j e . 
10 Butler, fig. 217 ; Lassus, Sanctuaires, p . 211 . 
I I Butler, p . 1 1 3 . Cf. de zetel in het Wit te Klooster bij Sohag in Egypte, hierna in 

hoofdstuk 4 , p . 97 . 
1 2 Didascalia 2, ς-j, 2, ed. Funk Ι, ρ. ι j 8 . Zie bijlage ι, p. 3 2 9 . 

•э Testamentum Domini ι, i g , ed. Rahmani p. 23. Zie bijlage 3, p. 3 3 1 . Constitutione! 

Apostolorum 2, çj, 4 , ed . Funk, p . 1^9. Zie bijlage 2, p . 3 3 0 . 

'+ J. Dauvillier, L'ambón ou béma dans les textes de l'église chaldéenne et de l'église syrienne au 

moyen âge, CA 6 ( 1 9 5 2 ) , p . 28 . 

" Butler, pp . 213 -214 . 
16 J. KollwitZ, JDAI-AA I 9 Í 7 , СОІ. 64-IO9. 
1 7 Krencker, o . e . , p. ις en Taf. xx iv . 
1 8 Butler, p. 2 1 6 ; Lassus, Sanctuaires, p. 208 en pi. x x x v . 

" J. Lassus, G. Tchalenko, Ambons syriens, CA j ( 1 9 j i ) , p. 7 j s s . ; J. Lassus, La liturgie 

antique de la Syrie du Nord, Neue Beiträge zur Kunstgeschichte des 1. Jahrtausends, 

Halbband 1 : Spätantike und Bvzanz, Baden-Baden 1952 , pp. 4.ς-ςί ; A. Grabar, Les 

ambons syriens et la jonction liturgique de la nef dans les églises antiques, CA 1 ( i 9 4 ï ) , 

p . 130 ; G. P. P. Vrins, De ambon, pp . 24-30. 
2 0 Het is niet waarschijnlijk, dat de rijk versierde ingang alleen voor de geestelijkheid 

gereserveerd was, want er zou w e l heel weinig plaats voor de gemeente overblijven, 

wanneer het gehele oostelijk deel van het schip en de zijbeuken voor haar verboden 

terrein was. 
2 1 Lassus, Sanctuaires, p . 211 , pi . LX; R. Mouterde, CIAC 3 (Roma 1934) , p . 4 6 9 . 
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22 B u t l e r , p . 3 9 , fig. 3 8 , fig. 2 1 7 ; Lassus , Sanctuaires, p . J i i . 
23 Lassus, Tchalcnko, Ambons, p . 76. 
2* Over de term ambon zie Vrins, De Ambon, p . 4$. 
25 Graba r , I . e . , p . 1 3 0 ; Vr ins , I . e . , p p . 29 en 4 2 . 
26 G r a b a r , I . e . , p . 1 3 0 ; C . H . K r a e l i n g , Excavations at Dura Europas, Final Report, The 

Synagogue, New Haven 19^6, pi. LXXVII. 
" De synagoge van Alexandrie zou tijdens de regering van koning Ptolemaeus III Euer-

getes (247-2 21) gebouwd zijn en had de vorm van een grote zuilenhal met in het mid
den een houten bêma, een verhoog, waarop degene die de dienst leidde, voorging in 
gebed en waarop de lezingen verricht werden. Op dit podium zetelden de synhe-
dristen op cathedrae. Zie ook n. I J bij de Inleiding. 

28 Constitutiones 2, J7 , j , ed. Funk I, p . 161 (zie ook bijlage 2). Α. M. Schneider, 

Liturgie und Kirchenbau in Syrien, Nachr. d. Akad. d. Wissensch. in. Göttingen, 
Phil.-hist. Kl. 1949, N. 3. 

29 Dauvi l l ier , I . e . , p . 12. 
3° G e r t r u d e Be l l , Churches and Monasteries of the Tur Abdin and neighbouring districts, 

Zeitschr. f. Gesch. und Architektur, Beiheft 9, Heidelberg 1913; C. Preuszer, 
Nordmesopotamische Baudenkmäler, L e i p z i g 1 9 1 1 ; J . S t r z y g o w s k i , Die Sassamdische 
Kirche und ihre Ausstattung, Monatshefte für Kunstwissenschaft 8 (191;) , pp. 3£б-з£7; 
U. Monneret de Villard, Le chiese della Mesopotamia, Roma 1940 ; zie ook kaart 36 in 
Atlas Oudchr. Wereld. J . M . F iey , Mossoul Chrétienne, B e y r o u t h 1 9 ^ 9 . 

31 Daarvoor is het verhaal typerend, dat Monneret de Villard (I.e., p . 28) aanhaalt uit 
de kroniek van Söört (kort na 1036): toen prinses Siraran, nota bene een zuster van 
de christenvervolger Sapor II, een kerk wilde bouwen, koos zij, bij gebrek aan 
andere mogelijkheden, de vorm van een koningspaleis, omdat zij niet wist welke 
andere vormen te kiezen. 

32 H. M e y e r , Seleukia und Ktesiphon, Mi t t e i lungen d e r deu t s chen Or ient -Gese l l schaf t 
1 9 2 9 , p p . 2 3 - 2 4 ; O . R e u t h e r , Die Ausgrabungen der deutschen Ktesiphon-Expedition, 
Antiquity 3 (1929), pp. 434-4JI ; dezelfde in Forschungen und Fortschritte 6 
(1930), PP- 221-222. 

33 D. Talbot Rice, The Oxford Excavatiom at Hira 1931, Antiquity 6 (1932^, p . 276 ss. ; 
dez. in Journal of the Royal Central Asian Society 1932, p . 2J4 ss.; Monneret de 
Villard, o.e., p . 37 ss., fig. 31-33. 

3« Bell, o.e., pp. 760-761, pi. ν, i, vi, 1-2. 

35 Lassus, La liturgie antique. I . e . , p p . 4 £ - £ 3 ; Dauvi l l ier , I . e . , p . 1 1 . 
3 6 Dauvillier, I.e., p . 2 j , fig. 6. Correctie van Fiey, o.e., p . 78. 

37 I b i d . , p . 12 . 

за I b i d . , p . 1 3 . 
39 S c h n e i d e r , I . e . , p . 4 ; Α . B a u m s t a r k , Geschichte der syrischen Literatur, B o n n 1 9 2 2 , p . 2 8 7 . 

4° Dauvillier, I.e., pp. 23-24. 

^1 Lassus-Tchalenko, Ambons, p . 8$. 

42 Socrates, Hist Eccl. 6, j , PG 67, col. 674. 

•3 Η. Goussen, Über eine „Sugitha" auf die Kathedrale von Edessa, Museon 38 (1925), 

pp. 117-136 ; A. M. Schneider, Die Kathedrale von Edessa, 0 0 3 5 ( 1 9 3 8), pp. 161-167; 
Dupont-Sommer, I.e., p . 29 ss.; Grabar, Le témoignage d'une hymne syriaque, I.e., p . 
4 1 ss . ; E. K i r s t e n , Edes4a, eine romische Grenzstadt des 4 . bis 6 . Jahrhunderts im Orient, 
jbAC 6 (1963), pp. 144-172. 
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*» Cf. К. Lehmann, ГАе Dome of Heaven, Art Bulletin 27 ( i 9 4 i ) , pp. 1-27. 
45 Cf. Xydis, pp. 1-24, fig. 33. 
4* Dauvillier, I.e., p . 28. 

*7 Lassus, La liturgie antique, I.e., pp. 4£-уз. 
49 Ci. Joh. 14, 6; 2 Petrus 2, 2. 
49 Dauvillier, I.e., p . 24. 
5° Grabar, Ambons, i.e., p. 1 2 9 ; W . Hatch, Greek and Syrian Miniatures m Jerusalem, 

Cambridge Mass. 1931, pi. LXX. 
s1 Lassus-Tchalenko, Ambons, I.e., p . 93 ; T. Minisci, S. Maria di Grottaferrata, breve 

monograßa illustrata, Grottaferrata 19Í Í , pp. 38-39. 
« Joh. 14, 26; 16, 12-13; 1 Joh. 2, 27. 
53 Cf. Ch. Picard, Le trône vide d'Alexandre dans la cérémonie de Cymda et le culte du trône 

vide à travers le monde gréco-romain, CA 7 (19^4) , p p . 1-18; J. Auboyer, Le trône vide 
dans la tradition indienne, CA 6 ( i g j î ) , pp. i - i o . Een verwant motief is dat van de 
dodenzetel, de cathedra voor de schim van de overledene bij zijn graf: Th. Klauser, 
Die Kathedra im Totenkult der heidnischen und christlichen Antike, Münster 1927. 

54 F . van d e r M e e r , Christus' Oudste Gewaad, Ut recht -Brusse l 1949 , p . 7 3 . 
ss Psalm 9 , 8. Cf. Apoc. 4 , 2 e n 22 , 3 . 
5 ' Afb. 9 8 , F. van d e r M e e r , Atlas van de Westerse Beschaving, 4 e u i t g . , Amsterdam-Brusse l 

1 9 6 3 . 

5' H. Stern, Les représentations des conciles dans l'église de la Nativité d Bethléem, Byzantion 
11 (1936), p . 141, pi. XIII. 

' e P. Durand, Etude sur l'Etimasie, symbole du jugement dernier dans l'iconographie grecque-
chrétienne, Paris 1867; DACL ν, 1, col. 673, i.v. Etimasie. 

5» F. van der Meer, Maiestas Domini, Città del Vaticano 1938, pp. 231-241,; G. Α. 

Wellen, Theotokos, Utrecht-Antwerpen i960, pp. 116-117. 
6 0 F. J. Dölger , Die Heiligkeit des Altares und ihre Begründung im christlichen Altertum, 

Ach 2 ( 1 9 3 0 ) , pp . 173-180 . 
61 Cf. Daniel 11 ; Isaías j 2 , 7 en 4 0 , 9. Zie ook Avi-Yonah, Synagogue Architecture, i.e., 

col. 167-168, en verdere litt, over de synagoge, η . ις bij de Inleiding. 
6 2 René-Georges Coquin, Le „Bima" des églises syriennes, L'Orient Syrien (Revue 

trimestrielle d'études et de recherches sur les églises de langue syriaque) 10 (1965), 
pp. 443-474. De lege troon, zo is zijn gevolgtrekking, diende wel om het evangelia-
rium te dragen vóór en na de lezing, maar niet als lezenaar, want in dat geval zou de 
voorlezende bisschop of priester zich slechts naar de achterste helft van het schip, de 
plaats voor de vrouwen, gericht hebben. Het boek lag tijdens de lezing op het ex
positie-altaartje op de bêma, dat kûrsyo dbîma heet, bêma-troon. Coquin wijst op het 
judaïserend karakter van de leesdienst in Syrië : het Syriakse Oude Testament was uit 
het Hebreeuws, niet uit de Septuagint vertaald. De tafel of lezenaar op de bêma 
in de synagoge, die tijdens de lezingen de Thora droeg, heette kursia = kûrsyo, 
troon. Coquin wijst ook op de overeenkomsten met de bêma- en troon-symboliek bij 
de Manicheërs. Voorts geeft hij voorbeelden van de bêma naar Noord-syrisch schema 
in de iconografie van Pinksteren in de miniaturen, zie J. Leroy, Les manuscrits 
syriaques à peintures conservés dans les bibliothèques d'Europe et d'Orient (Institut Français 
d'Archéologie de Beyrouth), Paris 1964; de gedateerde exemplaren zijn alle uit de 
eerste helft van de 13e eeuw. Zulk een bêma komt ook voor op een Pinkstervoor
stelling in een fresco in de Sv. Nikita te Сибег in Macedonië (Joegoslavië), uit het 
eerste kwart van de 14e eeuw. 
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6з Butler pp. 2 i i - z i 2 ; Lassus, Sanctuaires, pp. 198-202. Nussbaum, Standart, merkt op, 

dat de centraalbouw en basiliek В te Resafa, basiliek A m Dair Solaib en de pel-

gnmskerk van Qalat Seman de enige Syrische kerken zijn, waar versus populum werd 

gecelebreerd (o.e., p. ¡9). Omdat zij (althans drie ervan) met een ambon van het 

Grieks-Byzantijnse type uitgerust zijn, vermoedt hij, dat hun uitzonderingspositie 

op invloeden uit Constantinopel teruggaat. 
6< Testamentum Domini 1,19 (ed. Rahmani, p. 23). Zie bijlage, p . 331. 
6s Lassus, Sanctuaires, p . 200. 
6 6 But le r , p . 2 1 2 . 
6 ' Lassus, Sanctuaires, p . 200 . 
6 8 But le r , fig. 2 1 3 . 
6 ' Ib id . , fig. 2 1 2 . 

7° Ibid . , p . 212 . 

" Ibid . , p . 212 . 

72 Ib id . , p . 212 . 
7 3 Ib id . , p p . 21$-2 1 6 ; Lassus, Sanctuaires, p . 204 . 

'* But ler , p . 214 , fig. 193 . 
7 5 Ib id . , p . 2 1 3 . 
7 6 Lassus, T c h a l e n k o , /Imbonì, p . 96 , fig. 1. 
7 7 J. Herzfeld , H . Guyer , Menamlik und Korykos, Manches te r 1930 , p . 112 s s . , fig. 11 j ss. 
7 8 l a s sus , Sanctuaires, p . 2 0 3 . 
7« But ler , p . 2 1 3 , fig. 1 3 Í . 
8 0 Ib id . , p . 214 , fig. 27 . 
8 1 Lassus, Sanctuaires, voorafgaande co r r igenda ; i d e m , D A C L fase. 1 7 0 - 1 7 1 , co l . 1 8 8 0 ; 

i d e m , Liturgies nestanennes médiévales et églises syriennes antiques, Revue d e l ' h i s to i r e 

des religions 137 (19J0), p . 236. 
8 2 Bell, o.e. , p . 66 ; Preuszer, o.e., pi. 62. 
8 3 Dix, pp. I J , 480. 
84 Volgens Kirs ten een ko lonnade vóór de a l t aa r ru imte , volgens Graba r een c i b o r i u m . 

Zie n o o t 4 3 . 
8s J o h . C h r y s . , In Ephcs. 3 , ς, P G 6 1 , c o l . 3 1 3 ; Hom. 2 in Matth. 3, P G J S , c o l . 509 

(in d i t geval kan o o k g e d o e l d w o r d e n o p e e n a l taark leed in plaats van o p e e n voor

hangsel) . V e r d e r e vroege getuigenissen over voorhangsels verzameld bij Bárnea, p p . 

1 9 0 - 1 9 8 . 
8 6 G r e g . Naz . , Oratio 43, In laudem Bastin J 3 , PG 36 , c o l . ¡61; T h e o d o r e t u s , Hist. 

EccL, P G 82 , c o l 1 1 6 1 . Z ie verder Braun 11, p p . 133-172 en Bárnea, p p . 1 9 0 - 1 9 8 . 
87 Testamentum Domini I, c a p . 19 , Rahmani , p . 2 3 . Een k leed t e r o v e r d e k k i n g van h e t 

al taar zelf zal b e d o e l d zijn m e t : Velum ex bysso pura conjectum habeat altare, quoniam est 

immaculatum. 
8 8 But ler , p . j¡, fig. 7 7 ; Lassus, Sanctuaires, p . 2 0 5 . fig. 89 . 
8« But ler , p . 214 , fig. 21 j . 

' 0 Lassus, Sanctuaires, p p . 2 0 4 - 2 0 Í , fig. 8 8 . 

" \ . Baumstark , Em Alterskrttenum der nordmesopotamischen Kirchenbauten, o c j (191 f ) , 

pp. 11-131 ; Braun 1, p . 161, zegt ten onrechte, dat dit gebed betrekking heeft op een 

doek, een coopertum, dat vóór de consecratie over de heilige gaven gespreid werd; 

de contekst, en bovendien de naam, wijzen op een voorhangsel : . . καταζιωθέντες 
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ούν είσελθεϊν εις τόπον σκηνώματος δόξης σου Εσω τε γενέσθαι του καταπε-

τάσματος και τα άγια των αγίων κατοπτεΰσαι προσιτίπτομεν... 

« Washington, Dumbarton Oaks Collection. Afgebeeld o.a. bij A. Grabar, L'âge d'or 
Justinien, Paris 1966, fig. 362. Alleen een ciborium boven een Apostelcommunie op 
de pateen van Stuma, ibid. fig. 36$. 

«з Dauvillier, I.e., pp. 11-3 ι ; qankè door Dauvillier opgevat als κόγκη, concha, absis in 

tegenstelling tot Baumstark, die het woordt afleidt van κάγκελλος en er de afsluiting 

van de altaarruimte in ziet. 

»4 Dauvillier, I.e., pp. 29-30, zíe ook hiervoren, ρ. ςς. 

»s Herzfeld-Guyer, o.e., p. 94 ss., fig. 88; J. Keil, Α. Wilhelm, Denkmäler aus dem 
rauhen Kihkien, Manchester 1940 (beide publicaties in: Monumenta Asiae Minoris 
Antiqua, Publications of the American Society for Archaeological Research in Asia 
Minor, 4 vol., London-Manchester 1928-19J6). 

9* Herzfeld-Guyer, o.e., fig. 100-101. 
9' Liesenberg, p . m , Abb. 3 1 ; Herzfeld-Guyer, o.e., ρ. 11 2 ss. 

9* Hetzelfde ziet men in verschillende kerken in Binbirkilisse en in Cappadocië. Een 
vergelijkbaar verschijnsel ziet men in de S. Agnese fuoii le mura in Rome: de derde 
zuil van de noordelijke en zuidelijke arcaden is gecanneleerd, terwijl de zuilen ten 
oosten van deze twee van rood marmer zijn, die ten westen van porfier. Van de absis 
tot de gecanneleerde zuilen zal de bêma gereikt hebben. F. Deichmann, 5. Agnese 
und die Byzantinische Frage, BZ 41 (1941), pp. 70-82. 

Een driedelige bêma heeft, in tegenstelling tot de dispositie van de oostelijke kerk 
van Corycus, een podium, dat zich tot in de zijvertrekken uitstrekt, bijvoorbeeld 
Qalat Seman in de eerste fase. 

99 Herzfeld-Guyer, o.e., p . 119 ss., fig. 117. 
•oo Ibid., fig. i l i . 
ιοί Liesenberg, p . 114 ss., Abb. 36; Herzfeld-Guyer, o.e., p. 126 ss., fig. 130; Grabar, 

Martyrium, I, p. 362 s., pi. xxvi, 2. 

юг Grabar, Martyrium 1, p . 44£. 

'»J Herzfeld-Guyer, o.e., p . 9 ss., pp. 21-26, fig. 7, 24, 2 j . 
,0* J. Strzygowski, Kleinasien ein Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig 1903, fig. 4 6 ; 

Herzfeld-Guyer, o.e., p . 24, 46 ss., fig. 64. 

•os P. Verzone, Ahhan Monastir, Torino I9 f6 ; M.Gough, Some recent finds at Alahan 

(Kodja Kalessi), Anatolian Studies ς ( i g j í ) , pp. i i f - 1 2 3 ; dezelfde, Excavations at 
Alahan Monastery, Second Preliminary Report, ibid. 13 (1963), pp. i o j - i i j ; dezelfde, 
The Church of the Evangelists at Alahan, ibid. 12 (1962), pp. 173-180. 

10* Baumstark noemt dit schema een „dreigliedrige Berna": zware architecturale af
scheiding van de altaarruimte door muren die een „geschlossene Sanktuariumskam
mer" doen ontstaan. Baumstark, I.e., p . 12 j . Een voorbeeld werd hierboven, n. 98, 
genoemd, een ander: de Genesiuskerk in Cerasa, zie p . 90. 

107 But le r , p . 214 , fig. 27 . 
108 Orlandos, ρ. ι i f ; G. Sotiriou, Βυζαντινά μνημεία της Κύπρου, Athene ΐ93£,ρ· ί; 

G. de Angelis d'Ossat, Gli edifici basilicali. Studi Ravennati, Ravenna 1962, pp. 

9-10; Giulia Maria ZafFagnini, La basilica Ursiana di Ravenna, Felix Ravenna 91 

(196Í). PP- S-76-
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Hoofdstuk 3 Palestina 

^ Uitgaven en verzamelingen van vroege teksten over het Heilig Land: P. Geyer, 
Itinera hierosolymUana saecuh ІІІ- Ш, CSEL 39 (1898); D. Baldi, Enchiridion Locorum 

Sanctorum, Jerusalem i g j i (2e ed.) ; H. Pétré, Éthéne, Journal de voyage, Paris 1948; 
Aet. Franceschini, R. Weber, Itinerarium Egeriae, Turnhout 19^8; D. Meehan, 
Adamnans De has Sanctis, Dublin 1958; A. Baumstark, Abendländische Taldstmapilger 
des ersten Jahrtausends und ihre Berichte, Köln 1906. 
Algemene litteratuur over vroegchristelijke architectuur in Palestina: L. H. Vincent, 
L'authenticité des Lieux Samts, Paris 1932; В. Bagatti, Dove visse Gesù, in: Secoli sul 
mondo, a cura di G. Rinaldi, Roma 19^7, pp. 409-424; С. Watzinger, Denkmaler 

Palästinas II, Leipzig 193Í, A. M. Schneider, Stidjuddische Kirchen, ZDPV 61 (1938), 
p . 104 ss. ; J, Crowfoot, Early Churches m Palestine, London [941 ; J. Lassus, Sanctuaires, 
passim; P. Bellarmino Bagatti, L'archeologia cristiana m Palestina, Firenze 1962 (waar 
verdere litteratuur). 

2 „Das Fehlen jeglicher Nachricht über die Aufstellung des Altars bei Eusebius verdient 
als besonderes Charakteristikum fur die Diskrepanz in seiner Auffassung der Grabes
kirche als repräsentativen Bau gegenüber der Basilika des Paulinus in Tyrus gewertet 
zu werden. Bei der Schilderung der Paulinuskirche, deren Errichtung im Gegensatz 
zur Grabeskirche in erster Linie auf sachliche liturgische Erwägungen zurückging, 
erwähnt er ausdrucklich den Altar und seine Einfriedung". K. Liesenberg, p . 37 n . j . 

3 Vita Constantin! 3, 33-40 PL 8, col. £8-59; PG 20, col. 1093-1100; 4, 43-45, PL 8, 
col. 81-82; PG 20, col. 1193-1196; D. Baldi, Enchiridion, o.e., nn. 924-9J9 (over de 
Anastasis). 

+ L. H. Vincent, E. M. Abel, Jerusalem, recherches de topographie, d'archéologie et d' 
histoire II: Jérusalem Nouvelle, Paris 1914, p . 11 ς, pi. Ill; Crowfoot, ρ. 9 s s · ; E.J. 

Conant, Early Mediaeval Church Architecture, Baltimore 1942, pl. VI-VIII; dezelfde, 

The Holy Sites at Jerusalem m the first and fourth century, Proceedings of the American 

Philosophical Society 102 (tg jS), pp. 14-24; Lassus, Sanctuaires, p . 104, fig. 4 3 ; 

B. Bagatti, Il San Sepolcro di Gerusalemme, Bergamo 1949. 

s E. Dyggve, Die Frage der Basilika Anastasis, Berichte des VI. Internationalen Kongresses 

fur Archäologie 1939, Berlin 1940, p . j 8 j ss.; E. Wistrand, Konstantins Kirche am 
heiligen Grab in Jerusalem nach den ältesten literarischen Zeugnissen, Göteborg 1952, p . 6. 

6 A. G. Barrois, Manuel d'archéologie biblique II, Paris 1953, p . 299 ss.; A Parrot, 
Golgotha et Saint-Sépulchre, Neuchâtel-Paris I 9 i î , p . 62 ss.; P. Testini, Archeologia 
Cristiana, pp. 320-322, fig. 129. 

ι Over het H. Graf in Jerusalem (de tombe) en in Aquileia: E. Dyggve, Sepulchrum 

Domini, Form und Einrichtung, Festschrift Friedrich Gerke, Baden-Baden 1962, pp. 

11-20. Over de grafcultus; Th. Klauser, Die Kathedra im Totenkuh, I.e., p . 131 ; zie 

ook η. 26 bij hoofdstuk 1. 
8 Grabar, Martyrium I, p. 271. 

» Grabar, Martyrium I, p . 280. 
1 0 Vincent-Abel, o.e., pp. 236-237; Grabar, Martyrium I, p . 267. 
1 1 καΐ ούκ fiv Αλλάς τις είσέλοοι 7:ρος те της 'Αναστάσεως τάφον ει μή πρότερον 

του θυσιαστηρίου διέλθοι τάς πυλίδας (Photius, geciteerd door Grabar, ibid. 

p. 268). 
1 2 Ecce et supervenit episcopus cum clero et statim ingreditur intro spelunca et de intro cancellos 
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pnmum dieet orationem pro omnibus... (24 , 2). . . . « J statim intra cancello! intra Anasta-

sim, ¡d est intra speìuncam... ( 2 4 , j ì . Ed. Petrc, p . 190. levât se episcopus et stat ante 

cancellum, id est ante speìuncam... ( 2 4 , $ \ ed. Pétré, p . 192. ...mtrat episcopus et 

statim ¡ngreditur intra cancellos martyru ^peluncae. ( 2 j , 3) , ed. Pétré, p. 198. ...sed 

posteaquam missa jacta juent node ad Martyrium et deductus Juent episcopus m spelunca, 

quae est m Anastase, et stat intra cancellos, presbyter autem ante cancellum stat et accipit 

evangehum et legit... ( 34 ) , ed . Pétré, p . 226. . . .et stat episcopus meumbens m cancello 

interiore, qui est in spelunca Anastasis... (47 , 1), ed. Pétré, p . 260 . 
І з Et post Jacta missa vigiliarum in ecclesia malore statim cum ymnis vemtur ad Anastase et ibi 

denuo legitur ille locus evangeli! resurrectwnis, fit oratio et denuo ibi afferei episcopus ( 3 8 , 2), 

ed. Pétré, p . 240. 

·* Pétré, pp. 240-241 ; over de liturgie van de Goede Week in Jerusalem: F. Cabrol, 

Les églises de Jérusalem, la discipline et ¡a liturgie au IVe siècle, Paris 189$, pp. 9 1 - 1 1 7 , 

1 6 3 - 1 6 6 ; G. Belvederi, La liturgia della Passione a Gerusalemme e m Occidente al secolo 

¡V e al secolo V, R A C 8 ( 1 9 3 1 ) , p p . 3 1 ^ - 3 4 6 . 

" ] . Keil , H. Hormann, forschungen ¡η Ephesos, Bd IV, Heft 3 : Die Johanneskirche, W i e n 

1 9 J I ; G r a b a r , Martyrium I, p . 3 J 7 ss. 
1 6 Vita Constantin/ 3, 3 3 , PG 20, co l . 1 0 9 3 . 

" Vincent-Abel , Jérusalem nouvelle, p . 2 3 $ , Crowfoo t , p . 1 7 ; \ . Piganiol , L'bémis-

phainon et Γ omphalos des lieux saints, CA 1 (1945) , pp. 7-14. 
1 8 Vermeld door de Breviarius de Hierosolyma, CSEL 39, p. 1 j3 ; door Arculf getekend 

in de noordwestelijke hoek van de kerk; door Sophronius παμφαές βημ* („raised 

shrine". Crowfoot) genoemd. 

•' Aan het eind van de zevende week van de Vasten ïam tunc venit episcopus mane m 

ecclesia maiore ad Martyrium. Retro m ábsida post altanum ponitur cathedra episcopo en de 

catechumenen zeggen beurtelings vóór hem de geloofsbelijdenis, km. Aethenae, 

4 6 , j , ed . Pétré, p . 2 j 8 . O p Goede Vrijdag sic ponitur cathedra episcopo m Golgotha 

post Crucem. Ibid. 37 , 1, p . 2 3 2 . 
2 0 Facta ergo missa Martyru vemtur post Crucem, diatur ibi unusymnus tantum, ßt oratio et 

offeret episcopus ibi oblationem et communicant omnes. Excepta enim ipsa die una per totum 

annum numquam offentur post Crucem nisi ipsa die tantum (Itinerarium Aethenae 3 j , 2) , 

ed. Pétré, p . 226. Twee Missen achtereenvolgens? Volgens Dix, p . 438, п. 2, werd 

op Witte Donderdag de Eucharistie in de basiliek gevierd. 
2 1 Cf. Itinerarium Aethenae 37, 4, e d . P é t r é , p . 2 3 6 : . . . 51c itur ante Crucem, sive pluvia 

sive aestus sit, quia ipse locus subdivanus est, id est quasi atrium valde grande et pulchrum 

satis, quod est inter Cruce et Anastase. 
2 2 Vita Constantini 3 , 4 1 , P G 20 , co l . 1101 ; Delaud. Const. 9 , 17, PC 20 , co l . 1369 . 
23 E. Weigand, Die Geburtskirche von Bethlehem, Strassburg 1911 ; dezelfde, Die konstan-

timsche Geburtskirche von Bethlehem, Z D P V 38 ( i g i j ) , p p . 8 9 - 1 3 J ; L. H . V incen t , 

F. M. Abel, Bethléem, le sanctuaire de la Nativité, Paris 1 9 1 4 ; E. T. Richmond, 

Basilica of the Nativity, Discovery of the Remaim of an Earlier Church, Q D A P ς ( 1 9 3 6 ) , 

p p . 7 ί - 8 ι , 6 ( 1 9 3 8 ) , p p . 6 3 - 7 2 ; L. H . Vincent, Bethléem, le sanctuaire delà Nativité 

d'après les fouilles récentes. Revue Biblique 4 ^ ( 1 9 3 6 ) , p p . ^ 4 4 - ^ 7 4 , 46 ( 1 9 3 7 ) , p p . 

93-121 ; A. M. Schneider, Zur Baugeschichte der Geburtskirche in Bethlehem, ZDPV 64 

(1941), pp. 74-91; Crowfoot, pp. 22-30; Grabar, Martyrium I, pp. 24J-2JI ; 

Lassus, Sanctuaires, p . log, fig. 44 ; B. Bagatti, Gii antichi edifici sacri di Betlemme, 
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Jerusalem 1952; dezelfde, L'archeologia, o.e., pp. 47-J3; M. Restie in RBK Lief. 
4, Stuttgart 1964, col. $99-612, i.v. Bethlehem. 

г* Het enige bericht is dat van de Alexandrijnse patriarch Eutychius Ihn al-Batriq uit de 
tweede helft van de 9e eeuw, die meedeelt, dat keizer Justinianus na de verwoestingen 
door de opstandige Samaritanen de kerk van Bethlehem liet afbreken en door een 
grotere vervangen, een bericht dat door Weigand en Schneider (zie vorige noot) als 
legende verworpen is. 

" Zie hoofdstuk 4, p. 97. 
2 6 A.M. Schneider, Die Brotvermehrungskirche von et-Tâbgha, Paderborn 1934; dezelfde 

in o c 34 (1937), p . î 9 s s · ; Crowfoot, pp. 73-77, fig. ΐ ί . 
2 7 . . . sane lapis, super quem dominus panem posuit, nunc est factum altanum, de quo lapide 

Jrustra tollunt venientes pro salute sibi et prodest omnibus. P e t r u s D i a c o n u s , De ¡ocis 
Sanctis, V, 3, appendix II ad Itinerarium Egenae, ed. Franceschini-Weber, o.e. p . 99. 

28 . . . ubi est oratorium cuius altare positum est super petras illas, quas subposuerunt Moysi 
oranti. Antonini Piacentini Itinerarium, CSEL 39, p . 186. 

29 . . . ipse puteus est ante cancellos altaris... I b i d . , p . 1 6 2 . 
30 . . . j n cuius putei honorem Jabricata est ibi luxta sancta ecclesia mgens valde et pulchra. 

Itinerarium Acthenae 21, 1, ed. Pétré, p . 180. 

з» Vide infra, vnl. n.a.v. Griekenland. Het transept brengt een nadrukkelijke dwarse 
geleding aan en een scheiding tussen gemeente en heilige der heiligen. In et-Tabgha 
was er in het transept misschien een kolonnade dwars vóór het schip, twee zuilen 
zouden het transept van het schip afgesloten hebben. Crowfoot, p . 76 en fig. 9. 

32 G. Orfali, Gethsémani, Paris 1924; Vincent-Abel, Jérusalem Nouvelle, o.e., pp. 301-
307, 1007-1013; В. Bagatti, Tempera dell' antica chiesa di Getsemani, RAC I J (1938), 
pp. I Í 3 - I 6 2 . 

33 Vincent-Abel, Jérusalem Nouvelle, o.e., p . 382 ss., pi. xxxiv, fig. ι J 4 ; Crowfoot, pp. 

30-34, fig. ς; Bagatti, L'archeologia, o.e., pp. J4-.Í6. 
3* Eusebius, Hut. Eccl. 10, cap. 4, 42-48, ed. Bardy, pp. 91-97. 
35 Eusebius, I.e., noemt de cancelli δίκτυοι, de priesterzetels θρόνοι. Reconstructie

tekening door Sepp in J. Strzygowski, L'ancien art chrétien de Syrie, Paris 1936, 
fig. 9, pp. 24-2$; Crowfoot, pp. 6-7. 

36 Wel dient hierbij opgemerkt te worden, dat binnen het terrein van de middeleeuwse 
kerk van Nazareth in 19 j ς een driebeukige zuilenbasiliek uit het begin van de j e eeuw 

is opgegraven, en dat daaronder de resten van een ouder gebouw te voorschijn kwamen, 

dat eveneens driebeukig basilicaal was, doch geen absis had. B. Bagatti, Ritropament/ 

nella Nazaret evangelica, Studii Biblici Franciscani ς ( i 9 i î ) , pp. $-44. Ook in Beit 
Safafa is een gebouw zonder absis gevonden, dat misschien een christelijk cultusgebouw 
was. 

37 C. H. Kraeling, Cerasa, City oj the Decapolis, New Haven 1938, p . 212 ss., pi. 
xxxvi-xxxviii; Crowfoot, pp. 58-62, fig. 4, 12. 

38 Kraeling, o.e., p . 219; Crowfoot, pp. 63-68, fig. 13. 
3« „Ein Nachhall antiker Kunstempfindung, die eine ruhige Massenwirkung der durch 

Vorspringen einzelner Gebäudeteile hervorgerufenen unruhigen Wirkung vorzog". 
J . H e r z f e l d , Archäologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet, B e r l i n 1 9 1 1 - 1 9 2 0 , p . 4 0 ; 
Crowfoot, p . 67. 

•о Testamentum Domini ι, ig, ed. Rahmani, p . 23. Zie bijlage, p . 331. 

<• Vincent-Abel, Emmaüs, sa basilique et son histoire, Paris, 1932; Crowfoot, p . 7 1 ; 
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Lassus, Sanctuaireí, pp. 80-87; С. Cecchelli, A. Prandi in Palladio 7 (1943),pp. 
3-6; Bagatti ,L'archeologia, o.e., pp. 30-33. 

** Kraeling, o.e., p . 2¡6 ss., p . 190 ss. ; Crowfoot, pp. 8^-89, fig. 8. 

« Marcus Diaconus, Vita Toiphyiii, PC 6^, col. 1243-1244; Choricius Gazaeus, 
Laud. Marciarli li, 3$, ed. Foerster-Richtsteig, Leipzig 1929, p . 37. 

*• W. Gerber, Forschungen ¡η Salano I, Wien 1912, fig. 40-43, 18-19. 

+5 S. J. Sailer, The Memorial of Moses on Mount Nebo, Pubi. Stud. Bibl. Francise. 1 

(Jerusalem Ι 9 ί ί ) , pp. 23-56. 

•* Crowfoot, pi. xxix a; Bagatti, L'archeologia, o.e., fig. i6, p . 119 ss. ; fragmenten in het 

Archaeologisch Museum van Jerusalem. 

*' Crowfoot, pp. 153-154. 

•8 B. Bagatti, Oli altari paleocristiani della Palestina, Studi Biblici Franciscan! 7 (1956-57), 

p. 65 ss.,; Enlart, Eglises de Terre Samte I, pi. 78, fig. 236; II, p . 100 (als ізе-eeuws 
beschouwd en als afkomstig van de kruisvaarders!). 

49 Nussbaum, Der Standort, pp. 111-1 ι 5. 

5° Bagatti, L'archeologia, o.e., p . 132. 

5' Archaeologisch Museum van het Bijbels Instituut der Minderbroeders Franciscanen te 

Jerusalem. Zie В. Bagatti, 11 Museo della Flagellazione m Gerusalemme,Gerusalemme 
1939, PP· 80-83. 

" Bagatti, Edifici cristiani nella regione del Nebo, RAC 13 (1936), pp. 134-141. 
S3 Bagatti, Restauri e scavi a Sbatta, Terra Santa i960, pp. 118-122. 
s* De naam thalassa schijnt ontleend aan die van het grote gouden waterbekken in 

Salomons tempel (2 Paralipom. 4, 2), maar over een waterbekken in de christelijke 
altaarruimte maakt geen enkele vroegchristelijke schrijver gewag (Bárnea, pp. 199-
205). Pas in de 1 ie eeuw wordt er een in de Hagia Sophia te Constantinopel gesigna
leerd: „de zee van de heilige tafel liet hij uit kostbare stenen maken en hij liet haar 
vergulden": τήν θάλασσαν της αγίας τραπέζης έξ ατίμητων λίθων πεποίηκεν καΐ 

κατεχρύσωσεν αυτήν (Anonymus, De antiquitatibus Constantinopolitanis 4, PG 122, 

col. 1304). 

ss Bagatti, L'archeologia, o.e., p . 135. Zie ook hoofdstuk 6, p. 122. 

s6 Zie hoofdstuk 2, noot 8. 

s' Sailer, I.e., pp. 101, 107. 

s8 Bagatti, L'archeologia, o.e., p. 109 s. 

s' Ibid., p . 99; Bagatti, J. T. Milik, Gli scavi del „Dominus Flevit", Gerusalemme 1958. 
6 0 Exodus 29, 3. 
6 1 Itinerarium Aethenae 29, 5, ed. Pétré, pp. 218-219, пзл* aanleiding van de Lazaruskerk 

in Bethanië: lam autem, ut fiat missa, denuntiatur pascha, id est, subit presbyter in altiori 
loco et leget ilium locum, qui senptus est in evangelio.... 

62 Zie verder Vrins, De ambón, p . 30 
'з Kraeling, o.e., p . 260 ss., pi. XLii; Crowfoot, p. 70. 
ó* Zie noot 3. 
6s Zie hoofdstuk 6, p . 130. 
и Crowfoot, p. 96, fig. 19; Lassus, Sanctuaires, p . 152, fig. 67. 
6 ' Grabar, jlíartprium, I. p . 378, n. 2. 
68 Crowfoot, p . 99, fig. 20. 
6» Zie hoofdstuk 7, p . 148. 
70 St. Xydis, pp. 23-24. 
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" Των 8к κιόνων οι κράτιστοι τέτταρες, ους Εβαψεν ή φύσις χρώμασιν έσθήτος 

βασιλικής, διορίζουσιν δσον οΰ βάσιμον τοϊς εις ιερόν μη τελοΰσι χορόν. 

Choricius, Laud. Maraan, 2, 36, ed. Foerster-Richtsteig, p . 37; R.W.Hamil ton in 

Palestina Exploration Fund, Quarterly Statement 1930, p . i8 t ss.; Η. Stern, 

Nouvelles Recherches sur les images des conciles dans l'église de la Nativité a Bethléem, 
CA 3 (1948), p . 82 ss.; Holtzinger, p . 160. 

7г Crowfoot, p. 48, 61 n. i, 3, fig. 9. 

" Ibidem, p . 48. 

'•* Ibidem, p. ¡г, fig. 10. 

Hoofdstuk 4 £g_ypte 

1 A.J.Butler, The Ancient Coptic Churches oj Egypt, Oxford 1884; U. Monneret de Villard, 
La basilica cristiana in Egitto, CIAC 1938, I (1940), pp. 291-320. 

2 K.M. Kaufmann, Die Ausgrabung der Menasheihgtúmer in der Mareotisnüstc, Kairo 1906-
1910 (3 rapporten); dezelfde. Die Menasstadt und das Nationalheiligtum des altchnst-
hchen Aegypten in der Westalexandrimschen Wüste, Leipzig 1910; dezelfde, Die heilige 
Stadt der IVmte, Kempten 1918; F. W. Deichmann, Zu den Bauten der Menasstadt, 
JDAI-AA 1937, pp. 7Í -86; Grabar, Martyrium I, pp. 64-6$, 442, fig. l o j ; J. В. Ward 
Perkins, The Shrine of Samt Menas m the Maryut, Papers of the British School at Rome 
17 (1949), pp. 26-71 ; H. Schläger, Die neuen Grabungen m Abu Mena, in : Christentum 
am Nil, Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung „Koptische Kunst" (Essen 
1964), Recklinghausen 1964, pp. 1 $8-174. 

3 Xydis, p . 21 ; Vrins, De ambon, p . 36. 

+ Vrins, I.e., p . 22. 
5 J. B. Ward Perkins, Christian Antiquities oj'the Cyrenaica Pentapohs, Bull, de la Société 

d'Archéologie Copte 1943, p . 123 ss . ; dezelfde, The Christian Antiquities oj Libya 
since 1938, CIAC ς ( i 9 î 4 ) , Ι9Ϊ7, Ρ· i Í9 ss. 

6 H. G. Evers, R. Romero, Rotes und Weisses Kloster bei Sohag, Probleme der Rekonstruktion, 
in: Christentum am Nil, o.e., pp. 158-174. U. Monneret de Villard, Les couvents 
près de Sohag, 1 vol., Milan 1925-1926; J. Clédat, Le monastère et la nécropole de 
Baouit, Memoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéologie 
Orientale du Caire 12 (1904-1906), 39 (1916). 

' De vieringskoepels in het Rode en Witte Klooster zijn ι зе-eeuws. 
8 Α. Η. S. Megaw, Ή βασιλική της Έρμοπόλεως,ΰΠΒ 9 ( ΐ 9 ί 3 ) . 19SS, Ι. ΡΡ· j 8 7 - J 9 î · 
« J. Strzygowski, Le relazioni di Salona coll'Egitto, Bollettino di Archeologia e Storia 

Dalmata 24 (1901), pp. í 8 - 6 j ; dezelfde. Koptische Kunst, in: Catalogue général des 
antiquités égyptiennes du Musée du Caire 1904, p . 102, D. Nussbaum, Zum Problem 
der runden und sigmajbrmigen Altarplatten, jbAC 4 (1961), pp. 39-40. 

10 Nussbaum, Der Standort, pp. 111-11¡. 
11 U. Monneret de Villard, La Nubia Medioevale, 2 vol., Cairo 1935. 
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ι Dix, p . 113. 
2 J. Daniélou, H. Marrou, Nouvelle Histoire de l'Eglise I, Paris 1963, p . 335. 
3 J. Strzygowski, Klemasien ein Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig 1903 (de vroege 
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dateringen hierin onhoudbaar); H. Rott, Klemasiatische Denkmaler aus Pisidien, 

Pamphylien, Kappadokien und Lykien, Leipzig 1908; К. Lanckorónski, Städte Pamphj-
liens und Pisidiens, Prag-Wien-Leipzig 1890; W. Ramsay, Gertrude Bell, The thousand 
and one Churches, London 1909 ; R. M. Harrison, Churches and Chapels oj Central Lycia, 
Anatolian Studies 13 (1963Ì, pp. 117-151; F. W. Deichmann, Ergebnisse einer 
klemasiatischen Reise, JDAI 1938, p . 2o¡ ss. 

* Rott, o.e., p . ςο ss., Abb. 21. 

s Ibidem, p . 40 ss., Abb. 19. 

<> Cf. hoofdstuk 6, biz. 118. 

7 Lanckorónski, o.e., p . i j o ss. ; Strzvgowski, o.e., p . 49 ss.; Rott, o.e., ρ. ις ss., 

Abb. ς. 
8 G. Sotiriou, Άνασκαφαί τοΰ βυζαντινού ναοϋ τοϋ 'Ιωάννου Θεολόγου έν 'Εφέσψ, 

Deltion 7 (19ìl-I922)t ΡΡ· 89-226; J. Keil, Η. Hörmann, Forschungen m Ephesos, 
Bd IV, Heft 3 : Die Johanneskirche, Oesterr. Archäol. Inst., Wien 1951 ; H. Hormann, 
Die Johanneskirche zu Ephesos und ihre Ausgrabung, Neue Beitrage zur Kunstgeschichte 
des 1. Jahrtausends, Halbband I: Spatantike und Byzanz, Baden-Baden 1952, pp. 
77-90. 

» Jahresheft des Oesterr. Archaol. Inst. 24 (1929), Beiblatt, fig. 36; 2 j (1930), 
Beiblatt, pp. 20-21, fig. 10; Grabar, Martyrium I, p . 66, p . 357 ss. 

10 Procopius, De aedißeiis Justiniani ¡, 2, ed. ] . Haury (Procopii Caesariensis Opera 
Omnia 4, Leipzig 1913), p . i j o . 

11 P. Lemerle in Byzantion 23 (1953^, p . 543, in vergelijking met de kruisbasiliek van 
Thasos (Limeña) en andere transeptbasilieken. 

12 F. Fasolo, La basilica del concilio di Efeso, Palladio 6 ( ig jö ) , pp. 1-30, aanvullingen en 
correcties op: Forschungen m Ephesos Bd IV, Heft 1 : Die Marienkirche, Wien 1932. 

" Cf. Sotiriou, Basihkai, p . 226 η . 3. 

'+ J. Keil in Jahresheft des Oesterr. Archàol. Inst. 28 (1933), Beiblatt, col. 13 ss. 

" Strzvgowski, o.e., p . 104, Abb. 72. 
16 Ramsay-Bell, o.e., fig. 13, 30, 80, 117, 216. 

" Ibid., p . 314. 
18 Ibid., pp. 260-267, fig· 2 I 6 , 219, 224. 
'9 Ibid., p . 267. 
20 Ibid., fig. 80, p . 118. 
21 Th. Wiegand, H. Schrader, Pnene, Berlin 1904, p . 483, fig. jgf, J97. 
2Z A. M. Schneider, Die römischen und byzantinischen Denkmäler von hnik-Nicaea, Istanb. 

Forschungen 16 (1943), pp. 10-17. 
23 Krautheimer, Early Chr. and Byz. Arch., p. 121 ss. 
2* Rott, o.e., p . 103, ss., Abb. 30. 
25 G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce, Paris 1925-1942, II, pl. 20, 1-2, 

fig· Í7· 
26 Ibid., p . 403. 
« Ibid., pl. 28, ƒ; Rott, o.e., pp. 232-233. 

Hoofdstuk 6 Griekenland 

1 Over de vroegchristelijke architectuur in Griekenland in het algemeen: Sotiriou, 
Basilikai; dezelfde in CIAC 4 (1938), 1940, I, p . 355 ss. ; P. Lemerle, A propos des 
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basiliques paléochrétiennes de Grèce, вен jo (1946), pp. З і Э - З 2 ^ ; R. F. Hoddinott, 
Early Byzantine Churches in Macedonia and Southern Serbia, London 1963; Orlandos, 
Basilikè, passim; E. Stassinopoulos, Scoperte archeologiche m Grecia, RAC 31 ( ΐ 9 ί ί ) , 

pp. IOI-I02, 32 ( ΐ 9 ί 6 ) , pp. 94-99; D. I. Pallas, Scoperte archeologiche m Grecia negli 

anni 19^6-^8, RAC 3J (1959), pp. 187-223; G. Daux, Chronique desjouilles et découver
tes archéologiques en Grèce en I 9 í7 , вен 82 (1958), pp. 644-830. 
Studies over de monumenten afzonderlijk, met vermelding van de datering: 

- Aigina (eerste helft j e eeuw): G. Welter, Aigina, 1938. 
- Aphendelli op Lesbcs (tweede helft je of eerste kwart 6e eeuw): Orlandos, 

Deltion 12 (1979), p . 72, fig. í 2 - j 3 , J9-60. 
- Argala op Lesbos (je of begin 6e eeuw): Sotiriou, Deltion 13 (ідзсП, ρ. ι ss. 

- Athene, basiliek aan de Ilissos (eerste helft ¡c eeuwi: Sotiriou in Ephemeris 1919, 
pp. 1-31 ; M. Chatzidakis in CA J (1951), 

- Brauron ( je eeuwl : E. Stikas in Praktika 19J1, p . J9, fig. 8; Ergon 19 J4 ( t g j j ) , 
p . I J , fig. i j . 

- Chalinado op Lesbos (6e eeuw?): Orlandos, Archeion 2 (19371, pp. 123-124. 
- Chersonesos op Kreta: Orlandos, Praktika 19JJ, pp. 327-33J; dezelfde in Ergon 

I9J9 ( i960), p . 148 s., fig. 163. 
- Daphnousi in Lokris (4e eeuw): Sotiriou, Basilikai, fig. 38. 

- Delos, Quiricusbasiliek (je eeuw") en kerk bij het Asclepiaeum (7e eeuw): 
Orlandos in вен 6o (1936), pp. 7J-86, fig. J - I 2 ; RBK, i.v. Debs. 

- Dodona: Sotiriou, CIAC 4, p. 204, fig. 3 j . 
- bpidauros, transeptbasiliek (omstreeks 400): Ephemeris 1930, p. 183 ss. 
- Ermioni in Argolis: Stassinopoulos in RAC 32 (19J6), pp. 94-99; Stikas in Praktika 

I 9 Í Í , ΡΡ· 236-240. 

- Glyphada, ten zuiden van Athene (omstreeks j o o ) : Orlandos in Praktika 1933, p . 

8 2 , fig. 1. 

- Karpathos, basiliek van Eucharistos: G. Jacopi in Clara Rhodos 6-7 (1932-33), 

p. j 6 2 , fig. 11. 

- Kalambaka ( je eeuw): Sotiriou in Epeteris 6 (1929), p . 302, fig. j , 7, 17. 

- Lechaion bij Korinthe (omstreeks 4J0-460) : D. Pallas in RAC 3 J (19J9), p . 207 ss., 

Daux in вен 8 j (1961), pp. 6 j j-6 j9 . 
- Lesbos: Orlandos in Deltion 12 (1929), pp. 1-71. Zie verder onder: Aphendelli, 

Argala en Chalinado. 
- Limeña (Thasos), kruisvormige basiliek (6e eeuw) : Orlandos in Archeion 6 

(ι95')> PP- l-61 ! Ρ· Lemerle in Byzantion 23 (19J3), pp. J3I-J43. 

- Lokris, transeptbasiliek, Ephemeris 1930, pp. 196-212. 

- Mastichári op Kos ( je eeuw): Orlandos in Praktika i 9 j j , pp. 132-139 en in 
Ergon I9JJ ( i 9 î 6 ) , p . 98, fig. 96. 

- Nea Anchialos (Thebae Phtiotides\ basilieken A ( ± 470-joo) en В ( ± joo) en С : 
Sotiriou in Ephemeris 1929, p. 26 ss. ; basiliek D in Praktika 1937, p. J7 ss. 

- Nikopolis in Epirus: basiliek A ( je of begin 6e eeuw): Sotiriou, Basilikai, p . 206, 
fig- 37 > A. Philadelpheus in Hphemeris 1916, p. 36 ss. ; basiliek В (eind j e of begin 
6e eeuw): Sotiriou in CIAC4 (1938), 1940, I ,p 207; basiliek С (eind je eeuw?): 
Orlandos en Sotiriou in Praktika 1937, pp. 81-82 ; basiliek D (je eeuw): Pallas in 
RAC 3 j (19J9), p. 187 s. 

- Olympia in Achala, je-eeuwse basiliek: Orlandos, Basilikè II, p . 2 j 6 , fig. 491 . 
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- Olympos Laureotikos, ten zuiden van Athene, basiliek ( ± ioo ) : Sotiriou, Basih-

kaï, p . i 8 j , fig. 16; N.X. Kotzia in Praktika 19^2 ( ΐ 9 ί ί ) , pp. 93-128. 

- Palikura bij Stobi: Hoddinott, o.e., p . i 8 j , fig. g j . 

- Panormos: K.D. Kalokyris in Praktika i g j j , pp. 321-326; Stassinopoulos in RAC 

32 ( ΐ 9 ί 6 ) , p. 99· 

- Paramythia bij Nikopolis: Sotiriou, Basilikai, p . 2oj , fig. 36. 

- Paros: basiliek van Hekatompyliani (Katapoliani, 6e eeuw): F. W. Hasluck, 

H. H. Jewell, The Church of the Hundred Gates at Paros, London 1920; een andere 

basiliek op Paros: Ergon 1961 (1962), p . 189, fig. 193. 

- Philiatra: Ergon i960 (1961), p. 141, fig. i j2 (uit omstreeks joo). 

- Philippi in Macedonië: basilieken A ( ± ioo) en В ( ± ς ¡o): P. Lemerle, Phiiippes 
et la Macédoine Orientale a l'époque chrétienne et byzantine, Paris 1946 ; basiliek buiten 
de muren: Pelekanides in Ephemeris 19JÍ (1961), pp. 114-197. 

- Samos, basiliek bij het Heraion (begin je eeuw): Α. M. Schneider in Mitteilungen 

des deutschen Archäol. Inst, in Athen 54 (1929), p . 96 ss . ; kleine zaalkerk met 
sigma-vormig altaar : ibidem, p. 108, fig. ι. 

- Sikyon in Argolis: basiliek begin je eeuw: Orlandos in Praktika 1933, p . 81 ss. 

- Skoutéla bij Korinthe: Stassinopoulos in RAC 32 (19J6), pp. 94-99; Pallas in RAC 

3Í ( I9Í9) , Ρ· >87· 
- Spetsai: Sotiriou in Praktika 1937 (1938), pp. 103-ioj. 

- Stobi in Macedonië, bij Gradsko in Joegoslavië : R. Egger in Jahresheft des Oesterr. 
Archäol. Inst. 24 (1927), pp. 42-87; Grabar, Martyrium I, p . 4J7 ss., fig. ι ο ί , 

pi. χιιι, ι; E. Kitzinger in Dumbarton Oaks Papers 1946, p . 81 ss.; Orlandos, 

Basihkè, pp. 460-461, fig. 422-423. 
- Thasos; zie Limeña. 
- Thessaloniki: algemeen: Ch. Diehl, M. Ie Tourneau, H. Saladin, Les monuments 

chrétiens de Salonique, Paris 1918; Hoddinott, o.e., passim; basiliek van Hagios 
Demetrios : G. A. en M. Sotiriou, Ή βασιλική του άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 

Athene ΐ9$2 ; Achciropoietos (Paraskevi, Eski Djouma) (omstreeks 470): S. Pele

kanides, Άχειροποίητος. Παλαιοχριστιανικά Μνημεία Θεσσ.Ι, Thessaloniki 

1949· 
- Voskochori in Macedonië: Hoddinott, o.e., p . 184, fig. 94. 

* Ook Testini, Arch. Cr., p . 738, merkt over de altaarruimte op, dat deze „impropria
mente" bêma wordt genoemd. 

J Lemerle, Phiiippes, o.e., p . 367. In Philippi A was geen synthronon in de absis. 
Lemerle herroept de reconstructie op pi. ххх іі-ххх ш . 

• Pallas in RAC 3 J ( I 9 ί9) , p . 223. 

s Orlandos, Bìsilikè, p . 495. 
6 Orlandos in Deltion 1929, pp. 48-49. 
7 Zie hoofdstuk 7, pp. 138 en i j 4 . 
8 Crowfoot, p . 48, fig. 9. 
« Zie noot ι, onder Stobi. 

1 0 C.M. Kaufmann, Die Menasstadt und das Nationalheiìigtum Aegyptens, Leipzig 1910, 
fig. 23. 

11 G. A. en M. Sotiriou, o.e., pp. 109-110. 
12 Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, pp. 96-97 en p . 328 n. 49, 

is het oneens met G. en M. Sotiriou's datering in 412-413. 
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•з G. en M. Sotiriou veronderstellen, dat de absis tot een Romeins huis behoorde, 
Krautheimer oppert de mogelijkheid, dat deze tot de basiliek van prefect Leontios 
uit 41 2-413 behoorde. 

14 Zie noot 1, onder Athene. 
" Lemerle, Philippes, o.e., p . 36$, pi. xxiv. 
1 6 Grabar, Martyrium I, pp. 450-4^7, fig. 89, 107, 110. Zie ook noot 1, onder Thessalo

niki. 

" G. en M. Sotiriou, o.e., p. 16. 
1 8 Lemerle, Philippes, o.e., p. 370, pi. xxiv; dezelfde in Byzantion 23 (19^3), pp. 

Í 3 ' - Í 4 3 · 
19 Orlandos, Basihkè, pp. 463-467; G. en M. Sotiriou, o.e., pp. 61-63; Grabar, 

Martyrium I, p . 3^1 ss. Palladius spreekt in zijn Historia Lausiaca uit omstreeks 420 
van: καταθέσκχ των αγίων (PG 34. c o ' · , 0 3 4 ) · 

2 0 Η . S t e p h a n u s , Thesaurus graecae linguae, Parisi is 1 8 3 ^ , vol . 3, c o l . j o : έ γ κ α ί ν ι ο ν , τ ο : 

festivitas dedication]! templi; memoria rewrrectionis Christi. 

E. A . S o p h o c l e s , Greci Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, N e w York-Leipz ig 

'893, p. 4 1 3 : τα εγκαίνια: dedication, consecration of a temple; festival of dedi

cation. 

G. W . H. Lampe, Λ Patristic Creek Lexicon, Oxford 1961 ss.: τά εγκαίνια: ι. dedi

cation, consecration a. of temple; b.of churches. Not to take place without consent 

of emperor; distant from ordinary σύναξις, which could be held first. 2. annual 

feast of dedication or consecration of a church. 
2 1 L. D u c h e s n e , Origines du culte chrétien, j e e d . , Par is 192 j , p . 4 2 1 . 
22 Atlas Oudchr. Wereld, p . 1 J 3 en afb. J 0 9 . 
" Orlandos in Deltion 12 (1929), p . jS , fig. 6 j ; Orlandos, Basilikè, p. 466, fig. 429. 
2+ Bárnea , fig. ι г. 

« Sotiriou in Praktika 1938, pi. I; Lemerle, Philippes, o.e., p. 371. 
2 6 Ofwel: Greg. Naz., Epitaphia et Epigrammata, Χ€ΐιι:ύποποσσΙτραπέςης, PG 38, col. j8 

« Schneider in Mitt, des deutschen Archäol. Inst, in Athen J4 (1929), fig. 1, p . 108. 
28 Sotiriou in CIAC 4 (1938), 1940, I, p . 37 j ; dezelfde in Ephemeris 1929, pi. E' tegen

over p . 120, fig. 27-20, J3 , 104, 174; Orlandos, Вміііке, p . j26, fig. 491 
29 Zie noot ι, onder Brauron. 

3° Beschreven door Constantinus van Tios, zie R. Naumann, Η. Belting, Die Euphemia-

kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken, B e r l i n 1 9 6 6 , p p . 1 0 9 - 1 1 1 . 
3 1 D. Pallas, Ή θάλασσα των εκκλησιών, Athene Ι 9 ί 2 , p . 9 ss. 
3 2 Schneider, I.e., fig. ι, p . 108. 

3' St. Xydis, pp. 1-24. 

34 D e l t i o n 17 ( 1 9 6 1 - 1 9 6 ? ) , p . jo, fig. 1. Ergon 1 9 6 1 , p . 141 ss. 

35 Orlandos, Basihkè, fig. 491, p . J26. 
36 Ib id . , fig. 4 9 7 , p . J 3 1 . 
37 Ib id . , p . J 3 3 . 
з ' G . en M. Sot i r iou, o . e . , p p . 1 7 J - 1 7 8 , fig. 7 1 , p i . J 2 - J 4 . 
з ' G. Sot i r iou, ' Ο δ η γ ό ς Β υ ζ α ν τ ι ν ο ύ Μ ο υ σ ε ί ο υ , A t h e n e i 9 3 i , p . i j ; G . e n M . Sot i r iou, 

o . e . , p p . 171-174 en p i . 4 7 - j i ; O r l a n d o s , Basihkè, fig. 4 7 7 - 4 8 2 , p p . J 1 6 - J 1 9 ; af
bee ld ingen in в е н 79 ( i 9 j j ) , p p . 2 0 J - 3 6 7 ; R. Kautzsch, Rom. Schmuckkunst, 

p . 7 0 ; L e m e r l e , Philippes, o . e . , p i . x x x n , 18-20. 
4 0 Orlandos, Basilikè, fig. 479 en 481, resp. p . j i 8 en J19. 
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41 Griekse ambón algemeen: temerle , Philippe;, o.e. , pp. 318-361; Ch. Delvoye in 
Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, Lief, ι, Stuttgart 1 9 6 3 , c o l . 1 2 6 - 1 3 3 , ' · ν · Ambo; 

Vrins, De ambón, pp. 31-33. Reconstructie ambón van Sikyon: Orlandos, Basilikè, p . 

604. fig· Í49· 
** G. en M. Sotiriou, o.e., p . 171 ; G. Sotiriou in Ephemeris 1929, p . 24 j , fig. 78-79. 
*з Orlandos, Basilikè, p . $46, fig. £12. 
** G. Sotiriou in Ephemeris 1929, fig. 125-126; Orlandos, Basilikè, p . j j 2 . 
« G. Sotiriou, Ό "Αμβων της Θεσσαλονίκης, Epeteris io (1933), p . 418 ss.; G. de 

Jerphanion, L'ambon de Salonique, l'are de Galère et l'ambon de Thèbes, Memor ie della 
Pontif. Accad. Rom. di Archeologia 3 (1932-1933), pp. 107-132 ; Orlandos, Basilikè, 
pp. Í Í 2 - Í Í 4 , fig. J i 8 - i i 9 ; albeeldingen bij A. Grabar, L'âge d'or de Justinten, Paris 
1966, fig. 263-265. 

46 V r o e g e r e da te r ing en v e r k e e r d e r e c o n s t r u c t i e : R. G a r r u c c i , Stona dell'Arte Cristiana, 
Pra to 1872-1880 , VI, p . 4 2 6 , ι. Cf. R o h . de Fleury IH, p i . 170. 

47 L e m e r l e , Philippes, o . e . , p p . 3 5 9 - 3 6 1 , p i . xxv, 1-6. 

48 O v e r d e G r i e k s e t r a n s e p t b a s i l i e k e n : L e m e r l e , Philippes, o . e . , 378 s s . ; dezelfde in 

Byzantion 23 ( 1 9 5 3 ) , p p . Í 3 I - Í 4 3 · 

49 G. Sot i r iou , Ή π ρ ό θ ε σ ι ς κ α ι τ ο διακονικον έν τ η α ρ χ α ί α ε κ κ λ η σ ί α , Θ ε ο λ ο γ ί α , 

π ε ρ ί ο δ . Β ' τ ό μ . Α ' ( A t h e n e ΐ 9 4 Ι ) > Ρ- 7 6 s s - U i t s p r i n g e n d e kapel len aan de n a r t h e x 

o o k in Klise Kjoj e n M a n a s t i r i n e . 

5° Didascalia Apostolorum, ed . Funk I, p. 1 2 4 ; Testamentum Domini 1, 19, ed . Rahmani, 

p . 23, Zie bijlage., p. 331. 

s" Constitutiones Apostolorum i2 , 2-3, ed. Funk I, p. 475-479. 
5 2 Dj. Striéeviò in Starinar 9-10 (1958-1959), pp. 59-65 (summary: The Diakonikon 

and the Prothesis m Early Christian Churches). 
53 Dj. Mano-Zisi in Starinar 9-10 (1958-1959), pp. 295-305. 
54 Bericht van Skylitzes (tweede helft n e eeuw), dat tijdens de regering van keizer 

Justinus II aan de Blachernae-kerk in Constantinopel oostelijke absiden te weers
zijden van de hoofdabsis worden toegevoegd, een bericht dat teruggaat op Theophanes, 
die echter spreekt over de bouw van absiden aan de noord- en zuidzijde van het schip. 

ss Zie hoofdstuk 7, p . 148. 
56 Lemerle, Philippe*, o.e., p . 351, pi. ххх н-ххх ш . 
5' Didascalia 2, ¡j, 8, ed . Funk I, p . 158 , Zie bijlage ι, p. 3 2 9 . Constitutiones Apostolorum 

8, 1 2, ed. Funk I, p. 1 59. Zie bijlage 2, p. 330. 

5е Procopius, De aedi/. Just. 1 , 1 ; Choricius Gaz., Laud Marciam 2, 47, ed. Foerster-
Richtsteig, p. 40. De term komt pas veel later voor dan de tribune zelf. 

Hoofdstuk 7 Constantinopel 

1 Eusebias, Vita Constantini 3, 4 8 ; 4, 58-59, PG 20, col. 1108, 1209; Socrates, Hist. 

Eccl. 1, 16; 2, 38, PG 67, col. 217 en 328-329. 

Algemene litteratuur over de kerkelijke architectuur van Constantinopel: A. van 
Millingen, Byzantine Churches m Constantinople, London 191 2 ; J. Ebersholt, H. Thiers, 
Les églises de Constantinople, Paris 191 3 ; A. M. Schneider, Byzanz — Vorarbeiten zur 
Topographie und Archäologie der Stadt, Berlin 1 9 3 6 ; F. W . D e i c h m a n n , Studien zur 
Architektur Konstantinopels im 5. und 6. Jahrhundert, Baden-Baden 1956 (recensie door 
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J. В. Ward Perkins in Journal of Roman Studies 49 (1959), p. 184); P. Janin, 
Constantinople byzantine, développement urbain et répertoire topographique, Paris i g j o . 

* Vita Constantin! 4, ï8 - f9 , PG Î O , col. 1209; L. Voelkl, Die konstantinischen Kirchen
bauten nach Eusebias, RAC 29 (19^3), p . 190. 

3 A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, zwei Basiliken Konstantins, Leipzig 1908, 
Bd 2, pp. 97-117; Grabar, Martyrium I, p . 2 jo , alwaar de mening van Kamuth, als 
zouden rotonde en basiliek volledig gescheiden zijn, wordt bestreden. Heisenberg ver
onderstelt twee gebouwen : een basiliek en een mausoleum waar het graf van Constan-
tijn was, met in een halve kring eromheen de twaalf cenotafen. ben altaar stond mid
den in het mausoleum: Constantijn gaf, naar fcusebius' mededelingen, opdracht een 
altaar te plaatsen in zijn mausoleum, een opdracht welke overbodig zou zijn als het 
mausoleum deel uitmaakte van de basiliek. Heisenberg denkt daarom aan een gebou
wencomplex als dat van de Anastasis in Jerusalem. Toen de basiliek (Procopius noemt 
haar vluchtig als ναός των άγιων αποστόλων) afgebroken werd, bleef het mausoleum 

staan (Cedrenus, Socrates, Zonaras). De rotonde lag, volgens Heisenberg, in een 

atrium voor de oostfaçade van de kerk ; de absis van de kerk lag in het westen, de kerk 
was, zoals alle Constantijnse stichtingen, geoccidenteerd. Johannes Chrysostomus 
noemt de in het mausoleum begraven keizers de θυρωροί, de deurwachters van de 

apostelen ,wier relieken sedert j j é onder het altaar in de basiliek rustten. 

+ Zie hoofdstuk 9, p . 203. Cf. Grabar, Martyrium I, p . 3 J1 . 
5 W. Salzenberg, Altchnstliche Baudenkmale von Konstant 1 поре! vom ς. bis. ί 2. Jahrhundert, 

Berlin 1854, p . 38; Van Millingen, o.e., p . 3^ ss.; Schneider, Byzanz, o.e., p . 76; 

JDA1-AA Í 4 ( 1 9 3 9 ) , co l . 201 , fig. Î I - Î 2 . 
6 Van Millingen, o.e., fig. 12. 
7 E. Mamboury, Topographie de Samte-Sophie, stBN 6 (1940), pp. 197-209. Verdere 

litteratuur over de Hagia Sophia : R. W. Zaloziecki, Die Sophienkirche m Konstantinopel, 
Rom-Freiburg 1936; A. M. Schneider, Die Hdgia Sophia zu Konstantinopel, Berlin 
1938 (waarin ook Procopius' bouwgeschiedenis in Duitse vertaling); Η. Jantzen, 

Die Hagia Sophia, Köln 1967; de liturgie: J. Mateos, Le Typicon de la Grande Eglise. 
Ms. Sainte-Croix no. 40, Xe siècle, 1 t., Rome 1962-1963. 

8 Mamboury, I.e., p . 199; Ch. Diehl, Constantinople, Paris 1924, pp. 61-62. 
» Het Typicon vermeldt het σύν&ρονον en ή άνω καθέδρα (J. Mateos, o.e., H, pp. 2 99, 3 20). 

1 0 Paulus Silentiarius, Έ κ φ ρ α σ ι ς του ναοϋ της 'Αγίας Σοφίας, ν. 362-368, ed. 

Ρ. Friedländer, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius, Leipzig-Berlin 1912, p . 
237: μέση δ' έζώσατο θώκους 

μυστιπόλους καΐ βάθρα περίδρομα. καΐ το μεν αυτών 

ΰστατίην ύπο πέζαν άολλίζουσα συνέλκει 

έγγύτερον περί κέντρον έπί χθονός • οσσα δ' άνίσχει 

ΰψόθεν, εύρύνουσι διάστασιν Αχρι θοώκων 

άργυρέων κατά βαιόν, άεξομένοισι δέ κύκλοις 

alèv έπεμβαίνουσαν έπειλίσσουσι κεραίην. 
1 1 Juist die verwante, in de 6e eeuw te dateren voorbeelden maken aannemelijk, dat 

ook de Hagia Sophia al in de tijd van Justinianus haar κυκλίν of κυκλίον had. Vermeld 

wordt het echter pas in het Ceremonieboek van Constantinus Porphyrogenitus (De 

ceremoniis aulae byzantinae, ed. Reiske CSHB 7, Bonn 1829-30): καΐ εΖθ' οοτως δια 

τοΰ δεξιού μέρους του αύτοϋ άγιου βήματος εισέρχονται ot δεσπόται μετά τοϋ 

πατριάρχου είς το κυκλίν, έν ф ΐδρυται ή δίαχρυσος αγία σταύρωσις. De eer. 1,1, 
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noten bij pp. 1 3 8 - 1 4 4 Hoofdstuk 7 

ed. Reiske ρ. ι j ) vertaalt κυκλίν met concham altans. Opmerking verdient nog, dat 

het Typicon voorschrijft, dat tijdens de vigiliën van Christus' Geboorte en Epiphanie 
een evangelie geplaatst wordt op de cathedra; de partiarch gaat links ernaast zitten. 
(J. Mateos, o.e., Ι, ρ. ι ¡г en 180). 

1 2 Mamboury, I.e., p . 200. 
и Zie noot io. Duitse vertaling: J. H. Kreutzer, Paulus des Silentiancrs Beschreibung der 

Hagia Sophia, Leipzig iSj¡. 
l* Zie noot 11. Ed. met vertaling : Α. Vogt, Constantin Porphyrogcnète, Le livre des cérémonies, 

Paris i93{-4o. Er zijn in het boek oudere teksten opgenomen, waaronder de Kutastasis 
of Boek der Ceremoniën van Petrus de Patriciëi uit de 6e eeuw, en als bronnen zijn 
archieven van het keizerlijk hof benut. Zie ook: J. Ebersolt, Samte-Sophie d'après les 
Cérémonies, Paris 1910. 

•s Vs 720 ss., Friedländer, p . 247 ss. 
[6 Xydis, pp. i - 2 j ; K . Holl, Die Entstehung der Bilderwand m der griechischen Kirche, Archiv 

für Religionswissenschaft 9(1906}, p . 371 ss. ; Roh. de Fleury III, ρ. ι ι β , ρ Ι . ccxLi. 

" Xydis, p . 2 ; Const. Porphyiogen., CSHB 9, p . 248. 
1 8 E. Antoniades, Ή έκφρασις της 'Αγίας Σοφίας, Athene 1907-1908, II, fig. 261; 

reconstr. Trenev bij Xydis, fig. 4. 

" Of zuilen op balusters, zoals in basiliek A in Philippi in Macedonië. 
20 Xydis, p . 9. Vitruvius, De Architectura IV, 6, 3. Corsa met dezelfde betekenis als 

fascia, deel van een architraaf. 
2 ' Holl., I.e., p . 371. 
22 Friedlander, o.e., p . 24j ss. Als Detcnptio ambonis S. Sophiae volledig afgedrukt bij 

H. Holtzinger, Die altckr. Arch, o.e., pp. 2^8-26^. 
23 Georgius Codinus, De S. Sophia, CSHB 38, pp. 142-144; Paul. Silent, vs. 186-213, 

Friedländer, pp. 232-233. 
24 . . . έν τοις δεξίοΐς μέρεσι τοϋ άμβωνος εισέρχεται Sla της σωλέας . . . ot δεσπόται 

απερχόμενοι Sìa της σωλέας ίστανται Εξω των αγίων θυρών . . . Const. Рог-
phyrogen., CSHB 7, p . 126 en гб-17. 

2s . . . προς τον σωλέανκαΐ τα όίγιον βήμα . . . Pseudo-Codinus, ed. ] . Verpeaux, Paris 

1966, p. 260 (over de keizerskroning); In het Typicon (J. Mateos, o.e., II, p. 4, 6, 

10 en 321): σωλαία. 
2 6 Mamboury, I.e., p . 199. 
2 7 . . . ot 8έ τοϋ κουβουκλείου άρχοντες ΐστανται έν τη σωλέ^ι ενώπιον τοϋ βασιλέως. . . , 

CSHB 7, Ρ· ι J é ; Xydis, p . 13. 
28 Weinig concrete voorstelling bij Lemerle, Phihppes, o.e., p . 3 j8 n. 9 : „Il est possible 

qu'à pai tir de la fin du Vie siècle, une partie des fonctions dévolues à l'ambon dans 
les basiliques paléochrétiennes ait passé à la solea, σολέα, emplacement élevé d'une 
ou deux marche.» en avant du sanctuaire, Il est remarquable que la solea soit parfois 
nommée βήμα των αναγνωστών. Les chantres s'y tinrent également". Cf. Sotiriou, 
Ephemeris 1929, p . 226η. ι, verwijzend naar G. Rompotes, Λειτουργική, Athene 

ι 869, p . 17ς: Σωλέα zou afgeleid zijn van solium, de laagste rij zetels in het theater, 

bezet door priesters en archonten. Sotiriou gebruikt de term voor de „portiek" 

aan de bêma-afsluiting in Nea Anchialos. 
29 G. Kraeling, Cerasa, o.e., pp. 189-199, pi. xxxvu; Crowfoot, fig. 19; Xydis, p . 12. 
30 H. С. Butler, Ancient Coptic Churches oj Egypt, Oxford 1864, I, p . 25, p . 214: in over

eenstemming met de etymologie van Du Cange, solus, soglia (Ital.), seuil (Fr.), 
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limen, drempel vóor de cancelli. In het Typicon (J. Mateos, o.e., II, p . 4, 6, io) op 
sommige feesten expliciet als plaats van psalten en lectoren aangegeven. In de huidige 
orthodoxe kerk is de solea de drempel vóor de iconostasis, met, vóor de middendeur, 
een halfronde uitsprong, waarop de diaken staat als bemiddelaar tussen celebrant en 
gemeente. 

3' Zie hoofdstuk 9, p . 207 en p. 221. 
э* Vluchtig vermeld door H. Hörmann in: Forschungen m Ephesos Bd IV, Heft 3, Wien 

19J1, p . 46, p . 176: „längliche mit Schranken abgegrenzte Raum" tussen bêma en 
ambón ; de term solea door Hòrmann niet gebezigd ; niet gereconstrueerd in de op 
bouwtekeningen van het interieur (fig. 42), niet gerefereerd aan Xydis'studie. 

33 Z ie hoofds tuk 1 1 , p . 290 . 
34 Xydis , p . 18 , fig. 27 -28 . 
35 Xydis , fig. 2 1 . 
36 Zie hoofdstuk 8, p . 196 en hoofds tuk 10, p . 257 . 
37 Ό βασιλεύς... διέρχεται μέσον τοΰ ναού, Sìa της πλαγίας του ¿ίμβωνος, ίρχεται 

εις τήν σωλέαν, και ό μεν πατριάρχης εισέρχεται εις το θυσιαστήριον, ό δέ 

βασιλεύς εύξάμενος ώς είθισται αύτω έμπροσθεν τών άγιων θυρών, εισέρχεται 

είς το θυσιαστήριον... εξέρχονται αμφότεροι.. . δια της αριστεράς πλαγίας τοϋ 

θυσιαστηρίου. Const. Porphyrogen. CSHB J, p . 76-77. 

38 Xydis, p . ι ς. 
39 ίνθεν ΰποτροπάδην χρυσέην εύάγγελος άνήρ 

βίβλον άερτάζων διανίσσεται. ίεμένης δέ 

πληθύος, άχράντοιο θεοϋ κατά μύστιδα τιμήν, 

χείλεα καΐ παλάμας Ιερήν περί βίβλον έρεϊσαι, 

κύματα κινυμένων περιάγνυται δσπετα δήμων. 

καί |Ь' è μέν άμφιπλήγι τιταίνεται εϊκελος ίσθμώι 

χώρος, άπιθύνων προς ανάκτορα σεμνά τραπέζης 

άνδρα καταθρώσκοντα βαθυκρήμνου περιωπής · 

Paul Silent., Descr. ambonis S. Sophiae, v. 247 ss, ed. Friedländer, pp. 263-264. 
40 Zie hoofdstuk 2, ρ. ςς. 
4 1 J. Lassus, La liturgie antique. I.e., pp. 45-53. 
4 2 Grote invloed van de Byzantijnse hofceremoniën op die van de Russische en Bulgaarse 

vorsten en zelfs op het Turkse hof tot in de 20e eeuw; A. Vasiliev, Histoire de Γ 

Empire Byzantin, Paris 1932, I, p. 478. 
4 3 Holtzinger, p . 171 : Roh. de Fleury III, ρ. ς ss. 
4 4 Παν δέ το καλλιθέμειλον 2δος πετραϊον εκείνο, 

Ενθα σοφών άνάγουσι θεηγόρα δήνεα βίβλων, 

οκτώ δαιδαλέοισιν εφήρμοσε κίοσι τέχνη, 

ών δύο πρδς Βορέην, δύο δ' ές Νότον είσίν άήτην, 

καί δύο προς Φαέθοντα, δύο προς έδέθλια νυκτός, 

ώς κεν άνοχλίζοιτο, γένοιτο δέ νειόθι πέτρης 

οΐά περ ιϊλλο μέλαθρον, δπηι σοφίης ΰποφήται 

ίλαον άγλαόπαιδα προεντύνουσιν άοιδήν. 

εστί δέ τοις μέν Ινερθε τέγος, τοις δ' ύψόθεν οΰδας. 

καί το μέν έκταδίοισιν ίσον πεδίοισι νοήσεις 

άκλινές άμφΐ πέδιλα βροτών • το δ' Ενερθε λαχήνας 

Paul. Silent., Dejcr. Ambonis, ν. l o j - i i j , ed. Friedländer, p . 260. 
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*s Zie hoofdstuk 2, p . Í Í . 

•*6 Grabar, Martyrium I, p . 281 п. з . 
•" Holl, I.e. Bovendien is de¿e term door de Grieken nooit gebruikt. 

«* H. Stern, I.e., zie n. 71 van hoofdstuk 3. 
4« G. Dix, p . 110 ss. „That a Syrian peculiaiity should later have come to prevail all 

over the East is not unexampled. That the considerable structural variations between 
the Eastern and Western rites should have developed out of this trifling original 
difference in the treatment of the people's offerings may be surprising, but it is only 
an indication of the fundamental importance of the olfertory for the understanding 
of any eucharistie rite". 

Zie voorts. С. Α. Bouman in Liturgisch Woordenboek I^Roermond i9 í8-62, i.v. 
Intrede, kol. 1079-1082. 

5° Joh. Chrysostom., De Compunctione 1, 3, PG 47, col. 398 ; Theodorus van Mopsuestia, 
Hom. i j , 2 i , ed. R. Tonneau-R. Devreesse, Citta del Vaticano 1949, p . j o j . 

51 Oí τα χερουβίμ μυστικώς είκονίζοντες καΐ τη ζωοποιώ τριάδι τον τρισάγιον 

ΰμνον προσι^δοντες πϊσαν την βιωτικήν άπο&ώμεθα μέριμναν, ώς τον βασιλέα 

των δλων ύποδεξόμενοι ταΐς άγγελικαϊς άοράτως δορυφορούμενον τάξεσι. αλλη

λούια, αλληλούια, αλληλούια 

F.E.Brightman, Liturgies Eastern and Western, Oxford 1896, pp. 377-379; Holl, I.e., p . 

378: άοράτως (onzichtbaar) zinspeelt volgens Holl op de afsluiting van de altaar

ruimte. Zie ook C A . Bouman in Liturgisch Woordenboek, o.e., i.v. Cherubijnen, kol. 389. 

« Dix, ρ. ι io ss. In plaats van de ablatio zelf komt nu de processie in het middelpunt 

van de aandacht en van de religieuze ontroering te staan. De processie wordt uiteraard 

niet het kernpunt van de Eucharistie, maar wel, sedert de 6e eeuw, het moment van 

het grootste rituele prachtvertoon. 

S3 Xydis, ρ. 11. 

5+ Cf. R. Kautzsch, Romische Schmuckkunst, pp. 61-62. 

ss Οΰτω μέν πισύρεσσι περισταδον ήμισυ κύκλου 

κίοσιν άμφεβάλοντο · το δ' ήμισυ κίοσιν άλλαις 

τέτρασι κυκλώσαντες έτορνώσαντο χιτώνα 

λάινον Ιμερόεντα πέριξ εϋεργέος άντρου 

κίοσι δ' έν πισύρεσσι μεταίχμια τρισσά δοκεύων, 

καΐ τάδε τοις 'Ιερής πύλιος θρίγκωσε μετάλλοις 

λαοτόρος πολύιδρις υπέρ κρηπϊδος έδέθλων 

βαιον έπιγναμφθέντα καλόν περί λααν έλίσσων · 

έπρεπε γαρ και πέτρον ές ιερόν οΰνομα νεύειν 

καλόν άκηρασίοιο πέδον στέψαντα μελάθ ρ μελάθρου 

ίρκεα. δ' οΰκ Ισόμετρα πεπηγόσι κίοσιν £στη, 

άλλα τα μέν χαρίεντος ΰπερτέλλουσιν έδέθλου 

δσσον άποκρύπτειν ϋπδ κεύθεσιν άνέρας άντρου ' 

Paul. Silent., Descr. ambonis, v. 163-172, 182-184, ed. Friedlander pp. 261-262. 
5 6 Ibid., vs 202 ss., ed. Fnedlander p. 262. 
5 7 . . . χρυσείης δ' έφύπερθε παναχράντοιο τραπέζης 

¿ίσπετος εύρυκέλευ&ον ές ήέρα πύργος ανέστη, 

τετραπόροις άψϊσιν έπ ' άργυρέησι βεβηκώς. 

Descr. S. Sophiae, vs 720-722, ed. Friedlander, p . 247. 
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s8 Ibid., vs 723-7Í4, ed. Friedlander, pp. 247-248. Cf. afbeelding van de bêma van de 
Hagia Sophia (?) in het Menologion van Basilius II (Vaticaan, cod. gr. 1613). 

s' W. Gerber, Forschungen m Salona I, Wien 1912, fig. 44 ; Holtzingei, pp. 142-143; 
Stern, I.e. (zie η . Í 7 bij hfdst. 2), pi. V. 

60 Dcícr. S. Sophiae, vs 881-883: . . . μέσον γε μέν ιϊλσεος άβροϋ / άμβροσίου σταυροΐο 

τύπος φαεσίμβροτον αίθει / φέγγος, έΟγλήνοισι πεπαρμένον άμμασιν ήλων. 

Friedländer, p . 2 j2 . 
61 Xydis, p . 24. 
62 Plattegrond van het keizerlijk paleis bij Ch. Diehl, Constantinople, o.e., p . 37. 
63 Mamboury, I.e., p . 200. 
64 Μητατώριον: volgensiJoltzinger, p . 90, afgeleid van mutatotorium, plaats voor mutare 

vestes. 
6 5 Descr. S. Sophiae, vs. 871-883; Descr. ambonis, vs 19^-208. 
6 6 Procopius, De aedificiis Justiniam 1, 3-4, ed. J. Haury, Leipzig 1913, pp. 23-2J. 

Het gedicht van Constantinus Rhodius dateert van tussen 930 en 944; in zijn rede

rijkersstijl doorziet hij niet de structuur van het gebouw en geeft er een weinig lo

gische en zeer onduidelijke beschrijving van. Nicolaus Mesarites' beschrijving is uit 

omstreeks 1200; tekst en vertaling bij A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, 

Leipzig 1908, Bd II, p . 26 ss., plattegrond in cap.i 3, altaar en plaats daarvan in cap. 

38 ; Glanville Downey, Nikolaos Mesantes, Description of the Church of the Ηοίγ Apostles at 

Constantinople, Transactions of the American Philosophical Society, New Series 47, 6, 

19J7. Zie ook: S. Bettini, L'architettura di S. Marco, Padova 194e, pp. 53-84. 

" Volgens Codinus, CSHB 38, p. 147. 
6 8 Toen de kerk van Constantijn afgebroken werd, bleef het keizerlijk mausoleum staan. 

Ook volgens Cedrenus, Socrates en Zonaras is het mausoleum een afzonderlijk ge

bouw, maar „gegen eine volle Selbständigkeit des Mausoleums spricht der Umstand, 
dass Mesarites scine Beschreibung sogleich an die Beschreibung des Innern anschliesst" 
(Heisenberg, p . 107), Ook Sotiriou reconstrueert een oostelijk aan de kruiskerk 
aansluitende rotonde. 

6« Heisenberg, o.e., Taf. HI, fig. 2, p . 107 {Homilieën ran jacobus van Kokkmobaphos, Bibl. 
Nat. ms. gr. 1208, fol. 3 0 ) . 

70 To 8è του ναοϋ σύμπαν δάπεδον τέτρασι μέν τετραγώνοις περιλαμβάνεται, κατά 

κυκλικήν ά π ' αλλήλων διεστηκόσι τήν περιφέρειαν, κατέστρωταΐ δέ λίθοις 

λευκοΐς. 6 δέ τα τετράγωνα διιστών ά π ' αλλήλων κυκλικός χώρος οΤά τίνα στιγμήν 

μάλλον δέ καρδιακήν τίνα σύμπηξιν ώς δλου σώματος του ναοΰ το Ιερόν έν έαυτώ 

περιγράψει θυσιαστήριον, ημικυκλίου μέν τα προς ανατολάς δσον περί τους 

αναβαθμούς της ίερας καθέδρας εστίν, δσον περί τήν ίεράν τράπεζαν τετραγώνου 

δ' αύθις τα προς δυσμάς. 

Nie. Mesarites, 38, 1-2, o.e., p . 914; „The whole floor of the Church is drawn up 

in four squares, which are separated from one another by a curved outline, and (the 

floor) is paved with marble. The curved place which separates the squares from each 

other encloses within itself, like a point, as it where, or rather like a kind of heart 

which holds the whole body of the Church together, the sacred thysiastenon, (the 

curved place) being semicircular at the e a s t - s o much ol it as lies about the steps 

of the sacred throne - but so much of it as lies about the holy table, on the west, 

being quadrangular". Downey, o.e., p . 890. 
7 1 Αυτή δέ ή Ιερά Χριστού τράπεζα τα των εις σφαγήν εαυτούς υπέρ αύτοϋ δόντων 
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σώματα Λουκά καί 'Ανδρέου και Τιμοθέου των αποστόλων 6σα καΐ ¿ίσυλον 

θησαυρον κατακρύπτει παρ' έαυτη, έξ αργύρου πάσα πεποιημένη καθαρού τε 

καί διειδους. το δε της ιεράς καί θείας τραπέζης ύπερκείμενον όρόφιον, 6 καί 

καταπέτασμα τοις πολλοίς καλεΐν σύνηθες, έκ τετραγώνου μέν άρχεται τέτρασιν 

ύπανεχομένου κίοσιν, ές δέ το ττυραμοειδές καταλήγει ταϊς έκ βασιλικού λίθου 

τριγώνοις πρισταΐς πεποιημένον πλαξίν ας τοσούτον έλέπτυνεν ό τεχνίτης, ώς δοκεΐν 

έξ υφασμάτων βύσσινων λευκών τουτί διατετάσθαι το καταπέτασμα. 

Nie. Mesarites, з8> S, Downey, o.e., p. g i f ; „The noly table of Christ itself 
conceals within itself, like an inviolate treasure, the bodies of Luke and Andrew 
and Timothy, who sacrificed themselves for Him ; it is fashioned wholly of pure and 
shining silver. The little roof which lies over the holy and sacred table, which people 
are accustomed to call the katapetasma, begins in the shape of a square supported by 
four columns, and ends in the shape of a pyramid made of triangular sawn slabs of 
royal stone, which the craftsman made so thin that this katdpetasma, as it is stretched 
out, seems to be made of white linen cloth". Downey, o.e., p . 891. Downey voegt 
als noot toe (n. 17 op p . 891): „In addition to meaning veil or rurtain, katapetasma is 
used to mean cibonum ( . . . ) " . 

" Procopius, De aedif, 1, 4, 21, ed. Haury, p. 2ς; Theophanes, Chronographia, ed. De 

Boor I, p . 227, 11. 
73 Z i e n o o t 7 1 . 

74 Z i e n o o t 3 7 . Π λ α γ ί α d . w . z . π λ α γ ί α θ ύ ρ α of π ύ λ η , volgens Xydis, p . 22. Ι Ι λ α γ ί α 

n i e t t e v e r b i n d e n m e t π λ ε υ ρ ά , wat e e n p l e o n a s m e z o u zijn. Z o b e t e k e n t o o k 

π λ α γ ί α τοϋ θ υ σ ι α σ τ η ρ ί ο υ zi jdeur van d e a l t a a r r u i m t e . 

75 Van Millingen, o.e., pp. 84-96; Ebersolt-Thiers, o.e., pp. ^6-^9. 

' 6 A. M. Schneider, Dai Martynon der hl. Euphemia beim H¡ppodrom, JDAI-AA J 6 (1941'), 
pp. 296-31 j , i8 (1943), pp. 225-289; dez., Das Martyrion dei hl. Eaphemiu, BZ 42 
(1943-49), pp. 178-185; R. Naumann, Η. Belting, Die Euphemiakirche am Hippodrom 

zu Istanbul und ihre Fresken, Berlin 1966, p . 71 ss., 108-111, Taf. 3c, 6, 7, iga-c, 

2oc-d, 49c, Abb. 32. 

77 Z i e o o k n o o t 1 1 . S c h n e i d e r v e r o n d e r s t e l t , dat zulk e e n κυκλεϊον d i e n d e v o o r h e t 

b e w a r e n van r e l i e k e n , O r l a n d o s (Basilikè, p . 4 9 4 ) d e n k t aan een bewaarplaa ts v o o r 
allerlei b e n o d i g d h e d e n die geen plaats k regen in h e t diakomkon. 

78 Naumann, o.e., pp. 109-111, met uitvoerige bespreking van de betrekkingen tussen 
altaar en heiligengraf, altaar en reliekenbewaarplaats in het Griekse Oosten, voor 
welk gebied hij de mogelijkheid open laat, dat er vaker een kastvormig altaar met 

fenestella confessionis (type Ravenna, 6e eeuw) optrad dan de vondsten tot nu toe 
aangeven. 

7' Naumann, o.e., pp. 96-97. 

Hoofdstuk 8 Rome 

1 Ambrosius, De Sacramenta 3, ς, ed. В. Botte (Sources Chrét. ις), Paris 1949. Ρ- 73· 
2 Párvulas utque loqui coepisti dulcía verba, 

Mox senpturarum lector plus indole Jactus 

Ut tua lingua magis legem qua verba sonaret ; 
Dilecta a domino tua dicta infantia simplex, 
Nullis arte dolis sceda fucata malignis 
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Officio tali ¡usto puraque legendi. 
J.B. de Rossi, Insaiptiones chnstianae urbis Romae II (Roma 1888), p . 83, 8 j . 

3 Sozomenes, Hist. Eccl. 7 19, PG 67, col. 1477. 
* Cf. inscriptie op de ambón in St. Pieter, η. 8o. 

5 h. Jobi, Scoperte nella basilica costantiniana al Laterano, RAC I I (1934), p. 33Í ss.; 
Α. M. Colini, Stona e topografia del Celio nel!' antichità. Atti della Pontif. Accad. 
Rom. di Archcol., Memorie 7, Città del Vaticano 1944; Testini, Arch. Crist., pp. 
673-674; Matthiae, Chiese, pp. 38-39. 

6 E. Josi, R. Krautheimer, S. Corbett, Note Lateranensi, RAC 34 (1958), pp. $9-72. 
Daarmee zijn achterhaald: J. В. Ward Perkins, Constantme and the Christian Basilica, 

Papers of the British School at Rome 22 (1954), pp. 84-8$, en: R. Krautheimer, 
II transetto nella basilica paleocristiana, ci\c j ( i 9 i 4 ) , p. 286. 

7 J. Toynbee, J. Ward Perkins, The Shrine oj St. Veter and the Vatican Excavations, 

London-New York-Toronto 19^6, p. 206; Matthiae, Chiese, p . 237. 
8 Basilicam Constantimanam, ubi posuit ista dona : jastidium argenteum battuttlem, qui 

habet infrante Salvatorem sedentem m sella, m pedibus V, pens. lib. CXX, et XII apostólos 
qui pens. sing, m quinos pedibus libras nonagenas cum coronas argento purissimo; пет 

a tergo respiciens m ábsida, Salvatorem sedentem m throno, m pedibus V, ex argento purissimo, 
pens. hb. CXL, et angelos IUI ex argento, qui pens. чтд. m pedibus V lib. CV, cum gemmis 

alabandenis in oculos, tenentes astas; fastidwm ipsum pens. lib. XXV, ex argento dolaticio; 

ca ma ra m ex auro purissimo etjarum ex auro purissimo qui pendit sub fastidwm cum delfines 

L ex auro purissimo, pens. lib. L cum catenas qui pens. lib. XXV; coronas 111! ex auro purissimo 

cum delfines XX, pens, sing .lib. XV; altana VII ex argento purissimo, pens. sing. hb. CC. 

LP I, p. 172. 

' Ibid., p. 191 n. 29 ; Roh. de Fleury II, p. 2 ss., pi. 1; Holtzinger, p. 138. 
1 0 Fastidium = fastigium. Zie η . 9 bij de Samenvatting., p . 391. 
1 1 Panvinius, De praecipuis urbis Romae sanctionbus basilicis, i i J 4 ; trad. M. A. Lanfranchi : 

Onofrio Ραηνιηιο, Le sette chiese romane, Roma 1570. 
і г Roh. de Fleury IH, p. Ili ss. en fig. op p. 112. 
1 3 LP ι, p. 191 n. 33; Th. Klauser, Die konstantinischen Altäre der Lateranbasihka, Romi

sche Quartalschrift 193^, pp. 179-186. Λ. Weckwerth, Tisch und Altar, Zeitschr. 

f. Religions- und Geistesgesch. i j (1963), pp. 209-256, poneert, dat in vioeg-

chi'istelijke tijd de naam altare nooit op de Eucharistische mensa, maar altijd op een 

offerande-tafel doelt. Dit lijkt me onhoudbaar, men vergelijke bijv. Cyprianus, ep. 

4 j , 2 en Augustinus, Contra Crescon. 3, 43, etc. etc. 

'• LP I, p. 2o2 ; Corpus Basilicarum 2, pp. 227-233, 241-242, 244-246, fig. 179, 18f-187. 

ч Litteratuur: zie hoofdstuk r, η. ι ι , ρ . 339. 
1 6 A. Prandi, // complesso monumentale della basilica celimontana dei SS. Giovanni e Paolo, 

Città del Vaticano 1953, pp. 423-479; Corpus Basilicarum 1, p . 294 ss. ; Matthiae, 
Chiese, pp. 21-23. 

17 Rondanini bericht : Hinc post altare presbyterium sequitur ligneis hodie sedilibus circumor-
natum, cuius in medio episcopahs cathedrae, quae olim fuit, vestigium et locus spectatur. 
Ph. Rondanini, De Sanctis martynbus Johanne et Paulo, eorumque basilica m urbe Roma, 
Romae 1707, geciteerd door Prandi, o.e., pp. 21-23. 

Ugonio: „Quivi nel piano inanzi l'altare grande ci è un spazio che mostra essere 
anticamente stato discluso cinto di marmi con i sedili attorno di pietra accanto le 
colonne della nave". Pompeo Ugonio, Barb. Lat. 2160c. 141 ' , geciteerd door Prandi 
o.e. p . 23. 
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18 A. Petrignani, La basilica di S. Pudenziana in Roma secondo gli scavi recentemente eseguiti, 
Città del Vaticano 1934; Matthiae, Chiese, p . 71. 

" C. Cecchelli, S. Maria m Trastevere, in de serie Le chiese di Roma illustrate, no 
31-32, Roma s.d. ; Matthiae, Chiese, p . 77. 

20 Fecit ibidem veoerabihs papa (Gregonus IV) m eodem sancto loco, infra ambitum ipsws 
ecclesiae, operosam decoramene restructionem. Nam prws altare in humili loco situm fuerat, 
pene in media testudme, circa quad plebs utriusque sexus conveniens, pontifex cum clero plebi 
confuse inmixto sacra misterio celebrabat ; sed et sancta corpora beatorum Cahsti et Corneln 
et Calepodi in meridiana plaga aecclesiae tumulata postergum populi lacentia non condigne 
honorißcabantur. Quod religiosas idem papa non leve tutit, sed solerti solitoque studio cum 
intima industria operam adhibens, minßcum opus incoans, optime consummant. Nam cffoso 
clandestino antro, summa cum reverentia praefata sancta corpora élevons, m occidentali 
plaga ewsdem aecclesiae, hoc est in ambitu abside, hononfice collocando occuluit; circa 
quae quam maxime molts aggregans aggerem, comptum mins ¡apidibus tribunal engens 
decoravit. Supra que confessionem rapicientem ad ortum solis min odons celaturarum ornata 
compagine coaptavit infra consurgentes siquidem bases altaris, quod min metri et ornatus 
modulo ex argento perspicue comens, m honore sanctae Dei genetricis Manae semper virginis, 
elato salice priori ; erexit inter consergentes pulchn opens gradas. Ante quod preshiterium 
ampli ambitus operosi opens Junditus construxit, cui ex septemtnonali plagi lapidibus circa 
septum matroneum adposuit. LP II, p. 80. 

21 К van der Meer, Christus' Oudste Gewaad, o.e., p . 107 en η . 2o; F. Darsy, S. Sabina, 

in de serie Le chiese di Roma illustrate no 63-64, Roma 1961, p. 103. 
2 2 De tegenwoordige liturgische dispositie sluit enigszins aan bij de indeling die de kerk 

in de karolingische tijd gekregen had door toedoen van paus Eugenius II (824-827). 

In het tweede zuilenpaar vanaf de absis ziet men aan de noord- en aan de zuidzijde, 

aan de kant van de zijbeuken, inkassingen: een rond gat op ongeveer 1,30 m hoogte 

en een rechthoekig uitgehakte opening in het zuilbasement. Klaarblijkelijk zijn de 

meest oostelijke traveeën van de zijbeuken te eniger tijd door hekken afgezonderd 
geweest, een afscheiding die wellicht gemaakt is inde tijd vanpaus Eugenius, want ook 
de binnenzijde van deze zuilbasementen, in het schip, vertoont zulke rechthoekige 
sponningen, die de cancelli van een pérgula ingevat kunnen hebben. 

Muñoz ontwierp ook in S. Balbina, in 1928, de cathedra en subsellia in de absis, 
en het altaar, de altaarcancelli en de cancelli der schola cantorum, naar eigen vrije 
vinding, maar hij deelt mee, dat hij van de schola sporen gevonden had. Twee aan 
deze schola verwerkte plutei zijn oud en kunnen uit de 6e eeuw dagtekenen. 

" R. Krautheimer, S. Pietro m Vincoli and the tripartite transept in the early christian basilica, 
Proceedings of the American Philosophical Society 84 (1941), pp. 3^3-429; voor de 
cancelli-fundering: p . 392, zie ook p. 197 infra en n. 11 f. 

2* L. Fortunati, Relazione generale degli scavi e scoperte Jatte lungo la Via Latina, Roma 18 J9. 
25 E. Lavagnino, V. Moschini, S. Maria Maggiore, in de serie Le Chiese di Roma Illu

strate no. 7, Roma s.d. ; C. Cecchelli, / mosaici della basilica di S. Mano Maggiore, 
Torino I9 i6 (recensie: G. Zander in Palladio 19^7, pp. 47-48); Matthiae, Chiese, 
pp. 78-79; A. Prandi, Notizia su una recente scoperta a S. Maria Maggiore, Atti del 
Primo Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Siracusa ig jo) , Roma 19^2, 
pp. 237-249; G. Biasiotti, La basilica di l iberio suil' tsquilmo erroneamente identificata con 
la basilica di S. Maria Maggiore, Atti del IV. Congresso Nazionale di Studi Romani II, 
Roma 1938, pp. 3^1-3^7; Corpus Basiltcarum 3, pp. 1-60. 
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2 6 Hic fecit (Gregorius III) m ecclesia sanctac Dei genetricis ad Ртаеьерет per circuitum super 

columnas regulare candelabrum ad instar ecclesiae beati Petri apostoli. LP 1, p. 418. 
2 7 LP ι. Ρ· 443· 
2 8 Traeterea idem sancti^simus et orthodoxus pontifex, divina inspiratione pulsatus, ecclesiae 

sanctae et intemcratae virgims Mariae dommae nostrae quae appellatur ad Praesepem, cernens 

quondam tali more constructam ut post sedem pontifias mulleres ad sacra missarum sollemma 

stantes prope adsistere luxta pontificem viderentur, ita ut si aliquid conloqui pontifex cum 

sibi adsistentibus voluisset, ex propinqua valde mulierum frequentatione nequáquam ei sine 
illarum mterventionc liceret; et largum ibidem locum messe qualiter inde sedem mutan 
valerci cernerei, dato opens studio, cacpit indesinenter agere sedem infenus positam sursum 
poneré, ut eo familtanus Domino preces fundere posset, quo consortia populorum modeste 
decimare potius constitnset ; demque sedem optime quam dudum fuerat pulchernmis marmon-
bus decoratam condidit, et undique ascensus quibus ad earn gradiatur construxit; panmentum-
que allons engens pretiossisimis marmonbus stravit. Erexit sane sex inibì ante conjessionem 
sacri allons purpureo colore columnas, qvas super et candidi mormons trabem posuit, purpureis 
dextra le\aque marmonbus nectens naris ¡lias scilicet celatuns exornans satis commode décorant. 
Presbitenum quoque ipsius ecclesiae dtversis marmonbus quam pndem juerat in melius 
reparavit. Propitiatonum vero sacri allons seu confessionem mtenus extenusque cum rugulis 
suis ex auro purissimo mirifice decoravit, pens. hb. CLXXllII et une. VI. Similiter quoque et 
altare ipsius basilicae ex argenteis lammmis cum istorns diversis pulchernme compsit atque de-
auravit, pens. lib. CCCLXXXV. ( . . . ) Hic divina inspirationefultus obtulit ¡η lamdicta 

basilica arcos ex argento numero VIH cum columms XVI, pens. lib. CCXVIII el une. VIII. 

Fecit etiam ante vestibulum altans rugas motores ex argento, pens. hb. LXXVIII. I ρ π, pp. 

60-61. 
z« G. B. de Rossi, Boll, ς (1867), p . 72 ss.; ibid, serie 3, V (1880), pp. 149-1^0; 

LP и, p . 67 n. 30. 
3° G. A. Wellen, Theotokos, Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild m 

frühchristlicher Zeit, Utrecht-\ntwerpen i960, pp. 12y-126. 
31

 LP 11, p . 67 п. 32. 
3 2 Litteratuur over de Memoria Apostolorum, zie hoofdstuk ι, η. 41 . 
3 3 LP ι, p. 208. Er wordt niet gezegd, dat daar een altaar geplaatst werd, alleen: 

Hic (Liberius) ornavit de platomis marmoreis sepulchrum sanctae Agnae martyns. 
3 4 Constantmus Augustus feat basilicam beato Laurentio martyn via Tiburtma in agrum 

Veranum supra arenano cryptae, et usque ad corpus sancii Laurenti martyns jrat grados 

ascensionis et descensioms. In quo loco construxit absidam et exornavit marmonbus purphyreticis 

et desuper loci conclusit de argento et cancellis de argento purissimo ornavit, qui pens, lib I; 

et ante ipsum locum m cripta posuit: lucernam ex auro purissimo nixorum X pens. hb. XX; 

coronam ex argento purissimo cum delfinos L, pens lib. XXX; candelabra aerea II m pcdibus 

dénis, pens. sing. lib. CCC; ante corpus beati Laureati martyns argento clusas sigillis passw-
nem ipstus cum lucernas VI mxis argénteas, pens. sing. lib. XV (daarna volgen nog schen
kingen van land, zilveren patenae, saphi en calices. LP I, p . 181 

35 VERBFRA CARNIFICIS I-LAMMAS TORMENTA CATENAS 

VIVCERE LAVRENT1 SOLA FIDES POTVIT 

H\ÏC DAMASUS CVMVLAT SVPPLEX ALTARI^ DON1S 

MARTYRIS EGREGII SVSPICIENS MER1TVM. 

De Rossi, Inscnptiones chnsianae urbis Romae II, 1, Roma 1888, p . 8 î , η . 117. 

36 De LP meldt evenwel, dat Constantijn in de basilica sanctorum Vetri et Marcellmi een 
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altaar stichtte (I, pp. 182-183I. Is daarmee de grote basiliek bedoeld of een kleine 
ruimte (¡oculus) rondom of boven de heiligengraven in de catacomben? 

" H. Delehaye, Lecultedesmanyts, Bruxelles 1933,p. 34, 41 . Zie ook hoofdstuk ι . , ρ . 31 

38 Wat de S. Lorenzo betieft, moeten wij in dit verband wijzen op twee vroege, laat 

4e- of begin je-ceuwse exvoto's in de vorm van medailles, enkolpia, waarop een 

ablatio van twee kinderen aan Laurens' graf is afgebeeld en aan de keerzijde de martel

dood van de heilige : het knaapje Gaudentianus draagt een beker naar het graf, dat 

door cancelli omheind en door een ciborium met getorste zuilen en met vela over

huifd is; het meisje Successa draagt een brandende kaars aan. Zie DACL I, Ï , col. 
1826, fig. 492 ; col. 189Í, fig. 491 ; DACL vin, 2, col. 1926 en fig. 6978 ; DACL xiv, 
2, col. 2612 (ook De Rossi, Boll. 1869, p . 33 ss.). Hieruit is evenwel niet op te 
maken, of de graftombe tevens altaar is ; het ciborium is in dat opzicht irrelevant, 
omdat ook een sarcofaag, zonder altaar en niet van een heilige, naar antieke traditie 
van een tegunum en cancelli of clatn voorzien kon worden ; vooral in de hypogaea op 
Sicilië en Malta zijn daarvan nog voorbeelden te vinden. Uit het feit, dat op de medaille 
een wijnkelk naar het graf gedragen wordt, zou men hoogstens kunnen opmaken dat 
de tombe wel als mensa martyns gebruikt werd. De passage in de LP . .desuper loci 
conclusie de argento (zie n. 34) kan doelen op een zilveren omheining rond een sarco
faag. Overigens wordt betwijfeld, of werkelijk Laurentius' graf is afgebeeld op de 
twee medailles. Zie ook n. 61 . 

39 Deichmann-Tschira, I.e., pp. 93-96. 
« Grabar, Martyrium I, p . 308, p . 428. 
4i Reeds Holtzinger, p . 2^3, kwam tot deze conclusie in het algemeen: „Nur cine 

geringe Schaar vermochte indessen der beschränkte Raum der Grabkammer zu 
fassen ; da erfand die Kirche in weiser Berechnung den Ausweg, für 'alle, die nicht der 
Feier am Grabe, der missa ad corpus beigewohnt, eine missa publica zu wiederholen in 
einem grosseren Räume, den man in möglichster Nähe des betreffenden, so starken 
Zudrang ausübenden Grabes errichtete". Als voorbeeld noemt hij de ruine van 
S. Simforosa aan de Via Tiburtina, bestaande uit een kleine cella met triconch welke 
verbonden is met de absis van een grote driebeukige basiliek. 

In deze richting wijzen ook de oudste handschriften van het Capitulare erangehorum 
de anni circulo, die gewag maken van twee evangelieboeken voor S. Lorenzo : ad missam 
pnmam of mane prima het ene , het andere ad missam publicam of ad missam majorem, 
twee missen dus, die beantwoorden aan twee stationes, een mis ad corpus en een 
in majori ecclesia ,een in de memoria, later door de Telagiana vervangen, en een in de 
grote kerkhofbasiliek (DACL Ш , 2, col. 1941-1942). 

« Prudentius, Tenstephanon XI, vs 169-172, 21J-226, ed. M. Cunningham, CCL 126 
(Turnhout 1966), pp. 37Í-377. 

43 Talibus Hippolyti corpus mandatur opertis 
propter ubi adposita est ara dicala dea. 

Illa sacramenti donatnx mensa eademque 
custos fida sui martyris adposita 

tervjt ad aeterni spem vindias ossa sepulcro 
pascit item Sanctis Tibncolas dapibus. Peristeph. x i , vs 169 ss. 

** Ipsa illas animae exuvias quae continet intus, 
aedicula, argento Julgurat ex solido. 

Praefixit tabulas dives manus acquare levi 
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candentes, recaium quale nitet speculum, 

пес Parus contenta aditus obducere saxis, 

addidit ornando clara talenta open. 

Oscula perspicuo Jigunt impressa metallo 

balsama dejundunt, ßetibus ora ngant. 
Pensteph. XI, vs 183-188, 193-194. 

45 Angustum tantis illud specus esse catervis 
Haud dubium est, ampia fauce licet pateat. 
Stat sed juxta aliud, quod tanta frequenti a templum 

Tunc adeat cu/tu mobile regifico, 
panetibus celsum sublimibus atque superba 

majestate potens munenbusque opulens. 
Ordo columnarum geminus laquearía tecti 

sustinet auratis suppositus trobibus. 
Adduntur graciles tecto breviore recessus, 

qui laterum senem jugiter exsinuent. 
At medios aperit tractus via ¡attor alti 

culmims exsurgens editiore apice. 
fronde sub adversa gradibus sublime tribunal 

tollitur, antistes praedicat unde Deum. vs 2 1 3-226, 
4<» Vs. 22 j-226 hierboven. 
4' Vs 217-218 hierboven. 
4« LAETA DEO PLEBES SANCTA CANAT Q U O D MOFNIA CRESCUNT 

ET RFNOVATA DOMUS MARTYRIS ( H I P P ) O L I T I 

ORVAMENTA OPERIS SURCUNT ( A U C T O R E DA) MASO 

NATUS QUI ANTISTES SEDIS (APOSTOLICAl·) 

INCLITA PACIFICIS FACTA EST (НАЕС AUIA TRIUMPHls) 

SFRVATURA DECUS P E R P E T U ( A M Q U E FIDEM) 

HAEC OMNIA QUAEQUb VIDES LFO ( P R E S B Y ) T E R HORNAT. 

A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942, п. зу; Testini, Arch. 

Crist., pp. 128-129, 2 4 2 ' 2 4 J (hij dateert het altaar in de ée eeuw); DACL xiv, 2, 
col. 2611-2612. Cf. R. Krautheimer, Contriiiiitj per la stona della basilica di S.Lorenzo 

f.l.m., RAG 11 (1934), p . 285 ss. 
49 O. Marrucchi, Il cimiteno e la basilica di S. Valentino, Roma 1890; В .M. Appollonj 

Ghetti in RAC г ς (1949'), p. 171 ss. 

so R. Krautheimer, W . brankl. Recent Discoveries m Churches m Rome, AJA 43 (1939), 

pp. 397-398; U. M. Fasola, La basilica dei SS. Nereo ed Achilleo (sene Le Chiese di 

Roma Illustrate no 44), Roma 1958; G. B. de Rossi, Scoperta della basilica di S. 

Petronilla col sepolcro dei martiri Nereo ed Achilleo nel cimiterw di Domitilla, Boll. 1874, 

pp. i - 3 î ; dezelfde, Pianta della basilica di S. Petronilla nel cimiteno di Domitilla, Boll. 
1874, pp. 68-7í ; Corpus Basilicarum 3, pp. 128-134. 

" Er werden in het schip funderingen gevonden van een langwerpige omheining vóór 
het altaar, die men als scbola cantorum interpreteert en eerst toeschreef aan het initia
tief van paus Johannes I ($2з-£2б), van wie de LP meldt, dat hij refecit cymitinum 

beatorum martyrum Nerei et Achillei, via Ardeatma, maar die ook jonger kan zijn. Zie 
p. 198. 

s2 G. Belvederi in RAC ις (1937), p. 7 ss., 199 ss.; I J (1938), p . 19 ss., 226 ss. 
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ss D e inscr ipt ie l u i d t : (SANCTIS WARTYRIBUS E V E N T I O ) ET A L E X A N D R O D E D I C A T U S 

V O T O (posiOiT / DAEDICANTE AEPISCOPO u R s ( o ) (aanvull ing u i t e e n br ief van In-

n o c e n t i u s I ) . Inscr ipt ie- f ragmenten o p de c i b o r i u m z u i l c n . I V N I A SABINA C F . EIVS 

F E C E R V N T e n S A N C T O R V M O R N A V I T . 

5+ Z i e hoofds tuk 1, n . 36 . , p . 3 4 0 . 

ss Z i e hoofds tuk i , n . 3 7 . ^ . 340 

s 6 Zie ook T. Bannister, The Constantiman Basilica of Samt Peter at Rome, Journal of the 

Society of A r c h i t e c t u r a l His tor ians 27 ( 1 9 6 8 ) , p p . 3-32, vooral o o k fig. 29. 

s ' Zie hoofds tuk ι, p . 29. 

s 8 Eodem tempore Augustus Constantmusfecit basiltcam beato Petra apostolo m templum Apollmis, 

cuius loculum cum corpus sancii Petri ita recondit; ipsum loculum undique ex aere cypro 

conclusit, quod est immobile; ad caput, pedes V, ad pedes, pedes V; ad latus dextrum, pedes 

V; ad latus simstrum, pedes V; subter, pedes V; supra, pedes V, sic mclusit corpus beati 

Petri apostoli et recondit. Et exornavit supra columms purphryreticis et alias columnas 

mineas quas de Crecías perduxit. 

Fecit autem et cameram basilicae ex tnmma aun julgentem et super corpus beati Petri, supra 

aera quod conclusa, fecit crucem ex auro purissimo, pens. lib. CL, in mensurae locus, ubi 

scriptum est hoc: C O N S T A N T I N U S AUGUSTUS ET H E L E N A A U G U S T A H A N C D O M U M 

R E G A L E M SIMILE F U L G O R E C O R U S C A N S AULA C I R C U M D A T , scriptum ex littens nigellis in 

cruce ipsa. Verder schenkt Constantijn o.a. e en coronam auream ante corpus, qui est 

farus cantharus, cum delfinos L, qui pens. lib. XXXV en ipsum altarem ex argento auroclusum 

cum gemmis prasims etyaqumtis et albis ornatum ex undique, numero gemmarum CCCC, pens. 

hb. CCCL ( L P i, p . 176) . 

5» LP I, p . 4 1 7 . 
6 0 Dit podium is later minstens éen keer vernieuwd of hersteld, waartoe onder meer 

een epitaaf gebruikt werd, die blijkens de inscriptie uit 407 dagtekent. Esplorazioni, 

o.e. , p . 172, tav. Lxxi. 
6 1 Een cibonum van deze vorm, met getorste zuilen en twee kruisende bogen, is af

gebeeld op de reeds genoemde 4e-eeuwse medailles ter ere van Laurentius. Cf. 

F. Castagnoli, Probabili raffigurazioni del ciborio intorno alla memoria di S. Pietro in due 

medaglie del IV secolo, RAc 1953 , pp. 9 8 - 1 0 1 . H. Thelen, Zur Entstehungsgeschichte der 

Hochaltar-Architektur von St. Peter in Rom, Berlin 1967, pp. 4 3 - 4 ^ . 
6 2 coronam auream ante corpus, qui est farus cdntharus cum delfmos, LP 1, p . 176. 
63 ...et super corpus beau Petri, supra aera quod conclusa, fecit crucem ex auro purissimo, 

LP ι, p . 176. 
6 4 Braun I, p . 6 9 . 
6 s E. Kirschbaum, Die Graber der Apostelfursten, o.e., p. 228 η. 1 2. 
6 4 Toynbee-Perkins, The Shrine of St. Peter, o.e., pp. 207-208. 
67 F. van d e r M e e r , Facie adpopulum. S t reven 16 ( 1 9 6 2 ) , p p . 201-2 16, m e t n a m e ρ 207. 
6 8 Matthiae, Chiese, p . 4J . 

** M. Andrieu, La cérémonie appelée „diligentia" au début du IXe siècle. Revue des Sciences 

Religieuses 1921, pp. 62-63; Marrou in DACL xv, 2, col. 3312. 

' 0 Paulmus, Epistula ad Pammachium, CSEL29, p . 9 3 : : . . . videre emm mihi videor... tantis 

mßuere penitus agmimbus in amphssimam gloriosi Petri basilicum... ut tota et intra basili-

cam, et pro lanuis atra, et pro gradibus campi spatia coarctentur. 

71 Augustinus, Ер. 29, io, CSEL, 34, p . 120. 

" DACL XIV, 2, col. 28j2, i.v. Rome. 
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73 „ . . . there may well have been a screen dividing nave from transept (there can be no 

proof of this , since at this point the Constantinian floor-level has been whol ly des

troyed); and in any case the fact, that, under the influence of this very church, 

transepts came later to be a commonplace of Western basilical architecture, has 

softened the impact on modern eyes of a distinction which must have been far more 

clearly felt by observers familiar with the plain basilical halls of pagan Antiquity". 

Toynbee-Perkins, The Shnne of St. Peter, o . e . , p . 207. 

74 Toynbee-Perkins, The Shrine of St. Peter, o.e., pp. 1 6 7 - 1 6 8 ; Kirschbaum, Die Graber 

der Apostelfursten, o . e . , pp . 1 6 6 - 2 1 6 ; Matthiae, Chiese, p . 4 6 , 82 s s . : zie ook η . 39 

van hoofdstuk ι. 

' s Zie η . 37 v a n hoofdstuk ι. D e L P ber icht: Eodem tempore fecit Augustus Constantmus 

basilicum beato Paulo apostolo ex suggestione Silvestri episcopi, cuius corpus ita recondit m 

aere et conclusit sicut beati Petri. LP I, p . 178. 

76 О. Marrucchi, Le tombe apostoliche di Roma, Studi e documenti di storia e diritto, 

Roma 1899, I, pp. 2J9-273, tav. v i i ; E. Dyggve, Sepulchrum Domini, Form und Ein

richtung, Festschr. F. Gerke, Baden-Baden 1962, pp. 11-20, met name pp. 16-17; 

DACL xiii, 2, col . 2 6 6 4 - 2 6 6 6 . 

" Corpus Basihcarum 1, pp. 2-12; С. Huelsen, С. Cecchel l i , G. Giovannoni, U. Mon-

neret de Villard, A. Muñoz, S. Agata dei Coti, Roma 1924. 

7* Van het ciborium en de pérgula, die Pompeo Ugonio vermeldt, neemt Giovannoni 

( ibid. , p . l i j ) aan, dat ZIJ het 12e- of 1 зе-eeuwse cosmatenwerk waren, waarvan 

zich in het atrium en de aangrenzende tuin nog fragmenten (bogen, zuilen) bevinden ; 

de cathedra en subselha in de absis zijn geheel n ieuw en niet op vondsten gebaseerd. 

7' Corpus Basihcarum ¡, pp . 3 0 1 - 3 0 6 ; G. Matthiae e .a . , S. Giovanni a Porta Latina (Serie 

Le Chiese di Roma Illustrate no f i ) , Roma s .d . , pp . 7 -11 . 
8 0 Aan de ene zijde s tond: SCANDITE CANTANTFS D N Ô D Ñ M Q LEGENTES / EX ALTO P O P U -

LIS VERBA S U P E R N A S O N F N T . Aan de andere zijde: PELAGIUS J U N EPISC. DI FAMULUS 

FECIT / C U R A N T E I U L I \ N O PP. s e o . ( с . в. de Rossi, Inscr. Christ. Urbis Romae, voi. II, 

pars 1, p. 21, nri 11-1 ia). 
8 1 Hoc opus ex auro ritris Laurentws egit 

Cum Jacobo nato sculpsit simul atque peregit 

Opus magistn Vasaleti 

Quod ipse perfecit. Ibid. 
8 2 Alfarano : Tibern Alpharam de Basihcae Vaticanae antiquissima et nova structura, e d . 

D . M. Cerrati, Roma 1914, met plattegronden. 
8 3 . . . m oratorio beatae Dei genetricis, qui ponitur ad ambone, LP 1, p. 116. Dat oratorium 

bevond zich links vóór de conjessio, dicht bij de triomfboog tussen schip en transept, 

volgens LP 1, p . 422 n. 12. 

84 LP 1, p . 37J. 
85 LP I, p . 383 . 
8 6 LP 1, p . 38^. Van deze ambon is de massieve, gemetselde achtkante onderbouw in 

stand gebleven en rest ook de achtkante marmeren plaat die de bodem van de kuip 

vormde. O p de kant is een inscriptie gebe i te ld: + I O H A N N E S S E R V V S S C A E 

M R A E - + I W A N N O V Д О А О T H C 0 E W T O K O V . W . de Gruneisen, 

Samte-Mane-Antique, Rome 1911, fig. j 6 - j 8 ; Matthiae, Chiese, fig. 97. 
8 7 Subdiaconus vero qui lecturus est, mox ut rident post pontißcem episcopos rel presbíteros 

resedentes, ascendit in ambonem et legit. Ordo Romanus I, c . £6 , ed. Andrieu I, p . 86 . 
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88 Hic (Gregorius) fecit, ut super corpus beati Petri musas celebrarentur LP i, p. 312. 
8 ' Zie noot J4 en ss. 
«0 Hicjeat beato Petra apostolo cyburium cum columnis suis IUI, ex argento puro. 
91 ... (tempium).. .habet etiam quatuor (columnae) in altari, quae sunt simul centum, 

praeter illas quae ciborium sepulcri sustentant. Hoc enim sepuìcrum sub altan collocatum volde 
rerum habetur. Sed qui orare desiderai, reseratis cancellis quibus locus ille ambitur, accedit 
super sepuìcrum; et sic Jenestella párvula patefacta, immiso ¡ntrorsum capite, quae nécessitas 
promit efflaaitat ... sunt ibi et columnae mirae elegantiae candore niveo, quatuor numero, 
quae ciborium sepulcri sustmere dicuntur... Greg. Turón., De gloria martyrum 27, 
geciteerd in LP I , p . 194, η. 61, Roh. de Fleury n, p. 88 en Holtzinger. 

9 2 Alfarano, o.e., pl. 2; E. Wyman, Aufzeichnungen des Stadtpfarrers S. Werro, RQ 33 

( I 9 2 i ) > P· Í3 s s · > C. Galazzi Paluzzi, o.e., fig. 19; Esplorazioni, o.e., fig. 13^. 
' 3 Α. Marcos Pous, Consideraciones en torno al aspecto del presbiterio realzado de la Bisilica 

de San Pedro m Vaticana, Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia 
y Arqueología en Roma 9 (19^7), pp. 14Í-16J. 

'• Hic (Gregorius Ш) concessas sibi columnas VI omehmas volutiles ab Eutychio exarcho, duxit 

eas m ecclesiam beati Petri apostoli, quas statuii erga presbiterium, ante confessionem, 

tres a dextns et tres a stnistns, luxta alias antiquas sex βlopares. Super quas posuit trabes 

et vestivit eas argento mundissimo, m quo sunt expresse ab uno latere effigies Salvatons et 

apostolorum et ab alio latere Dei genetncis et sanctarum virgmum ; posuitque super eas lilla 

et faros argénteos, pensantes m unum libras DCC. LP I, p. 417. 

In het kort zij hier het voornaamste van de verdere lotgevallen van de confessio van 
St. Pieter opgesomd. In de resten van het altaar van Gregorius de Grote, de boven-
partij dus van het marmeren schrijn om het „tropaion", werd een grote holte (1,07 χ 

o,6 j χ 0,34 m) aangetroffen, waarin een marmeren kistje gevat was (13,ς χ л , 2 
χ 2 3,2 cm) met een houten deksel. In dit kistje bevonden zich twee zilveren cylin-

drische pyxiden (3 cm hoog, 2,8 cm diameter) met linnen hoezen eromheen. Op éen 
hoes en cylinder stond de inscriptie sancii Petri et Pauli (seil, reliquiae), op het andere 
stel Salvatori(s) et sánete Mane (Esplorazioni, o.e., p . 190 a, fig. 143). De bussen bevat
ten brandea en dagtekenen uit de 7e of 8e eeuw. Het altaar van Gregorius is vervolgens 
ingevat door een kastvormig altaar van marmer, dat door paus Callixtus II (1119-
1124) geplaatst is (Esplorazioni II, pi. cvii). 

Tot aan de algehele vernieuwing van de St. Pieter in de renaissance hebben verder 
geen belangrijke wijzigingen plaats gevonden. Het interieur op het fresco in de 
S. Martino ai Monti uit omstreeks 1640 laat de oude basiliek zien ofschoon deze al 
niet meer bestond, en toont de confessio met een enorm gotiserend ciborium, 
waarvan de zuilen in een kring geplaatst zijn ; de schildering heeft echter geen docu
mentaire waarde. 
De pallium-nis in de confessio is een paar keer veranderd: in de 9e eeuw werd er een 
mozaïek met de Salvator in aangebracht. Op de vloer van de nis, recht boven het graf 
van de apostel, werd een verguld bronzen plaat met het wapen van Innocentius X 
(1644- ¡6ςς) gelegd. De nieuwe St. Pieter kreeg een zo hoog vloerpeil, dat de gehele 

Gregoriaanse constructie, met altaar en al, bedolven werd. Het nieuwe hoofdaltaar, 

van paus Clemens VIII (1 J92-160J) kwam echter nauwkeurig boven het in de vloer 

verdwenen altaar van Callixtus II te staan en men ging dus consequent voort super 

corpus beati Petri te celebreren. Ook de ringcrypte verdween niet helemaal : er kwam 

een nieuwe omgang omheen, buiten de contour van de Constantijnse absis, de „grotte 
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nuove", en deze ring kwam weer op een axiale gang uit die toegang gaf tot de Cappella 

Clementina, die niets anders is dan een verruiming en modernisering van de oude 

rechte gang. Er kwam een nieuw aitare ad caput in te staan. Aan de oostzijde, waar de 

Jenestella zicht gaf op de pallium-nis, werd in het begin van de 17e eeuw een grote 

open confessio aangelegd, het door balustraden omgeven diepe bekken dat er ook 

nu nog is en waarin Canova's beeld van de knielende Pius VI is geplaatst. Deze dis

positie, die men moeilijk mooi kan noemen, heeft in en buiten Rome veel navolging 

gevonden. 

'5 Hic (Gregorius)_/ecjt ut super corpus beati Petri mmas celebrarentur ; item et in ecclesiam 

beati Pauli apostoli eademjecit. LP ι, p. 3 1 Î . 
' 6 Tovnbee-Perkins, TheShrine, o.e., pp. 167-168; Kirschbaum, o.e. pp. 166-216. 

Het ciborium werd verschillende malen vervangen, eerst door een met zilver be
slagen ciborium van paus Leo III (LP II, p . 1 3), dat door de Saracenen geroofd werd, 
waarna Leo IV een nieuw stichtte. In 1 28 j kwam het nieuwe, nog bestaande, mooie 
gotische exemplaar van Arnolfo di Cambio. De oude Gregoriaanse confessio werd 
door paus Sixtus V tot een open confessio gemaakt : een diep bekken met een balustra
de eromheen. De pérgula liet hij verwijderen. Na de verwoesting van 1823 kwam, 
onder het pontificaat van Gregorius XVI, een open confessio juist aan de andere kant, 
in het oosten, aan de kant van het schip, tot stand, overeenkomstig de open confessio 
van Maderna in de St. Pieter. 

" . . .fecit ecclesiam beatae Agnae martyris Via Nomentana ab urbe Ili, a solo, ubi requiescit..., 
ornant autem sepulchrum eius. LP I, p . 3 2 3 . 

*· Corpus Basiìicarum 1, pp. 1 4 - 2 9 ; F. W . Deichmann, S. Agnese Juan le mura und die 
byzantinische Frage, BZ 41 ( 1 9 4 1 ) , pp . 7 0 - 8 2 ; R. Perrott i , La basilica di S. Agnese 

fuori le mura, Palladio 11 (1961), pp. 157-164; С. Cecchelli, S. Agnese e S. Costanza 

(série Le Chiese di Roma Illustrate no io), Roma s.d. 

" O . Panvinius, De praecipuis urbis Romae sanctionbus basilicis, Bibl. Vat . , Vat. Lat. 
6 7 8 0 , f. 2 7 8 , gec i teerd door Corpus Basdicarum 1, p . 2 8 : Habet chorum marmoreum 
... cum columnelli'i et architruve tessellatis quod distingua агат maximam a rtliqua ecclesia... 

100 Van het ciborium van Honorius afkomstig is misschien het bronzen kapiteel dat in het 
Orfanotrofio di S. Giuseppe bewaard wordt. Matthiae, Chiese, p . 200 en fig. 95. 

1 0 1 A . N e s t o r i , La basilica di S. Pancrazio in Roma, R A C 36 ( i 9 6 0 ) , p p . 2 1 3 - 2 4 8 ; LP I, 
p . 3 2 4 ; P . Styger, Römische Märtyrergrüße, Ber l in 1 9 3 Í , p . 269 s s . ; E. b 'usciardi , 
Catacomba, basilica e convento di S. Pancrazio, Roma 1929 . 

102 B. M . Apol lonj G h e t t i , Nuove indagini sulla basilica di S. Valentino, R A C 2 J ( 1 9 4 9 ) , 
p . 1 80 ss . 

103 R o h . de F leury II, p . 147 , p i . C X L V ; C . Cecche l l i , La cattedra di Massimiano ed 
altri avori romano-orientali, Roma 1 9 3 6 - 4 0 ; E. Dyggve , La SS. Cattedra di S. Pietro 
e il suo ambiente primordiale storico, Analecta Romana Institut! Danici 1 ( i960), pp. 
13-43 ; D. Balboni, Appunti sulla cattedra di S. Pietro, Miscellanea G. Belvederi, 
Città del Vaticano I 9 Í 4 - Í Í , p . 41 ί ss. ; Matthiae, Chiese, p . 261, fig. 1 jg. 

104 F. Wickhoff, Die bronzene Apostelstatue m der Peterskirche, Zeitschr. f. bild. Kunst 

1890, p . 109 s s . ; M a t t h i a e , Chiese, p p . 1 1 8 - 1 1 9 . 

ios M a t t h i a e , Chiese, p . 1 9 8 . 

106 I b i d . , p . 197, fig. 9 6 . 

i"? F. Mazzanti, La scultura ornamentale romana nei bassi tempi. Archivio Storico de l l 'Arte 

1 8 9 6 , p p . 3 3 - Í 7 en i 6 i - i 8 { ; Braun II, p a s s i m ; Kautzsch , Rom. Schmuckkunst; Α . 
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Haseloff, Die vorromanische Plastik m Italien, Berlin 1930; Α. Marcos Pous, Unter

suchungen zum Kompositionsschema vorromanischer römischer Chorschranken, Karolingibche 
und Ottonische Kunst, Wiesbaden 19^7, pp. 236-251; Matthiae, Chiese, pp. 120-
I 2 j , 196-201, 2JO-2J8; Erika Doberer, Die ornamentale Stemskuiptur an der karolmgi-
schen Kirchenausstattung, Karolingische Kunst (Karl der Grosse, Lebenswerk und 
Nachleben Bd III), Dusseldorf 196J, pp. 203-233. 

108 De benaming schola cantorum had oorspronkelijk betrekking op de onderwijs-insti-
tuten voor zangers, die Gregonus de Grote in Rome gesticht zou hebben : duo habi
táculo liet hij daartoe inrichten, éen bij de St. Jan van Lateranen en éen bij de St. Pie-
ter. Zie Joh. Diaconus, Vita S. Cregorii II, 6 (PL J¡, col. 90); M. Andrieu, Les ordres 
mineurs dans l'ancien rit romain, Revue des sciences religieuses j (192J), pp. 232-274; 
E. Josi, Lectores, schola cantorum, clerici, Ephemerides Liturgicae 44 (1930), pp. 281-
299; S. van Dijk in Liturgisch Woordenboek, i.v. Schola cantorum, kol. 2 j23-2 j2 j . Hier
uit blijkt, dat in feite over functie en organisatie van een schola vóór het eind van de 
7e eeuw niets bekend is. Als benaming voor zangkoor en plaats waar het in de kerk 
staat, is eigenlijk juister de naam chorus psallentwm, zoals gebruikt in de acten van de 
synode van Tours in ¡bj : Ut laici secus altare, quo sancta misterio celebrantur, ínter elencos 
tam ad vigilas quam ad missas stare penitus non praesumant, sed pars ilia, quae a cancellis 
versus altare dividitur, chons tantum psallentwm pateat clencorum (canon 4) en ut inter 
lectores m psallentium choro coUigatur (canon 20). Concilia Galliae, CCL 148 А (С. de 
Clercq), pp. 178, 184. Gregorius van Tours vermeldt de plaats der zangers in de 
S. Pancrazio in Rome : . . . cancellos qui sub arco habentur ubi clencorum psallentium stare 

mos est. Greg. Turón., De gloria martyr. 38 (MGH, Ser. rer. mer. I, 1, p . 513). 

•o' A. Muñoz, 11 restauro di S. Sabina, o.e., pp. 36-37. 
110 Petrignani, o.e., pp. 9-10. 
111 G. В. Giovenale, La basilica di S. Maria in Cosmedin, Roma 1927, p. 179. 
i " Xydis, p . 18. 

i " A. Muñoz, II restauro della basilica di S. Giorgio in Velabro, Roma 1926. 
"+ Eva Tea, La basilica di S. Maria Antica, Milano 1937, p . 104SS. 
"S Corpus Basilicaram 3, pp. 220-221, 224-225, 231, pl. vili. 
116 Corpus Basilicarum 1, pp. 227-233, 241-242, 244-246, fig. 179. 
117 L. Fortunati, Relazione generale degli scavi e scoperte fatte lungo la Via Latina, Roma 1859. 
118 U. M. Fasola, La basihcu dei SS. Nereo ed Achilleo (serie Le Chiese di Roma), p . 38; 

Corpus Basilicarum 3, p. 133, fig. 112. 
1 , 9 G. B. de Rossi, I monumenti scoperti sotto la basilica di S. Clemente, Boll. 2a serie I, 

fase. 4, 1870; Corpus Basilicarum 1, pp. 133-134; Kautzsch, I.e., pp. J O - J 2 . 
120 Th. F. Mathews S.I., An Early Roman Chancel Arrangement and Its Liturgical Function, 

RAC 38 (1962K pp. 7 3 - 9 Í . 
121 Tunc peraccedens, antequam veniat ad scolam, dividuntur cereostata, ad dexteram et ad 

simstram et pertransit pontifex m caput scolae et inclinât caput ad altare. Ordo Romanus I, 
49, Andrieu II, p . 83. 

Hoofdstuk 9 Italië f Milaan, Ravenna, Nola) 

1 Cf. Krautheimer, Early Christ, and Byz. Arch., η . ςι en 53 bij p. 147. 
2 Over de vroegchristelijke architectuur van Milaan: A. de Capitani d'Arzago, 
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Architettura dei secoli quarto e quinto m alta Italia, Mi lano 1 9 4 4 ; dez . , L'architettura 

cristiana m Milano, СЕВ V I , Paris 1950, II, p . 67 s s . ; P . V e r z o n e , Fouilles effectuées 

a Milan dans íes basiliques du IVe siècle, Bull , de la Soc. Na t . des Ant iqua i res de France 

( i g j o - j i ) , I 9 Í 4 , p . 163 ; G . Travers i , Architettura paleocristiana milanese, Milano 1964. 

3 A . Ca lder in i , G. Ch ie r i c i , C. Cecchel l i , La basilica di S. Lorenzo Maggiore in Milano, 

Milano 19 j i ; G . Chier ic i in Palladio 4 ( 1 9 Í 4 ) p p . 1 7 1 - 1 7 4 ; A. Graba r in с A 9 

O s i ? ) . P· 3 4 Í s s · > Travers i o . e , p p . 6 3 - 8 1 . 

• Cf. De lehaye , ¿es origines du culte des martyrs, Bruxel les 1 9 3 3 , p . é j . 

5 C. P i e t r o , Concordia Apostolorum et Renovatio Urbis, Culte des Martyrs et propagande 

pontificale, Mél . d 'Archéo log i e e t d ' H i s t o i r e de l 'Éco le Française de R o m e 73 

( 1 9 6 1 ) , p p . 2 7 ^ 3 2 2 . 
6 Succédant victimae triumphales m locum ubi Christus hostia est. Sed, ¡He super altare qui 

pro omnibus passus est. Isti sub altari, qui ilhus redempti sunt passione. Hunc ergo locum 

praedmestaveram mihi; dignum est enim ut ibi requiescat sacerdos, ubi qfferre consuevit: 

sed cedo sacns victimis de\teram portionem, locus iste martynbus debebatur. Condamus ergo 

reliquias sacrosanctas et digms aedibus invehamus, totumque diemfida derotione celebramus. 

Ambros ius , Ep. 21, P L 16, co l . 1023 . 

7 L. Be l t rami , La basilica ambrosiana primitiva e la ricostruzione compiuta nel secolo IX, 

Milano 1 8 9 7 ; F. R e g g i o n , La basilica Ambrosiana, Milano 1 9 4 1 , p . 170. 
8 Z ie blz . 2 13 . 

' Gloria autem Christi maxima, ut se universorum hominum pectonbus infundat et omnes 

revocet ab impietate perßdiae, et gentilitatis aßectu, ut sibijaciat esse subjeetos. Cum autem 

sibi subjecent omnia, cum mtraverit, plenitudo gentium et salvas Jactus Juent omnis Israel 

et toto orbe unum Juent corpus m Christo; tunc ent et ipse subjectus, munus suum deo patri 

qßerens et quasi princeps omnium sacerdotum, et caelestibus corpus altunbus, ut sit sacrißcium 

fides omnium. Pietatis ergo est ¡sta subjectio, quod ent subjectus m corpore dominus Jesus 

cuius nos sumus corpus et membra. Ambros ius , Explanatio Psalmi XXXVI, 16, CSEL 64 , p p . 

81 -82 . Z ie ook hoofdstuk 1 1 , η . 11, р . з 8 2 · 

„Omnes enim corpus Christi sumus" ( ι C o r . 12, 27) , sed ahi Jone superiora membra sunt. 

A m b r o s i u s . De poenitentia II, 62, P L 16, co l . j i 2 . 

Omnes unum corpus Christi sumus cui caput Deus, membra autem nos sumus. A m b r o s i u s , 

Ep. 4 1 , 1 1 , PL 16, c o l . 1116. 
1 0 Tarnen propter sequentia anima tua vel conditio humana, vel ecclesia vident se ab omnibus 

mundatam esse peccatis, dignam quae ad altare Christi possit accedere -quid est enim altare 

msi Jorma corporis Christi?- videt sacramenta mirabilia... A m b r o s i u s , De sacramentis 

l ib . V, c a p . 2, η . 7, e d . B o t t e (Sourc . C h r é t . 2 j ) , Paris 1949 , p . 9 0 . 
11 Forma crucis templum est, templum victoria Christi; Sacra tnumphalis signât imago locum. 

fc. Dieh l , Inscr. Lat. Christ. Vet. 1 8 0 0 ; Tes t in i , Arch. Crist., p . 471 ; F. van d e r M e e r , 

CAnstus' Oudste Gewaad, ρ . ¡ξΐ. 
1 2 Hist. Eccl. ι, 7, с . 2ς, P L 67, co l . 1 4 9 6 ; cf. T h e o d o r e t u s , Hist. Eccl. j , 17, P G 82, 

c o l . 1236. 

'3 Pseudo-Ambros ius , De lapsu virgmis consecratae l ib . 1, c a p . 6, PL 16, c o l . 3 7 3 ; 

Z e n o , Tract. 1, 2, n . 30, P L 1 1 , co l . 4 7 6 . 
1 4 Habeo plane pignus meum, quod nulla mihi peregnnatio jam possit avellere ; habeo quas 

complectar reliquias; habeo tumulum, quem corpore tcgam; habeo sepulcrum, super quod 

laceam ; et commendabiliorem Deo futurum esse me eredam, quod supra sancti corporis ossa 

requiescam. Ambros ius , De excessu Jratns sui Satyn I, 18, PL 16, co l . 1296. 
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•s Augustinus, Conjesswnes 6, 2, 2, CSEL 33, p. 114. 

>' Augustinus, ibid. 9, 7 CSEL 33, p. 208; Paulinus, Vita Ambrosi! 1 PL 14, col. 4 1 . 
" H. von Campenhausen, Lateinische Kirchenvater, Stuttgart Г960, p. 84. Cf. Eph. ¡, 

18-19. 
19 Ambrosius, De Sacramentis 3£, ed. Botte, p. 73. 
ч Over de ambrosiaanse liturgie: E. Cattaneo, II rituale ambrosiano dalle origini a 

S. Cario, Ambrosius 12 (1946),pp. 37-40; dez., Stona e particolarità del rito ambrosiano, 
Storia di Milano 3, Milano I 9 j 4 , p p . 761-837; DACL 11, i . c o l . 1979-1994; Liturgisch 
Woordenboek, Afl. ι, Roermond 1958, kol. 128-14^. 

2 0 A. de Capitani d'Arzago, La „chiesa maggiore" di Milano, S. Tecla, Milano 19^2 (pos

tuum en onvoltooid uitgegeven), recensie daarvan door P. Testini in RAC 29 (19^3), 

pp. 113-117; Traversi, o.e., pp. 47-61. 
2 1 . . . basilica nova quae motor est, nova ,hoc est mtramurana, quae maior est.... Ambrosius, 

Ep. lo ad Marcelhnam, PL 16, c o l . 1 0 3 6 . 
2 2 Homilie op naam van Maximus: ¡η reparation« ecclesiae Mediolanensis, PL J7, col. 

469-472. Het oorspronkelijke patrocinium, dat van St. Salvator, maakte in de 8e 

eeuw plaats voor dat van St. Thecla. In de 9e of 10e eeuw werd nog een Pelagia-

verering toegevoegd, waartoe, naar het model van vele romaanse kerken in Noord

en midden-Italië — of als voorbeeld daarvan - het koor zodanig verhoogd werd, dat 
daaronder een onderkerk, een bovengrondse crypte, kon worden ingericht. In de 
karolingische tijd (in 836 volgens de Annales Mediolanenses Minores) was inmiddels ten 
noorden van deze S. Tecla een tweede metropolitane kerk gebouwd, de S. Maria 
Maggiore, die met de eerste een dubbelkathedraal ging vormen. De nieuwe kerk, 
aanvankelijk als ecclesia minor onderscheiden, werd ecclesia ¡emails ( = hiemahs) ge
noemd tegenover de oude als ecclesia aestiva, hetgeen erop zou kunnen wijzen, zoals 
te Pavia, dat het zwaartepunt naargelang het seizoen van de ene naar de andere kerk 
verplaatst werd. De. S. Maria moest later plaats maken voor de gotische Dom, de 
S. Tecla werd in 1461-62 afgebroken om het Domplein te verruimen. 

23 De Capitani, o.e., p . 118. 
2« Dat de vieringpartij oostwaarts verlengd kon worden, is constructief gezien al bijna 

een bewijs voor de hypothese, dat deze hoger was dan de dwars-armen zelf, namelijk 
even hoog als het schip. 

25 A m b r o s i u s , Ep. 2 2 , PL 16 , c o l . 1 0 6 6 ; Pau l inus , Vita Ambrosi! η . 3 3 , PL 14, c o l . 4 1 . 
2 6 Condidit Ambrosius templum dommoque sacrant 

nomme apostolico, muñere, reliquiis. 
Forma crucis templum est, templum victoria Christi 

sacra 'numphalis signât imago ¡ocum. 
In capite est templi vitae Nazanus almae 

et sublime solum martyns exuvns. 
Lux ubi sacratum caput extulit orbe reflexo, 

hoc opus est templo Nazanoque domus, 
quifovet aeternam victor pietate quietem : 

crux cut palmajuit, crux etiam sinus est. D ieh l , o . e . , 1800 . 
2 ' fc. Villa, La „Basilica Aportolorum" sulla via romana a Milano, Arte del P r i m o Mi l l enn io , 

Atti del Ho Convegno per Io Studio dell'Arte dell'Alto Medioevo, Pavia 19^0 
(Tor ino I 9 Í 3 ) , p p . 7 7 - 9 0 ; d e z . , La basilica ambrosiana degli Apostoli attraverso 1 secoli, 
Ambrosius 39 (1963), pp. 1 r-74; P. L. Zovatto, La basilica paleocristiana degli apostoli 
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a Milano, Felix Ravenna 88 ( i g é j ) , fase. 37, pp. 108-11 2 ; Traversi, o.e., pp. 91-103. 

Deze basiliek, thans S. Nazaro, werd na brand in l o y j herbouwd, gewijzigd in i í 4o 

en 1^78, en inwendig klassicistisch verbouwd in 1828-30. Gerestaureerd 1938-^2. 

In ι J67 liet Carolus Borromeus twee oude altaren verwijderen, éen in de kruising 

(onder de romaanse koepel) en éen in de absis. Te hunner vervanging werd in de 

absis een nieuw altaar geplaatst (Traversi, o.e., ρ. ι ο ι , η . 31). Villa vond in de absis 

een antiek, gemetseld graf, 1,80 m onder het huidige plaveisel. 
2 8 Zie hierna, blz. 219. 
2 ' E. Arslan, Ia basilica paleocristiana di S. Simpliciano a Milano, СЕВ и, Paris 19^0, 

ρ. ι ς ss. ; P. Verzone, Le chiese cimiteriali cristiane a struttura molteplice nell'Italia 

settentrionale. Arte del Primo Millennio, pp. 28-41 ; O. Gurrieri, // tempio di S. 

Angelo in Perugia, Perugia 1 9 4 6 ; E. Arslan, Nuovi ritrovamenti in 5. Simpliciano a 

Milano, Bollettino d'Arte 43 (195^8), pp. 199-212 ; dez., Ultime novità a S. Simpliciano, 

Arte Lombarda, Milano 1961, 2, p. 149 ss; Traversi, o.e., pp. 111-117. 

3° Testini, o.e., p . 684. 

3' Liliana Scevola, La basilica di S. Giovanni Evangelista a Ravenna, Felix Ravenna 87 

(1963), fase. 36, pp. ï-107. 

" Roh. de Fleury I, pp. 139-140 en IH, p . 11 3 ss., pi. CCXL; Braun I, p . 168 en 196; 

M. Mazzotti, Gli altan paleocriUiani degli edifici di culto ravennati, Corsi di cultura 

sull'arte ravennate e bizantina, fase. 2, 1960, pp. 238-243. 

33 Archa = theca in qua reconduntur sacrae reliquiae. Du Gange, Gloss, med. et mj. lat., 

t. I, i.v. archa. Stenen reliek-kistjes bevinden zich in het Museo Arcivescovile. 

з+ Braun I, p . 168, 196; Scevola, I.e. 

35 B. Forlati-Tamaro, Nuovi risultati degli scavi nel sepolcreto paleocristiano di Concordia 

Sagittaria, Beitrage zur Kunstgeschichte und Archäologie des Frühmittelalters, 

Akten zum VII. Internationalen Kongress fur Fruhmittelalterforschung I 9 í 8 , 

Graz-Köln 1962 , pp. 66-71 ; P. L. Zovatto, La trichora paleocristiana nel nuovo com

plesso monumentale di Concordia Sagittaria, Fel ix Ravenna 86 ( 1 9 6 2 ) , fase. 3 5 , p p . 7 4 - 9 4 . 
3 6 G . Gero la , Il sacello primitivo di S. Vitale, Felix Ravenna i o ( 1 9 1 1 ) , p . 4 2 9 ; Nuss-

baum, Der Standort, p . 273 . 

37 Z ie blz . 234 . 
3 8 F. Forlati, L'altare maggiore della basilica di Torcello, Boll. d'Arte 24 ( 1 9 3 0 ) , p . 49 ss. 

39 Scevola, I . e . , fig. f 8 . 

4° Zie blz. 2 3 9 . 
4 1 G. Gero la , Alcune considerazioni sulla Basilica Ursiana, Att i e M e m o r i e della R. D e p u 

tazione di Storia Patria per le provincie di Romagna 191 8, sene 4, voi. 8, fase 4-6; 

M. Mazzotti, La cripta della basilica Unsana di Ravenna, Felix Ravenna (19Ç1), fase. 4, 

pp. j - 4 9 ; G. Bovini, Qualche appunto sull' antica cattedrale di Ravenna, Felix Ravenna 

61 ( ^ у з ) , fase, io, pp. {9-84; Raffaella Farioli, Ravenna paleocristiana scomparsa, 

Felix Ravenna 82 ( i960), fase. 31, pp. 34-44; Giulia Maria Zaffagnini, La basilica 

Ursiana di Ravenna, Felix Ravenna 91 (1965), fase. 40, pp. 1-76. 
4 2 . . . Eusebias et Paulus unam partetem exornaverunt, parte mulierum, luxta altanum Sánete 

Anastasis (de k e r k was aan de Ops tand ing gewijd) quod fecit Agatha ( . . . ) aliam vero 

panetem, parte nrorum comptitaverunt Stadius et Stephanas ( . . . ) et hinc atque illinc 

gypseis metalhs diversa hommum animahumque et quadrupedum enigmata mciserunt et valde 

optime composuerunt. CPER 17, Ursus, i , 13. 
43 (Ursus) sepultus est, ut asserunt quidam, m ïam dicta ecclesia Ursiana... quam ipse con-
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¡Стихи, ante altare subtus pirfireticum lapident, ubi pontifex stat, quando missam camt. 

CPEH, 6 9 . 

*• (Neon) sepuhus ohm m basilica apostolorum ante altare beati apostoli Petri subtus ροτ-

ßreticum lapidem. CPER, 81. 
+5 G. Bovini, Sulla sepoltura del vescovo Neone jondatore della „Basilica Apostolorum7' di 

Ravenna, Festschrift Friedrich Gerke, Baden-Baden 1962, pp. 65-71. 
46 R. C. Goldschmidt, Paulmus' Churches at Nola, Texts, Translations and Commentary 

(diss. Leiden), Amsterdam 1940; G. Chierici, Lo stato degli studi intorno alle basiliche 
paolimane di Cimitile, Atti del Vo Congresso Nazionale di Studi Romani 1938; dez., 

Di alcuni risultati sui recenti lavori intorno alla basilica di S. Lorenzo a Milano e alle 
basiliche paohmane di Cimitile, CIAC iv (1938), Roma 1948, pp. 36-47, en RAC 14 

ОэЗЭ)» η η · ì-2'· dez., Cimitile, Palladio 3 (19Í3), pp. I7 î - i77 en 7 (1917), pp. 
69-73; dez., La seconda Jase dei lavori intorno alle basiliche di Cimitile, Atti del Ilio 
Congresso Internazionale di studi sull'alto medioevo 1956, Spoleto 1959, pp. 
1 2 Í - 1 3 7 . 

•7 Parvus erat locus sacris augustis agendis 
supphcibusque negans pondere posse manus 
nunc populo spatiosa pius altana praebet 
ojjiciis mento martyns in gremio. 
Cuneta Deo renovata placent novat omnia semper 
Christus et m cumulum luminis amplificai 
haec ut dilecti solium Felicis honorons 
et splendore simul protulit et spatio 
Felicis penetrai prisco venerabili cultu 
lux nova diffusis nunc opent spati ι s 

augusti memores sohl gaudete videntes 

praesuhs ad laudem quam nitet hoc solium. 

Roh. de Fleury HI, pp. 170-187, pi. LVII, CCL-CCLV, de tekst geciteerd naar Remon-

dini, zoals ook door H. Holtzinger, Die Basilika des Paulmus zu Nola, Leipzig 188j. 

*B (Maurentius) lacet ante limma domnorum apostolorum. Zekere Faustina rust in een 

mausoleum ten oosten van de triconch: zij vertrouwt zich en haar graf toe Christi 

tabernáculo ас sanctorum memoriae. Zie noot 3 ς. 

« E. Villa, La „Basilica Apostolorum", I.e., (zie noot 27), vooral pp. 84-85. 

5° Basilica igitur illa quae ad dominaedium nostrum communem patronum in nomine domini 

Christi dei lam dedicata celebratur, quattuor eius basihcis addita, rehquiis apostolorum et 

martyrum intra absidem tnchoram sub altana sacratis non solo beati Felicis honore venerabilis 

est. Paulinus, Epistula 32, cap. 10, Goldschmidt, o.e., pp. 38-39, met als vertaling : 

„That basilica, therefore, which in honour of the Lord of the Manor, our common 

protector, in the name of Christ, the Lord our God, has already been consecrated 

and is in use, added to his four basilicas, is venerable not only by the veneration of 

blessed Felix, but also by virtue of the relics of apostles and martyrs, which have 

been hallowed under the altar within the apse with its three recesses". 

Even verderop wordt de inscriptie aangehaald, die in deze absis te lezen stond, daarin 

worden de relieken vermeld: 

Sancta deo geminum vêlant altaria honorem, 
cum cruce apostólicos quae sociant ciñeres. 

Quam bene lunguntur hgno crucis ossa piorum, 
pro cruce ut occisis m cruce sit requies. 

17S 



Hoofdstuk 9 noten btj p. 2 ι 8 

„The holy altar enwraps a double gift of honour to God, as it brings together with the 

Cross the ashes of Apostles. How well the bones of saints are combined with the 

wood of the Cross, that those who were killed for the Cross, find rest on the Cross ! " 

Ibid., pp. 39-41-

5' Cummus ergoßde tantum et prece subplice mxi 
ad nana mei Fehcis limino et inde 
contiguam paribus vous adcurnmus aulam 
atque ab apostolici einem Yirtute medellam 
poscimus, impositis subiccti ahanbus ora. 

„Whe therefore, trusting only to faith and supplication, rush to the neighbouring 
house of my Felix and thence we run to the adjoining church with similar prayers 
and beg the power of the ashes of the Apostles for a cure, bowing our heads, under the 
altar over them". Paulinus, Carmen 28, vv. 110-114, Goldschmidt, pp. 78-79. 

s2 Goldschmidt, p . 179. 
" Ecce sub accensis altanbus ossa piorum 

regia purpureo marmore crusta tegit. 
Hic et apostólicas praesentat gratia vires 

magms in parvo pulvere pignoribus. 
Hic pater Andreas et magno nomme Lucas, 

martyr et jn/uttm sanguine Nazanus; 
quosque suo deus Ambrosio post longa révélât 

saecula, Vrotasium cum pare Gervasio. 
Hic simul una pium conplectitur arcula coctum 

et capit exigu nomma tanta smu. 
„Behold, under the lighted altar a royal slab of purple marble covers the bones of 
saints. Here mercy sets the power of the apostles before your eyes by means of 
precious pledges in a tiny heap of dust. Here lies father Andrew, Luke, great in 
name, Nazarius, a martyr adorned by his blood, and Protasius with his compeer 
Gervasius, whom God after long centuries makes known to His Ambrosius. A casket 
here holds together a group of saints and in its puny lap comprises such grand names". 
Paulinus, Epistula, 32, cap. 17, Goldschmidt, pp. 46-47. 

s+ Prospectus vere basihcae non, ut usitatior mos est, orientem spectat, sed ad domini mei beati 
Fehcis basilicam pertmet, memoriam eius adspiciens ; tarnen cum duabus dextra levaque conchuhs 
intra spatiosum sui ambitum absis sinuata laxetur, una earum immolanti hostias lubilationis 
antistiti patet, aha post sacerdotem capaci smu receptat orantes. 

„The basilica does not however, as is more usual, look to the bast, but is turned to-
vrards the basilica of my blessed Lord Felix, facing his tomb; yet an undulating apse 
unfolds itself with two recesses, one to the right and one to the left within the ample 
space left open around it, one of these offering place to the priest when he makes the 
offers of jubilation and the other receiving the praying congregation behind the 
priest in a spacious bend". Paulinus, Epistula 32, cap. 13, Goldschmidt pp. 40-43. 

'5 In secretarns vero duobus quae supra dixi circa absidem esse, hi versus indicant officia singu-
lorum. A dextra absidae: 

Hie locus est, veneranda penus qua conditur et qua 
promitur alma sacri pompa ministem. 

A sinistra eiusdem: 
Si quem sancta tenet meditandi m lege voluntas, 
hie potent residens sacris intendere libris. 
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noten bij pp. 219-222 Hoofdstuk 9 

„Now in the two sacristies, which, as I said above, are on both sides of the apse, the 
following verses indicate the function of each. To the right of the apse : „This is the 
place where the venerable viands are kept and from which are produced the all-
benificient essentials for divine service". To the left of this: „If anybody is filled with 
the holy desire to meditate in the law, he will, while tarrying here, be able to apply 
himself to the Holy Scriptures". Paulinus, Eptstula 32,cap. 16, Goldschmidt, pp.44-4f. 

56 Goldschmidt, pp. 109-110; cf. ook Villa, I.e., pp. 84-85. 

5' Totum vero extra concham basilicae spatium alto et lacunato culmine gemmis utnmque 
portiabus dilatatur, quibus duplex per síngalos arcus columnarum ordo dingitur. Cubiculo 
intra porticus quaterna longis basilicae lateribus inserta secretis orantium vel in lege domini 
meditantium, praetcrea memonis religiosorum ac Jamiharium accomodatos ad pacis aeternae 
requiem locos praebent. 

„The whole space, however, outside the apse of the basilica widens under a high 
ceiling with panel-work, with double colonnaded passages on either side, each having 
two rows of arches on each side. Four little rooms within the colonnades inserted 
in the longitudinal sides of the basilica offer suitable places for the isolation of the 
praying or those meditating in the law of the Lord, besides offering for the graves of 
religieux and friends places to rest in eternal peace". Paulinus, Epistula 32, cap. i2 . 
Goldschmidt, pp. 40-41. 

se alma sacri pompa mmisterii, „das hehre Gepränge des heiligen Dienstes, d.h. die in dem 
zugleich als Sakristei dienenden Secretarium aufbewahrten kirchlichen Gewänder 
und Gerätschaften". C. Weyman, Beiträge zur Geschichte der christlich-lateinischen 
Poesie, Hist .Jahrb. 18 (1897), p . eoo ss., geciteerd door Goldschmidt, p . 118. 

s» . . . (Victor) fecit autem et cironum de argento super altanum ecclesie Ursiane que a nomine 
hedificatons vacatur, miro opere ( . . . ) construxit, ut cernitis opus quod dehinc sublato 
ligneo vetusto, centies viginti hbrarum argenti lusto pondere structum est. Et super arcus 
civorn versus conscnpti hii sunt: Hoc votum Christo solvit cum plebe sacerdos Victor, qui 
populi erexit amore fidem — Pontißci Christo solventi vota ministrant — Aligerum cingens haec 
loca sancta manus — egregwn miratur opus sublata vetustas — quae melior cultu nobiliare 
redit — catholicae legis vemet hue si quis ornatur — mox reparatus abit corpore, Christo tuo. 
CPER 26, Victor H, 6-10. 

60 CPER 28, Agnellus II, 87. 
61 Mazzotti, I.e., zie noot 4г. 
6 2 In het document van 1209 staat: (Octavianus) ascendit super pulpitum seu pergulum. 

Geciteerd door Mazzotti, I.e. 

'з G. Tura, A proposito dell'ambone di Agnello, Felix Ravenna (1912), p. 26j ss. ; Bovini, 
Qualche appunto . . . ( e t c . ) , I.e., zie noot 4 1 ; Reallexikon ζ. deutsch. KG I, col. 631, 

fig. 2; Vrins, De ambón, p . 33. 
6* Roh. de Fleury HI, pp. 12 - i í , pi. CLXXIV-VI; DACL I , 2, col. 1342; Erika Doberer, 

Studien zu dem Ambo Kaiser Heinrichs 11 im Dom zu Aachen, Karolingische und Ottonische 
Kunst, Wiesbaden 1917, pp. 326-327; Vrins, De ambon, pp. 33-34. 

's Vrins, De ambon, p . 34. 
66 R. Farioli, I.e., pp. 16-17; M. Mazzotti, La basilica di San Apollinare in Classe, Città 

del Vaticano 1954. 
67 R. Farioli, Felix Ravenna 83 (1961), fase. 32, pp. 9-14. 
68 Ibid., pp. 13-14; M. Mazzotti, L'altare di alabastro in S. Vitale, Felix Ravenna (19^4), 

fase. 63, pp. 6Í-70. 
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Hoofdstuk 9 noten bij pp. 222-233 

*« Erika Doberer, I.e., p. 326. 
7° Zie noot 107 bij hoofdstuk 8. 
7 1 С. Cecchelli, La cattedra di Massimiano ed altri avorn romano-orientali, Roma 1936. 

Hoofdstuk IO ¡strie, Noncum en Dalmatië 

1 A. Gnirs in: Jahrbuch fur Altertumskunde der Zentralkommission V (1911t, p . 7¡ 
ss.; W. Gerber, Die altchnsthchen Kultbauten Istnens und Dalmatiens, Wien 1912; 
A. Gmrs, Zur Frage der christlichen Kultanlagen aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts in 
österreichischen Kdstenlande, in: Jahreshefte des österreichischen archäologischen 
Institutes X[X-xx (1919), Beiblatt pp. 1 81-182 ; S. Stucchi, Le basiliche paleocristiane di 
Aquileia, in: Rivista di Archeologia Cristiana ххш-ххі (1947-48), pp. 169-207; 

B. Forlati, La basilica dell'alto medioevo nella regione veneta, in: Atti del II Congresso 
Internaz. di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1913, pp. 39-Í3 ; J. bink, Der Ursprung 
der altesten Kirchen am Domplatz von Aquilew, Munster 19^4; G. Brusin, Aquileia e Ora
do, 3a ed., Padova i g j j ; G. Brusin en P. L. Zovatto, Monumenti paleocristiani di Aqui
leia e di Grado, Udine 19í7 ; Η. Kahler, Die spatantiken Bauten unter dem Dom van Aquilei 

und ihre Stellung innerhalb der Geschichte des Jruhchristhchen Kirchenbaues, Saarbrücken 
19J7; P. L. Zovatto, Aquileia, in: Reallextkon zur Byzantinischen Kunst, hrsg. Klaus 
Wessel, Lieferung 2, Stuttgart 1963, Sp. 293-306. 

2 Joachim Werner, Abodiacum, Die Ausgrabungen auf dem Lorenzberg bei Epfach, in : 
iVeue Ausgrabungen m Deutschland, Berlin 19^8, p. 423. 

3 A. A. King, Liturgies of the Past, London 1959, pp. i - j i ; A. Baumstark, Liturgia 
romana e liturgia dell'Esarcato, Roma 1904; G. Mercati in: Antiche reliquie liturgiche 
ambrosiane e romane, Roma 1902, pp. 72-7^; P. Paschini, Breve Stona del patriarcato, 
in: La basilica di Aquileia (ed. A. Caldcrini), Bologna 1933 ; G. Vale, La liturgia nella 
chiesa patriarcale di Aquileia, ibidem pp. 367-381; DACL I , 2, col 2683 ss., i.v. 
Aquileia; Liturgisch Woordenboek I, Roermond i9f8 , i.v. Aquileia, col. 181-183. 

• G. Brusin e P. L. Zovatto, Monumenti paleocristiani dt Aquileia e di Grado, Udine 19^7. 
5 G. Brusin, II posto dell'altare m chiese paleocristiane del Veneto e del Nonco, in : Fest

schrift für Rudolf Egger, Bd I, Klagenfurt 19^2, pp. 212-23J; С. Cecchelli, La 

basilica di Aquileia, Roma 1933, p. 149. 
6 Sergio Tavano, Il recinto presbiteriale nelle aule teodonane di Aquileia, in: RAC xxxvi 

( i 9 6 0 ) , pp. i o j - i 2 1. 

? Gnirs, I.e., p. 166 ss.; R. Egger, Frühchristliche Kirchenbau im südlichen Norikum, 
Sonderschrift des österreichischen archäologischen Institutes IX ( 1916), pp. 1 2 1 -1 2 2 ; 
Brusin, // posto dell'altare. I.e., p. 218. 

8 Cecchelli, o.e., p . 204; M. Mirabella Roberti, La posizione dell'altare nelle più 
antiche basiliche di Aquileia e di Parenzo, in: RAC xxvi (19^0), pp. 181-191. 

9 Tavano, I.e., ρ. 1 1 3 η . 22. 
1 0 G. Brusin, La basilica del Fondo Tullio alla Beìigna di Aquileia, in : Aquileia, quaderno 4, 

1947 ; dezelfde: Due nuovi sacelli cristiani dt Aquileia, in: Aquileia, quaderno 7," 1961 ,p. j 2. 
11 B. Molajoli, La basilica Eufrasiana di Parenzo, Parenzo 1940. 
12 G. Brusin e P. L. Zovatto, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udine 19^7 ; 

P. L. Zovatto, Architetture paleocristiane della Venezia m epigrafie commemorative, 
Pordenone 19^8; P. Testini, Archeologia Cristiana, p . 498. 
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noten bij pp. 234-243 Hoofdstuk io 

•з M. Mirabella Roberti, La basilica paleocristiana di S. Giusto a Trieste, i n : Festschrift 

Friedrich Gerke, Baden-Baden 1962, pp. í í - 6 4 . 

н M. Mirabella Roberti, Indagini nel Duomo di Pola, in: RAG xxm-xxiv (1947-48), 

pp. 209-229. 

•s Mirabel la R o b e r t i , I . e . , p . 209 . 

•' Voor N e s a c t i u m (V izaöe) : R. Hgger, Austria Cristiana, i n : At t i del Ш C o n g r e s s o 

Internazionale di Archeologia Cris t iana, R o m a 1934, PP· 287-292, fig. 3 ; v o o r 

O r s e r a ( V r s a r ) : M . Mirabel la R o b e r t i , La sede paleocristiana di Orsera, i n : Annali 

T r i e s t i n i XV ( 1 9 4 4 ) , fase. 1-2. 

" Gian Carlo Menis, La basilica paleocristiana nelle diocesi settentrionali della metropoli 

di Aquileia, Città del Vaticano 1 9 5 8 ; R. Fgger, Frühchristliche Kultbauten im südlichen 

Norikum, Sonderschr i f t des ös te r re ich i schen archäologischen Inst i tutes IX ( 1 9 1 6 ) ; 

Ejnar Dyggve, Über die freistehende Klerusbank, Beitrage zur Geschichte des Berna, in : 

Festschrift für Rudolf Egger , Bd I, Klagenfurt 195^2, p p . 4 1 - J 3 ; G. Brusin, 11 posto 

dell'altare in chiese paleocristiane del Veneto e del Nonco, ib idem, pp. 2 1 2 - 2 3 6 ; Vor-

romamsche Kirchenbauten, Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen (bearb. 

Fr. Oswald, L. Schaefer, H. R. Sennhauser,) Lief. 1, München 1966, 2, 1968. 

ιβ Egger, Frühchr. Kultb., o.e., p . 16. 

" R. Egger, Die Kirchen m Sabiona-Säben und Maria Saal, in: Frühmittelalterliche Kunst 

in den Alpenländern, Akten zum III. Internationalen Kongresz für Frühmittelalter

forschung i9f 1, Olten-Lausanne I9H-, pp. 24-32. 

"> Brusin, Il posto dell'altare. I.e., p . 2 2 8 ; Vorromanische Kirchenbauten, o.e., pp . 6 4 - 6 5 . 
21 ^ESer> Ftühchr. Kultb., o . e . , p . 103, fig. 95·; Vorromanische Kirchenbauten, o . e . , pp . 

126-127 . 
2 2 ^ßS e r> 0 - с ч P- 108, fig. 9 9 ; Vorromanische Kirchenbauten, o . e . , p p . 102-103 . 
2 3 F. M i l t n e r , Die Ausgrabungen von Lavant, i n : A k t e n III. I n t e r n a t . K o n g r . f. F r ü h m i t t e l 

a l te r forschung, p p . 1 6 - 2 3 ; Menis , o . e . , p p . 7 9 - 1 0 3 ; Vorromanische Kirchenbauten, 

o . e . , p p . 1 7 2 - 1 7 3 . 
2+ Edgar Lehmann , Von der Kirchenfamihe zur Kathedrale, i n : Festschrift F r i ed r i ch G e r k e , 

Baden-Baden 1 9 6 2 , p . 29 . 
25 A. Khatchatrian, Les baptistères paléochrétiens, plans, notices et bibliographie, Paris 1962 , 

p. 100. 
2 6 Egger , Friichr. Kultb., o . e . , p . 7 8 , fig. 7 8 ; Brusin, Il posto dell'altare. I . e . , p . 2 2 7 ; 

Vorromanische Kirchenbauten, o . e . , pp. 11 ι-ι ι 2. 

" Menis, o.e., p . 179-196. 
2 8 R· ^'δδ€Γ> ^ ' e altchristliche Kirche unter der Laurentwskapellc von Imst, Osterr. Zeitschr. 

f. Kunst u. Denkmalpflege 17 (1963) pp. 164-165; Vorromannche Kirchenbauten, o.e., 

pp. 128-129. Ibid., p. 258: Pfaffenhofen (N. Tirol), laat je-eeuwse zaal. 
2« N. Rasmo. Costruzioni dell'alto medioevo m Anaunia, Akten zum VII. Internat. Kongr. f. 

Fruhmittelalterforschung 1958, Graz-Köln 1962, pp. 196-207; Vorromanische 

Kirchenbauten, o.e., pp. 42-43. 

' 0 Onder het altaar echter een Grieks type reliekenbewaarplaats: een rechthoekig 

kamertje met tongewelf en met zuidelijke toegangstrap, zoals in de basiliek aan de 

stadspoort van Histria, eveneens in de Dobroedsja, eind çt eeuw. I. Barnea, Nouvelle^ 

considérations sur les basiliques chrétiennes de Dobrodja, Dacia 1 9 4 ^ 4 7 , pp. 226 -234 . 

3' P. A. Février, Ostie et Porto à la fin de l'antiquité, Mél. d'Archeol. et d'Hist. de 

l 'Ec. Franc, de Rome 70 (1958), pp. 29J-330. 
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" F.. Poeschcl , Frühchristliche und frühmittelalterliche Architektur in Currätien, Akten zum 

III Internat. Kongr. f. Fruhmittelalterforschung 19^1, Ölten-Lausanne I 9 î 4 , pp. 

1 1 9 - 1 3 2 ; W . Sulser, Hilde Claussen, Die Stephunshirche zu Chur, Akten zum VII. In

ternat. Kongr. f. Fruhmittelalterforschung, o . e . , pp. 1 $ 4 - 1 6 6 ; Vorromanische 

Kirchenbauten, o . e . , p . £3 . 

33 E. Poeschel , I .e . , ; H. R. Sennhauser in Badener Neujahrsblätter 1957, pp. 71 -72 . 

34 Vorromanische Kirchenbauten, o . e . , p . 30. 

35 L. Eckhart, Die Grabungsergebnisse 1960-63 in St. Laurenz zu Lorch-Enns, Jahrb. 

Oberösterr. Musealverein 109 (1964) , pp. 177-184 en i m ( 1 9 6 J ) , pp. 2 2 8 - 2 3 1 ; 

Vorromanische Kirchenbauten, o . e . , pp. 177-178 . 
36 R. Nol l , Frühes Christentum in Österreich, W i e n I 9 Í 4 , pp . 8 2 - 8 j ; Vorromanische 

Kirchenbauten, o . e . , p . 176. 

3' H. Dolenz, Vorläufiger Bericht über die Freilegung einer frühchristlichen Kirche in Lauben

dorf, Österr. Zeitschr. f. Kunst u. Denkmalpflege 12 ( i g j S ) , p . l o j s s . ; Vorromanische 

Kirchenbauten, o . e . , p . 168. 
3 8 E. Dyggve, R. bgger, W . Gerber, Forschungen m Solana, W i e n , I ( 1 9 1 7 ) , II ( 1 9 2 6 ) , 

Ш ( 1 9 3 9 ) ; E. Dyggve, Akchnstliche Kultbauten an der Westküste der Balkanhalbinsel, 

CIAC 111 (Roma 1934) , pp . 233-236 , CIAC IV (Roma 1948) , p . 4 0 0 s s . ; W . Gerber, 

Akchnstliche Kultbauten Istriens und Dalmatiens, W i e n 191 2 ; E. Dyggve, History of 

Salonitan Christianity, Oslo 1 9 j i . 

39 Forschungen m Salona III, pp . 102-1 o j ; Α. M. Schneider, Basilica discoperta. Antiquity 
ι9ζ0< ΡΡ· Ч1-139> R. M. Milenovic, Zum Problem der „basilica discoperta", Jahres

hefte des österreichischen archäologischen Institutes, Wien 1 9 Í 4 , pp. 1 2 9 - 1 J 8 ; 

A. Prandi, Questioni vecchie e nuove su alcuni tipi di basiliche paleocristiane, Byzantion 

2 f -27 ( i g ç j - i ? ) , pp. ί 3 9 - ί β ο ; A. Grabar, Martyrium I, p. J4 ss., 9 4 ss. 

4° NOVA POST VETERA / СОЕРІТ SYNFERIUS / ESYCHIUS EIUS NEPOS ƒ C(u)W CLERO ET 

P O P U L O (FE)CIT / HAEC M U Ñ E R A ƒ D O M U S XPE GRATA ƒ TENE. Forschungen in Salona I, 

p. 89 . 

4' W . Gerber in Forschungen in Salona, I, p . 64 ss . , fig. 79 ; Dyggve, Hi« , of Sal. Christia

nity, o . e . , p . 4 0 . 

*г Zie noot 39 en Dyggve, Hut. of Sal. Christianity, o .e . , pp. 7 8 - 7 9 ; dez. in CIAC Ι, p. 

4 1 Í ss. 

+3 R. Egger, Der altchristliche Friedhof Manastinne, Forschungen in Salona 11, p . 22 , fig . 1 3 ; 

Xydis, I .e . , beeldt als fig. 23 de plattegrond van deze kerk af, maar geeft bij ver

gissing Marusinac als onderschrift. 

44 Menis, o . e . , p . 206. 

45 E. Dyggve, Über die freistehende Klerusbank, I .e . , pp. 4 1 - Í 2 . 

46 Het desbetreffend ivoor is afgebeeld in Atlas van de Oudchr. Wereld, afb. j 2 6 . 

4' Ph. Verdier, Les chevets à déambulatoire sans chapelles rayonnantes (d propos de la cathédrale 

de Lausanne de l'an mille), Akten HI. Kongr. Internat. Frùhm., o . e . , pp. 3 2 1 - 3 2 J ; 

P. Verzone, Le chiese cimiteriali cristiane a struttura molteplice nell'Italia settentrionale, 

Atti del Ho Convegno per lo studio dell'arte dell 'alto medioevo (Pavia 1950) , 

Torino І 9 $ з , pp. 2 8 - 4 1 . 

4β Uit de breedte van een absis kan niet rechtstreeks afgeleid worden, of er een los 

subsellium in stond of niet. D e grootste breedte van de absis van de basilica del 

Fondo Tull io te Aquileia is 22 m., die van de S. Stefano in Verona 13,50 m, van de 

S. Giovanni Evangelista in Ravenna i o т . , van de basilica vetus in Cimitile-Nola 
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noten bij pp. 2 5 4 - 2 6 3 Hoofdstuk ι о 

6 т . ; ter vergelijking de absisbreedte van enkele Romeinse kerken: St. Pieter: 
17,jo т . , basilica Lateranensis: 16 m. 

*' G. Brusin, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia in: Aquileia quaderno 7, 1961, p. 52, 
tav. 19. De auteur geeft in dit uitvoerig artikel onder meer een studie van vroeg
christelijke altaren in Aquileia en Grado en vergelijkbare van elders, een studie waar
aan in bovenstaande paragraaf over de altaarvorm veel gegevens ontleend zijn. 

s° Brusin-Zovatto, o.e., pp. 140-158. 

s' B. Molajoli, La basilica Eufrasiana di Parenzo, Parenzo 1940; Sonje Ante, La basilique 

d'Eupbrasius, Porec s.d. (brochure). 

" Een travee korter dan de reconstructie van Gerber, die de cancelli bovendien met de 
zeskante basis van de romaanse ambon verbindt. Zowel deze basis als de zuilen onder 
de kuip zijn overblijfselen van de oorspronkelijke 6e-eeuwse ambon, die wellicht, 
zoals die van Pula, een enkele opgang aan de cancelli-zijde gehad zal hebben. Maar 
of hij in het midden dan wel aan de kant stond, is onzeker. 

53 Mirabella Roberti, Piccola Guida, p . 6; W. Gerber, Altchr. Kultbauten, o.e., p . 24. 
5+ Reconstructietekening van Dehio en Bezold. 

ss Brusin-Zovatto, o.e., p. jo6 . 
s* Mirabella-Roberti, Il duomo di Pola, Pola 1943, pp. 7-11; dez., Indagini sul duomo, 

I.e., fig. 6. 

s' Forschungen in Salano I, fig. 40-43. 
s8 Forschungen ¡η Salano III, hg. 4 5 ; Dyggve, Hut. Sal. Christianity, o.e., pp. 81 en 92. 

Hoojdstuk 11 Noord-Ajrika 

1 Zie kaarten 20-22 in Atlas Oudchr. Wereld. 
2 Afrikaanse kerkgeschiedenis : P. Monceaux, Histoire de la littérature chrétienne en 

Afrique, 7 vol., Paris 1901-23; DACL I, 1, col. Í76-77J; F. van der Meer, Augustinus 
de Zielzorger, Utrecht-Brussel 1949; W. H. С. Prend, The Donatisi Church, Oxford 
19 J2 ; J. Daniélou, H. Marrou, Nouvelle Histoire de l'Église 1, Paris 1963, pp. 184-190, 
28j-289. 

3 Christelijkearchaeologie van Noord-Afrika: S. Gsell, Monuments Antiques de l'Algérie, 
t. II, Paris 1901 (met name Livre III, le partie: Edifices du culte chrétien, pp. 113-343); 
P. Gauckler, Basiliques chrétiennes de Tunisie, Paris 191 3 (postuum uitgegeven werk 
uit 1892-Г904); Liesenberg, pp. 169-181; A. Berthier, F. Logeart, M. Martin, 
Les vestiges du christianisme antique dans Numidie centrale, Alger 1947; J. Sauer, Der 

Kirchenbau Nordafrikas in den Tagen des hl. Augustinus, Aurclius Augustinus, Fest
schrift der Gòrresgesellschaft zum 1 ςοο. Todestag des hl. Augustinus, Köln 1930, 
p. 289 ss.; F. van der Meer, Augustinus de Zielzorger, o.e., pp. 30-41, 424-439 en 
passim; О. Perler, L'église principale et les autres sanctuaires chrétiens d'Hippone-la-
Rofale, d'après les textes de Samt Augustin, Revue des Etudes Augustiniennes 19ÍÍ , 
vol. 1-4, pp. 299-343; W. Rotzer, Des heiligen Augustinus Schriften als liturgie-
geschichthche Quelle, München 1930; J. B. Ward Perkins, F. Goodchild, The christian 
Antiquities oj l'ripolitania, Archaeologica 9 j (1953), pp. 1-Í4; A. G. Luiks, Cathedra 
en Mensa, De plaats van preekstoel en avondmaalstafel m het oudchristelijk kerkgebouw volgens 
de opgravingen in Noord-Afrika (diss. Vrije Universiteit, Amsterdam), Franeker 1955 
(recensie F. van der Meer, Bibliotheca Orientalis 14 (1957), pp. 18J-187). 

381 



Hoojdstuk 11 noten bij pp. 2 64- 267 

Opgravingsvcrslagen in CIAC IH (Roma 1934), PP· î87-427> C I A C ι ν (Roma 1940), 

ι, p . 169 ss., 2, p . i 4 î ss. Voorts in de periodieken Bull. Archéol. du Com. des 
Trav. Hist, et Scientif. ; Mél. d'Archéol. et d'Hist. de l'fcc. Franc, de Rome; 
Libyca; Revue Africaine; Bull, de la Soc. Nat. des Antiq. de France; Revue des 
fct. Lat.; Лтегісап Journal of Archaeology; Karthago, Revue d'Archéologie 
Africaine. 

• Augustinus, tpistula 78, 3, CSEL 34, 2, p. 336. 
5 Item placuit, ut altana quae passim per agros aut vías, tamquam memoriae martyrum, con-

stituuntur, in quitus nullum corpus aut reliquiae martyrum conditae probantur, ab episcopis, 
qui eisdem locis praesunt, si pen potest, evertantur. Mansi, Conc. coli, ampliss. 3, col. 971. 

6 P. Monceaux, Le tombeau et les basiliques de Samt-Cypnen a Carthago, Revue Archéolo
gique 39 (1901), p . 189. 

7 De Mensa Cypnani, waarvan Augustinus zegt: Mensa Cypriani, non quia ibi unquam 
Cyprianus epulatus, sed quia ibi est immoíatus... paravit banc mensam... /η qua sacnßcium 
Deo, cui ipse oblatus est, ojferatur. Sermo 310, 2, PL 38, 1413. tlders ¿egt hij ervan: 
Honorctur etiam corpus eius (i.e. Cypriani), quia pretwsa m conspectu Domini mors 
sanctorum eius. Sánete ceìebretur, tamquam a chnstiams celebretur. A/on emm aram consti-
tuimus tamquam deo Cypnano, sed vero deo aram Jecimus Cypnanum. Sancti Augustini 
Sermones post Maurinos reperti, ed. G. Morin, Rome 1930, pp. 69-70. Wicland 
vertaalt de laatste zin als : „Wir errichten nicht dem Cyprian gleich einem Gott einen 
Altar, sondern wir machen den Cyprian zu einem Altar für den wahren Gott" 
(Altar und Altargrab, ρ. 1 1 2). 

8 . . .sed et interim sub altan martyrum animae placidum quieseunt... Tertullianus, Scorpiace, 

с ι 2, 9, c e t 2, p. 1093 ; cf. Maximus van Turijn, Sermo 78, c e t 23, p. 324. 
9 Sacrificta pro eis (martynbus) semper, ut meministis, offenmus quotiens martyrum passioneset dies 

anniversaria commemoratione celebramus. Cyprianus, Epistula 39, 3, CSEL 3, 2, p. J83. 
1 0 quid est emm altare nisi .. .sedes corporis et sanguinis Christi..., Optatus, CSEL 26, p. 143. 
1 1 Ambrosius, PL 14, 1013: 

Sjcue emm sancii, corpus et membra sunt Christi; ita peccatores qui pecca tu m non deserunt, 

sed peccato mbaerent, corpus draconis et membra sunt. Zie ook η. 9 bij hoofdstuk 9, en 

cf. Augustinus, Sermo 7 Guelferb., ed. Morin, o.e., p . 463. 
1 2 F. van der Meer, Augustinus, o.e., pp. £39-^69. 

" H. Chardon, Fouilles de Rusguniae, BACT (1900), p. 147; Gsell, Monuments II, pp. 

2 2 2 - 2 2 3 . 

'• Gsell, Monuments II, p. 33J. 
1 5 J. Cintas, N. Duval, L'église du prêtre Félix (région de Kéhbia), Karthago 9 (1958), 

pp. i i 7 - j 6 î · 
16 F. van der Meer, Augustinus, o.e., p . 434. 
17 Over de mema martyrum: DACL I I , i.v. mensa, col. 440-4^3; 1, 1, i.v. agape, col. 

823-830, i.v. Afrique, col. 707-711; J. Gage, Église et reliquaire d'Afrique, Mél. 
d'Archéol. et d'Hist. de l'Ec. Franc, de Rome 44 (1927), p . 103 ss. 

19 Een mensa, opgericht door zekere illustere Marcellus, die nomma eorum venerandaque 
corpora anachtis lapidéis cum hermulis adque mensa conclusit. M. L. Poinssot, BACT 
1934-3S ( ·94 0 ) i Ρ· 7 2 s s · > F· v a n d e r Meer, Augustinus, o.e., p . j i 8 . 

1 9 . . . deposite m pace per manus beatissimi Rebocan (Rebocatus is wellicht de bisschop). 
DACL χι, i.v. mensa, col. 44J-446. 

2 0 Optatus, De schismate donatistarum 3, 4 CSEL 2 6, p. 82. 
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« Berthier, o.e., p . çj. 
1г G. В. de Rossi, La capseìla argenta africana, Roma 1889; F. van der Meer, Augustinus, 

o.e., p . 434. 
" Berthier, o.e., pp. 1 £9-161. 
*• H. de Villefosse, Bull, de la Soc. Nat. des Antiq. de France 1880, p . 270 ss. 
« S. Gsell, влет 1899, pp. 4ÎJ-4Ç8, en in Mei. d'Archéol. et d'Hist. de l 'Ec. Franc. 

de Rome (1901), p . 231 , ; D^CL I, I , col. 828; F. van der Meer, Avgustmus, o.e., p . 
Í 2 0 . 

2* in nomine Patns et Fila et Spiritus Sancii deposite sunt reliquie sanctorum martyrum Marci 
Optati et СУШ die pridie nonas maias mdictione ¡Πα viro beatissimo Bonijatio episcopo et 

propriis manibus... ¡mperantibus Domino Nostro Mauricio Tiberio et Constantino Augustis 
temporibus gloriosi Gennadi Magistri Militum Affrice et exconsule. Berthier, o . e . , p . 4 2 . 

2 ' L. Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris 192ς, pp. 421-439. 
2 8 . . . mensa ipsius (Christi) est illa m medio constituía, Augustinus. Sermo ι 32, ι, PL 38, 7 3 ί · 
2« Gsell, Monuments II, pp. 323-333, í\g. ¡¡o; dez . , Recherches Archéologiques en Algérie, 

Paris 1893, pp. 1-76. 

' 0 Muñera quae cernís quo sancta altana Julgent. (His optus l)aborq(uc) mest cura(que Pol
enti. Creditum (sibi qui gau)det perßcere munus. M(artyr) hie est Salsa dulcwr nettare 
semper. Quae meruit caelo semper habitare beata. Reciprocum sancto (gau)dens (mu)nus 
impertiré Potentio. (M)eritumq(ue) eius c(a)elorum regno pro(bavi)t. 

31 J. Vaultrin, Les basiliques chrétiennes de Carthage, Revue Africaine 1932, pp. 2 J9-278, 
fig. p . 264; Ch. Picard, Carthage, Paris 19J1, p . 63. 

" Voor al deze Numidische kerken, zie Berthier, o.e. 
M E. Maree, Monuments chrétiens d'Hippone, ville episcopale de Saint Augustin, Paris 1958, 

p . 29 (recensies door G. Ch. Picard in Revue des Etudes Latines 36 ( igfS) , pp. 
412-414, en door N. Duval in Karthago 9 ( igfS) , pp. 273-276). Duval stelt als 
lacunes vast : het ontbreken van een opmeting van het subsellium in de absis, en de 
vluchtige interpretatie van de estrade en de grafkelder in het schip : de graftomben 
hebben misschien cultisch belang gehad en erboven stond misschien het altaar. 

3+ G.-Ch. Picard, Cintas Mactarttana, Karthago 8 ( i9f7) , p . 114. 
35 + SUB НЕС SACRO SCO BELAMINE AlTARIS SVNT MEMORIAE SCOR MASSAF CANDIDAE 

seï HESiDORi SCOR TRiv pvERORV iel MARTINI sci ROMANI + . G . В. de Rossi, Boll. 
1894, p. 39; F. van der Meer, Augustinus, o.e., ρ. 2ςο. 

36 Oued Rhezel: B e r t h i e r , o . e . , p p . 4 9 - 7 1 ; Lámbese: Gsell , M o n u m e n t s II, p . 219 ss . , 
fig. 1 2 8 ; Skhira: M. Fendri, Basiliques chrétiennes de la Skhira, Publications de 
l'Université de Tunis, Fac. des Lettres, ie série: Archéologie, vol. 7, Paris 1961 ; 
Beman: Gsell, Monuments II, p . 17; ss., fig. 117; Henchir el Ateuch: M. Simon, 
Fouilles dans la basilique de H., ΜΑΗ ¡ι ( 1 9 3 4 ) , pp. 1 4 3 - 1 7 7 ; Khirbet bou Hadef: 

Berthier, o.e., pp. 1J9-161; Kélibia: Cintas-Duval, I.e., pp. 157-264; Djémila: 
Y. Allais, Ruines de Djémila, Paris 1938 ; dez . , Une nouvelle basilique chrétienne de 
Cuicul du Ve siècle probablement, ВАСТ I 9 i f - ï 6 , pp. 7 2 - 7 6 ; Chafagi Aamer: Ward 
Perkins, Goodchild, I .e . ; Castiglione: M. Bertrand, Note sur la basilique de C, BACT 
1896, pp. 139-142; Gsell, Monuments II, p. 188, fig. 120; Bou Takrematen: Berthier, 

o.e., p . ι 30. 

37 Zie noot 4f. 
3 8 Gsell, Monuments, II, р. з з у ss. ; J. Baradez, Tipasa, ville antique de Maurctame, Alger 

>9iJ, ρρ· ςο-ςι. 
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З» HIC ВІ ТАМ CLARIS LAVDANTVR MOENIA TECTIS 

CVLMINA QVOD NITENT SANCTAQVE ALTARÍA CERNÍS 

NON OPVS EST PROCERVM SETTANT1 GLORIA FACTI 

ALEXANDRI RECTORIS OVAT PER SAECVLA NOMEN 

CVIVS HONORÍFICOS FAMA OSTENDENTE LABORES 

IVSTOS IN PVLCHRAM SEDEM G^VDENT LOCASSE PRIORES 

QVOS D1VTVRNA QVIES FALLEBAT POSSE VIDERI 

NVNC LVCE PRAEFVLGENT SVBMXI ALTARE DECORO 

COLLECTAMQVE SVAM GAVDENT FLORERE CORONAM 

ANIMO QVOD SOLLERS IMPLEVIT CVSTOS HONFSTVS 

V N D I Q ( V E ) VISENDI STVDIO CHRISTIANA AETAS CIRCVMFVSA VENIT 

LIMINAQVE SANCTA CANENS SACRAMENTO MANVS PORRIGERE GAVDENS. 

Diehl, iLcv 182$; DACL I, i, col. 687; Gsell, Monuments II, p . 33^. 
•M» Y. Allais, o.e., p . ¡j s. 

•• Tipasa: J. Baradez, o.e., pp. 72-76; Mdaourouch: fc. Alberimi, влет 192^, p. i S j s s . ; 
Sabrathd en Leptis Magna: Perkins-Goodchild, I.e. 

« In de Ermitage te Leningrad. Roh. de Fleury II, pi. CLIII; A. Grabar, L'âge d'or de 
Justinten, Pans 1966, fig. 379. 

« Bou Kaben: Berthier, o.e., p . i 2 j . 

« Augustinus, De civitate Dei 22, 8, 22, Corp. Christian. 48, p . 826; zie ook noot 
4 7 ; Sermo 323, PL 38, 1446; Epistilio ι 26, ι, CSEL 441 Ρ· 8. 

+5 Merebatur talis clericae oidmatioms ulteriores graduset incrementa malora, non de annis suis 

sed de mentis aestimandus. Sed interim placuit ut ab officio lectionis mcipiat, quia et nihil 

magis congruit voci quae Deum gloriosa praedicatione confessa est quam celebrando dinnis 

lectiombus personare, post verba sublimia quae Christi martyrium prolocuta sunt, Evangelium 

Christi legere, unde martyresßunt ; ad pulpitum post catastam venire, ¡Ihc fuisse conspicuum 
gentilwm multitudini, hie ajratnbus compia, illic auditum esse cum miraculo circumstantis 
poputi, hie cum gaudio Jraternitatis audin. Cyprianus, Epistula 38, 2, CSFL 3, pars 2, 
pp. ί β ο - ί β ι . 

*6 Hunc ad nos, Jratres dilectissimi, cum tanta Domini dignatione vementem, testimonio et 

miraculo eius ipsius qui se persecutus Juerat illustrem, quid aliud quam super pulpitum id est 

super tribunal ecclesiae oportebat трот, ut loci ahioris celsitate subnixus et plebi umversae 

pro honoris sui ciarliate conspicuus legal praeeepta et evangehum Domini quae Jbrtiter ас 

ßdehter sequitur? Vox Dominum confessa m his cottidie quae Dominus ¡acutus est audiatur. 
Vident an sit ulterior gradus ad quem proßa m ecclesia possit. Nihil est m quo magis con

fessor jratnbus prosit quam ut dum evangelica lectio de ore eins audiatur lectons fidem quisque 
audient imitetur. Jungendus m lectione Aurelio f uerat, cum quo et divini honoris societate 
comunetus est... Hos tarnen lectores interim constituios sciatis, quia oportebat lucernam super 
candelabrum pom unde omnibus luceat et gloriosos vultus in loco altwre constituí, ubi ab 
omni circumstante conspecti incitamentum glonae videntibus praebeant. Cyprianus, Epistula 
34, 4, ς, CSEL 3, pars 2, pp. ¡83-Í84. Vrins, De ambon, pp. 13-14, komt op grond van 
de epistulae 3 3 en 34 en andere teksten tot dezelfde conclusies, waartoe ook een over
zicht van de archaeologische vondsten leidt : een pulpitum is een verhoog, maar geen 
meubel, een ambon mag men er met in zien. 

+' Quamquam propter commoditatem depromendae \ocis altiore loco stare videamur. Augustinus, 
Sermo 23, ι, PL 38, i j j ; . . . in gradibus exedrae, in qua de superiore loquebar loco. De 

civitate Dei 22, 8, 4J i , Corp. Christian 48, p. 826; Numquid non ascenda aliquando 
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out presbyter out episcopus? Et non diät aliud de superiore loco nisi ne rapiantur res alienae. 

Sermo 4 9 , De diversa, PL 39, 1 j 6 8 . 

4* Ut episcopus in ecclesia, et m consessu presbyterorum, subhmior sedeat. Conc. Carth. IV, can. 

j j Mansi IH, col. 9 Í 4 ; Aug., Confess. 8, j , CSEL 33, p . 173. 

49 Augustinus, Epistula 34, 2 CSEL 34, 2, p . 24; Conc. Carth. IH, e. 32, Mansi III, col. 

885·: ante absidem manus ei imponatur. 

so Вешал: Gsell, Monuments II, p. ij¡ ss., fig. 117; Sabratha ι en 2 : Perkms-Goodchild, 

I.e.; Tigzirt: Gsell, Monuments H, pp. 294-304, fig. 137; P. Gavault, Etude sur les 

ruines romaines de Tigzirt, Paris 1897, pp. £ - 9 0 ; S. Lancel, Architecture et décoration de 

la grande basilique de Tigzirt, M A H 6 6 ( i 9 j 6 ) , p p . 2 9 9 - 3 3 3 ; Thelepte: Gauckler, Basili

ques, pi. xxiv ; Djémila: A. Ballu in BACT 1914, pp. }04-30f; Allais, o.e. ; Henchir el 

Begeur: Guénin in BACT 1907, pp. 343-3$!. 

s· Thans in het Bardo-museum te Tunis. P. Gauckler, Monuments et Mémoires pubi. 

par l'Académie des Inscr. et Belles Lettres 13 (1906), p . 17ς ss., pi. XIII; P. Gauckler 

L. Poinssot, A. Merlin, Catalogue du Musée Alaoui, le supplément, Paris 1 9 0 7 - 1 9 1 0 , 

no 307, pi. xxi; F. van der Meer, Christus' Oudste Gewaad, p . 106 ss. ; dez., Augustinus, 

р . зь en Atlas Oudchr. Wereld, afb. 4^3; dez., Ecclesia Mater, in: Vriendengave, 

Bernardus kardinaal Alfrink aangeboden, Utrecht 1964, pp. lo j- i 14. Catalogus Ten

toonstelling Romeinse mozaïeken uit Tunesië, Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 

dec. 1963-maart 1964, nr. 17. 

s* Am Tamda : W . Seston, Le monastère d'Am Tamda et les origines de l'architecture monastique 

en Afrique du nord, MAH J I ( 1 9 3 4 ) , pp. 7 9 - 8 6 ; Henchir Guessena: Gsell, Monuments II, 

p. 2o2 ss., fig. 123; Henchir Seffan: Berthier, o.e., pp. 8o -8 j ; Matifou: Gsell, 

Monuments II, p . 222 , fig. 129 ; Ouled Agla (Lecourbe): A. Milhavet, Note sur les ruines 

du village Lecourbe, BACT 1898, p . 360 s s . ; Tipasa: Gsell, Monuments II, pp . 3 2 3 - 3 3 3 , 

fig. I J O ; Damous el Kanta: Vaultrin, I.e., p. 224. 

53 Tébessa: Gsell , Monuments II, p p . 2 6 J - 2 9 1 , fig. 1 3 4 ; Oued Rhezel: Ber th ie r , o . e . , 

p . 6 8 ; Fénana (Thelepte): Gauckler, Basiliques, pi . x x i n - x x i v ; Chafagi Aamer: Perkins 

-Goodchild, I.e. 

54 Nussbaum, Der Standort, p . 2 1 6 . 

ss Optatus, De schismate donatistarum 6, 1 : quis fldelium nescit in peragendis mysterns ipsa 

ligna linteamme cooperine (CSEL 26 , p . 14^). Augustinus, Contra Crescomum 3, 43 

(CSEL £2 , 2, p . 4 Í 3 ) : Mammianus episcopus . . . m ea ipsa (basilica) sub altan . . . eodum 

supra se fracto, eiusque lignis almquefustibus, ferro etiam crudehter caesus. Cf. ook Epistula 

i 8 s , 27, CSEL J? , ρ. ις. 

s6 Zie noot ςι. 

" Zie noot зу. 

s' Concilia Galliae, CCL 148A (ed. C. de Clercq), p . 30. 

s» Gsell, Monuments II, pp. 237-240. 

'0 Victor Vitensis, Hut. Fersecut. ι, 42 CSEL 7, p . 18. 
6 1 A.Merlin, VégliseduprêtreVitahs a Sujetuia, Revue Tunisienne 24(1917), pp. 26J-273. 

*2 fratreï qui ad cancellum stant, Augustinus, Contra Felicem l, 19 (CSEL 2 ς, p . 8 2 6 ) ; hij 

gebiedt, dat de zondaren ne de cancellis projiciantur, Sermo 392, ς (PL 39, col. 1712); 

cf. Epistula 34, 2 CSEL 34, 2, p . 24. 

'з Zie noot 18. 

64 Announa: Gsell, Monuments II, p . i 6 j , ss., fig. 114; Beman: ibid. p . I7f, fig. 117; 

Sériana: S. Gsell, H. Graillot, Explorations archéologiques dans le département de Con-
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stamme, MAH 14 ( 1 8 9 4 ) , pp. j i 2 - j i j ; Timgad. Gsell, Monuments II, pp. 3 0 9 - 3 1 1 , 

fiç. 1 4 3 ; Henchir Tarlisi: M. Labroussc, Basilique et reliquaire d'H.T., MAH ¡¡ ( 1 9 3 8 ) , 

pp. 2 4 4 - 2 J 8 ; Berthier, o . e . , p . і б ^ ; Khnbet Guidra: Gsell, Monuments II, p. 2 o j ss . , 

fig. 1 2 4 ; Henchir Tikoubai: Gsell-Graillot, I.e., pp. 3 6 - 3 7 ; Meharza: Berthier, o . 

c , pp. 1 1 2 - 1 1 4 ; Mechta el Tem: ibid., pp. 1 4 4 - 1 4 7 ; Khirbet bou Hadej: ibid., pp. 

159-161 ; Khirbet Salah: ibid., p. i j i ; Mechta Azrou: ibid., p. 1 4 8 ; Et Toual: Gsell, 

Monuments, II, p. 338. 

*5 Optatus, De schismate donatistarum 4 , ς, CSEL 26, p. 1 0 7 ; Augustinus, De catechizandis 

rudìbus 13, 19, PL 4 0 , col . 3 2 j . 

6* Populi conßuunt ad ecclesiam casta celebntate, honesta utnusque sexus discretione. De 

civitate Dei 2, 28 , CSEL 4 0 , p . 106. 

'7 Cf. О. Nussbaum, Bewertung von rechts und links in der romischen Liturgie, jbAC ς ( 1 9 6 2 ) , 

pp. ΐ ί 8 - 1 7 1 . 
6 8 Cintas-Duval, I.e. 
69 Gsell, Monuments II, p. 1 4 8 : virgmum canc(ellus) b(onis) ¿(ene). 

70 Cf. η . 6 2 . 

" M. Simon, I.e., pp. 1 6 2 - 1 6 ; . 

' 2 V. Schultze, Archäologie der altchristlichen Kunst, München 189J, p . j 8 ; Holtzinger, 

p. 9 2 ; Gsell, Monuments II, p . 143; Liesenberg, pp. 169-181 ; M. Simon, I .e . , pp. 

1 6 2 - 1 6 ; ; Berthier, o . e . , p . 177; Luiks, o . e . , passim, Cf. ook: W . Rave, Corvey, 

Munster I 9 i 8 , p . 99 ss . , die een verbreiding ziet van de „pastophoria" vanuit Noord-

Syrie over Palestina, bgypte en Noord-Afrika naar Spanje, Gallië en het Rijnland. 

73 F. van dei Meer, Augustinus, o . e . , p . 647 en n. 27. 

74 Maree, o . e . 

7s Berthier, o . e . , p . 177. 
7 6 . . .morem qui tunc ase apud Carthagmem coeperat, ut hymm ad altare dicerentur de psal-

morum libro, sive ante oblationem, slve cum distnbuetur populo quodjuisset oblatum. Retracta-

tiones 2, 11, CSEL 36, p . 144. 

77 Cone. Carth. Ill, с 23, Mansi III, col . 9 2 2 . 

7е W . C. Bishop, The afnean Rite, Journal of Theological Studies 12 ( i 9 i 2 ) , p p . 2ÍO-277. 

7« Pseudo-Germanus, Ep. 1, PL 72 , col . 9 2 - 9 3 ; Gregorius Turón. , De gloria mart. 37 

( M G H , Scr.r. mer. I, p . ; i 2 ) . 
8 0 Crowfoot , p . 7 1 . 
8 1 L. Carton, Découvertes Jattes en 1914 dans lesjouilles de Bulla Regia, BACT i g i j , pp. 

1 8 4 - 2 0 8 . 
8 г Gauckler, Basiliques, p . 11 ss., pi. I. 
8 ' P. Garrigue, Une basilique byzantine àjunca en Byzaccne, MAH 6 ; ( 1 9 3 8 ) , pp. 244-2 j 8 . 
8* Fendri, o .e . ; recensie door P.-A. Février, A propos des basiliques de la Skhira, RAC 38 

( 1 9 6 1 ) , pp. 3 ° ί - 3 ° 9 · 
8 s Procopius, De aedificus 6, 4 , éd. Haury, p . 1 7 7 - 1 7 8 ; Perkins-Goodchild, I .e. 

us Ibid. 
87 Gavault, o . e . ; Gsell, Monuments W, pp. 301 -302 . 
8 8 Picard. I .e . , p . 114. 
89 S. Gsell, C. A. Joly: Khamissa, Mdaourouch, Announa, Alger-Paris 1922 , pp. i i ; - i 2 o . 

«o Allais, BACT i 9 i i - ; 6 , pp. 72-76 . 
1)1 G. L. Feuille, L'égide dejunca. Revue Tunisienne 41 /42 (1940) , pp . 24-29. 

^2 Cyprianus... m cuius basilica analogius, ¡η quo libro supra pósito cantatur aut legitur, 
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noten bij pp. 293-299 Hoofdstuk 11 

mirabiliter conpositus esse rejertur. Nam ex uno lapide marmorn torus sculptus adsentur: 
id est mensa desuper, ad quam per quactuor gradas ascenditur; cancelli in circuitu, subter 
columnae, quia et pulpitum habet sub quo ocio personae recipi passant. Qui nunquam ibi ullo 
ingenio potuit exhiben, nisi virtus Martyns praestitisset. Gregorius Turón., De gloria 
martyrum 93, MGH, Ser. rer. mer. I, ι, ρ J jo . 

«3 Ch. Diehl, Afrique Byzantine, Histoire de ¡a domination byzantine en Afrique, Paris 1896, 
p . i i o . 

Hoofdstuk 12 Spanje 
1 P. de PaloI, Arqueología paleocristiana y visigoda. IV. Congreso Internacional de 

Ciencas prehistóricas y protohistoricas, Madrid 19^4, Zaragozza 1954; J. Puig i 
Cadafalch, L'art visigothique et ses survivances, Pans 1961 ; P. de Palo], Tarraco Hispano-
visigoda, Tarragona 1 9 Я ; dezelfde: Los monumentos paleocristianosy visigodos estudiados 

en España desde el año 1939 a 19^4. CIAC V (19J4) 19^7, p. 87 ss.; dez., Arqueología 
cristiana de la España romana, Madrid 1967 ; Ars Hispaniae II, Madrid 1947 = P. Battle, 
Arte paleocristiano, H. Schlunk, Arte visigodo. 

2 J. R. Méhda in: Memoria Junta superior excav. 11 (1917), pp. 17-18. 

3 P. Battle, Huguet & H. Schlunk., Ars Hispaniae II, Madrid 1947, p . 229 ;P. de Palol, 
Tarraco, o.e., p . 1 ¡ ss., p . 43 . 

* P. de Palol, Tarraco, o.e.; Arq. Cr., o.e., pp. ^3-^9. 

s J. de C. Serra-Rafols & E. de Fortuny, Excavaciones en Santa Maria de Egara, Fasti 
Archaeologici 2 (1947, app. 1949), pp. 441-443. 

6 J. Perez de Barradas., La basilica paleocristiana de Vega del Mar, in: Arch. Esp. de Arte 
y Arqueol. 8 (1932), p . 64 ss.; P. de Palol, Tarraco, o.e . ; Arq. Cr. pp. Ji-yç (datum: 
6e eeuw). 

? Palol, Los monumentos, I.e. 
8 Rubio i Bellver in: Anuari inst. estudis catalans 1909-191 o, p . 367 ss. 
' P. de Palol, Basilicas paleocristianos en la isla de Menorca, Baleares. In Festschrift Frie

drich Gerke, Baden-Baden 1962, pp. 39-Í3. 
•0 Palol, ibidem; Arq. Cr., pp. 18-23. 
11 Palol, ibidem, pp. 23-2^. 
12 Palol, ibidem, pp. 2J-27. 
" Alejandro Marcos Pous, La iglesia visigoda de San Pedro de Menda, in: Akten zum VII. 

Internationalen Kongress fur Fruhmittelalterforschung, 19^8, Graz-Köln 1962, pp. 

104-130 Palol, Arq. Ст., pp. 97-99. 
·• F. A. Gonzalez y J. Tejada y Ramiro, Collectón de cánones de la iglesia española II, 

Madrid 18^0, p . 614, aangehaald door A. M. Pous; Mansi, Ampliss. coll. Concil 9, 

col. 778. 
•s González y Tejada, o.e., p. 278. 
16 P. de Palol, Altares Hispánicos del siglo V al Vili, in: Akten zum VII. Internationalen 

Kongress fur Fruhmittelalterforschung 19^8, Graz-Kòln 1962, pp. 100-103; dezelfde 
Las mesas de altar paleocristianos de la Tarraconense, in: Ampurias i<,-2o, Barcelona I9 f8 ; 
dez., Arq. Cr., pp. 183-196. 

Hoofdstuk 13 Gallië 
1 Th. Kempf, Die vorläufigen Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Gelände des Trierer 

Domes. In: Germania 29 (19Ï9), pp. 47-^8; dezelfde: Die konstantinische Doppel-
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Hoofdstuk 13 noten bij pp. 301-307 

kirchenanlage in Trier und ihre Baugeschichte von 326 bis 1000. In: Kunstchronik 4 
(19J1), pp. 107-109; dezelfde: Neue Ergebnisse der Trierer Domgrabungen. In: Kunst
chronik 6 ( i 9 i3 ) , pp. 90-92; dezelfde: Ecclesia cathedralis eo quod ex duabus ecclesns 
perßcitur. In: Arte del primo millennio, Atti del II convegno per lo studio dell'arte 
dell'alto medioevo, (Pavia 1950), Torino 19^3, pp. 3-10; dezelfde: Trierer Dom
grabungen 194J-19J4. In: Neue Ausgrabungen m Deutschland, Berlin 19^8, pp. 368-379. 
In het Diòzesanmuseum van Trier vondsten (o.a. resten van cancelli met graffiti), 
tekeningen en maquettes. 

2 Nussbaum, Der Standort I, p . 324. 

i G. P. P. Vrins, Deambon, p . 41 . 
• Katalog der frühchristlichen Abteilung des Bischöflichen Museums Trier, Trier 196$; 

Katalog Römer am Rhein, Köln 1967. 
5 Albert Verbeek, Spuren derjrühen Bischojskirchen m Tongern und Maastricht. In : Bonner 

Jahrbücher i^S ( i 9 i 8 ) , pp. 346-371. 
6 Ongeveer zoals bij de 4e- je-eeuwse S. Ursula te Keulen, waar de binnenste schaal 

van de halfronde absis-muur later, ter versterking, is toegevoegd. Zie noot 8. 

? F. Fremersdorf, Ergebnisse der torschungen bei der Sevennskirche in Köln. In: Neue Aus
grabungen m Deutschland, Berlin I9j8,pp. 329-339; Vorromanische Kirchenbauten, o.e., 

P- i J i · 
8 O. Doppelfeld, Crdbung in der Kirche St. Ursula zu Köln. In: Rheinische Kirchen im 

Wiederaufbau, 1951, p . 6 j ss. ; Katalog Römer am Rhein, Ausstellung des Römisch-
Germanischen Museums, Köln 1967, pp. 116-117; Vorromanische Kirchenbauten, o.e., 

Ρ· I Í7 · 
« Katalog Römer am Rhein, ρ. 114, Abb. 13. 

1 0 H. Eiden, Ausgrabungen im Spätantiken Trier. In: Neue Ausgrabungen in Deutschland, 
Berlin 1958, pp. 340-367, in het bijzonder pp. 3^9-363. 

11 H. Lehner und W. Bader, Bau geschichtliche Untersuchungen am Bonner Münster. In: 
Bonner Jahrbücher 136-137 (1932), pp. 41-44, 198-204; W. Bader, Zur Kritik der 
Bonner Märtyrergräber. In: Bonner Jahrbücher 148 (1948), p . 14 s. 

12 W. Bader, Der Dom zu Xanten, Kevelaer 1949, p . 16 ss. ; H. Borger, Dds Märtyrergrab 
im Dom von Xanten (Vortrag). In: Mitteilungen der Gesellschaft fur vergleichende 
Kunstforschung in Wien 10 (19^8), pp. 44-47; dezelfde: Die Ausgrabungen im Bereich 
des Xantener Domes. In: Neue Ausgrabungen m Deutschland, Berlin 1958, pp. 380-390. 

13 Eiden, I.e., p . 363. 
'+ C. Peeters, De oudste bisschopskerken van Utrecht. In: Feestbundel F. van der Meer, 

Amsterdam-Brussel 1966, p . l o j . 
15 J. Hubert, Le baptistère de Poitiers et Γ emplacement du premier groupe episcopal. In : Cahiers 

Archéologiques 6 (1952), pp. 135-147. 
16 J. Hubert, L'architecture religieuse du haut moyen âge en France, Paris 1952, p. 60. 
" M. Faure, Vienne, ses monuments chrétiens. Vienne 1948; J. Hubert, o.e. 
18 H. Rolland, Fouilles de Saint-Biaise, Paris i g j i , p . 165, fig. 4 9 ; G. Vrins, I.e., p . 4 1 . 
15 Vrins, I.e., p . 4 1 . 
20 J. Hubert, L'architecture religieuse, o.e. Over de gallicaanse ritus: A. King, o.e., 

pp. 77 - i8 i . 
21 Gregorius Tur., Hist. Franc, lib. 10, с. з 1 (мон, Rer. ser. mer. I, p . 444); 2, с. 14 

(ibid., p. 81). Bij incidentele en onvolledige opgravingen is van de je-eeuwse kerken 
niets teruggevonden, wel van de latere gebouwen uit de ioe en de 13e eeuw en uit 
1779. Thans staat er een neogotische kerk van Laloux. 
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22 Perpetuus... submota basilica, quam prius Bricius aedißca vera t super sanctum Martinum, 
aedificant aliam amplwrcm m cujus ábsida beatum corpus ipsius venerabths sancii transtulit 
(Hist. Franc, lib. 10, с. 31,6 (MGH, Rer. ser. mer. I, p. 444). 

" Greg. Tur., De virtut. S. Martini lib. 4, с. 2 j (p. 6 j j ) . 
2* Ibidem lib. 2, с 47 (p. 626). 
» Ibidem lib. 3, с j7 (p. 646). 
2(1 ... in atrio quod absidam corporis ambit (De virtut. S. Martini lib. 3, c. ¡7; ... atrium 

quod ad pedes beati (Hist. Franc, lib. 7, с 22, p. 303). 
« Hist. Franc, lib. 2, с 14, (p. 82). 
2 9 J. Förmige, L'abbaye royale de Samt-Denis, Paris 1960, p . 172 ; zie verder voor zulke 

„Hochgraber": H. Claussen, Heiligengräber im Frankenreich, ungedr. Diss., Marburg 
19Í0; О. Nussbaum, Der Standort, pp. 30^-306. 

í» Louis Blondel, Aperçu sur les édifices chrétiens dans la Suisse occidentale avant l'an mille. 
In: Actes du Ule Congrès International pour l'Etude du Haut Moyen Age, 9-14 sept. 
19JI , Olten-Lausanne 19^4, pp. 271-307. 

30 Blondel, I.e. 

Over Britannia valt in ons kader weinig mede te delen. Uit de tweede helft van de 4e 

eeuw dagtekenen de resten van een geoccidenteerde, driebeukige transeptbasiliek in 

Silchester (Hampshire), waarvan de halfronde absis geen resten van banken of 

cathedra vertoont, maar waarvan de viering een vierkant mozaïekveld bevat van 

1,1 8 m zijde, met een patroon van witte en zwarte stenen. Op dit veld zal een houten 

mensa gestaan hebben, sporen van een reliekenbewaarplaats zijn er niet. G. E. Fox, 

Excavations on thesiteojthe Roman city at Silchester, Archaeologia J3, 2 (1892), pp. £39-
Í73· 

Samenvatting 

1 Th. Klauser, Der Ursprung der bischöflichen ¡nsignien und Ehrenrechte. Bonner Aka
demische Reden 1, Krefeld 19^3; dez., Kleine abendändische Liturgiegeschichte, Bonn 
196^, p . 36 ss. ; J. N. Bakhuizen van den Brink, Episcopalis Audientia. Mededelingen 
der Kon. Ned. Akademie v. Wetensch., Nieuwe Reeks dl 19, afd. Letterkunde, Am
sterdam I9j6, pp. 24J-301; L. Voelkl. Die Kirchenstiftungen des Kaisers Konstantins 
im Lichte römischen Sakralrechts. Arbeitsgemeinsch. f. Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen, Geisteswissensch., Heft 117, Köln 1964, p . 49 ; P. R. Coleman-Norton, 
Roman State and Christian Church, A Collection of Legal Documents to A.D. ¡ις, vol. I, 

London 1966, pp. 74-76. 
2 Over de sella curuhs: Daremberg- Saglio IV, 2, p. 1179 ss. ; Pauly-Wissowa 2e R. 

IV, col. 1310-131Í; E. Stommel, Die bischöfliche Kathedra im christlichen Altertum, 
Münchener Theol. Zeitschr. 3 (19J2), pp. 17-32; dez., Bischofsstuhl und hoher 
Thron, jbAC 1 ( i 9 i 8 ) , pp. £2-78. 
Afbeeldingen van de sella curulis: consulaire diptieken van de je en 6e eeuw, bijv. 
diptiek van Probianus in Berliner Staatsbibl; reliëf met rechtzitting, 4e eeuw, in 
Museo Civico van Ascoli Piceno ; voorstelling van Pilatus op zijn zetel op de tribune, 
op sarcofagen : J. Wilpert, ¡sarcofagi, Roma 1929, tav. 12, 4-1$; ι S, 2; 16, 2; 121, 
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Samenvatting noten bij pp. 310-320 

4 ; 142, 3; 207, 6. Annas en Kaiphas tronend op Jaldistona : lipsanotheek van Brescia. 

Meestal met voetschemel, scamnum. De keizer troont in afbeeldingen (munten, 

medailles) nu eens op een solium (troon met leuning), dan weer op een leuningloze 

sella, met gemmen bezet en met velum bekleed. 

Op de voorstellingen van sarcofagen en ivoren zit Christus als leraar op de cathedra 

of op een eenvoudige sella (met leeuwepoten op de sarcofaag van Junius Bassus, 

4e eeuw). Over de Heer op een echte t roon: Stommel, Bischojsstuhl, I.e., pp. 6^-66. 

' Ook hier is sprake van een monumentalisering van los meubilair, namelijk van in een 

halve kring opgestelde zitbanken. In de Oudheid is het subsellium, βάθρον, een bank, 

lager dan de sella, en aan meerdere mensen tegelijk plaats biedend (in huizen, in 

winkels). In de school worden verscheidene subselha in een kring om de cathedra van 

de leermeester geplaatst. In de magistratuur wordt de hiërarchie ermee uitgedrukt : 
terwijl de hoogste ambtenaren op de sella curulis zetelen (supra, η . 2), zitten de 

lageren in rang (tribuni plebi*, aediSes plebea, zelfs senatoren, van wie alleen de princeps 

senatus een sella heeft) op collectieve subsellia. Zie Pauly-Wissowa 2e R. VII, col. 

J02-Í04, i.v. subsellium. Ook de theaterbanken heten subsellia. 

In afbeeldingen van Christus als leraar temidden van de Twaalf in de 4e eeuw ziet men 
soms de Heer zitten op een cathedra met leuning en voetschemel, terwijl de discipelen 
op twee rijen in halve kring te weerszijden zitten, zonder dat duidelijk is waarop, 
klaarblijkelijk op heel bescheiden banken (schildering in een arcosolium bij de crypte 
van Ampliatus in de catacomben van Domitilla; hypogaeum van de Aurelii, arcoso
lium; mozaïek in de zuidoostelijke concha van d e S . Aquilino bij S. Lorenzo Mag
giore in Milaan). Zichtbaar zijn die banken in een der reliëfs van de lipsanotheek \'an 
Brescia. 

• Het cibonum dat tussen de canontafels en het begin van het Mattheusevangelie in de 
verluchte handschriften is afgebeeld, bedoelt de heilige tekst van de hele codex te 
overhuiven, het is een sanctuanum. Тле. Th. Klauser, Das Cibonum m der älteren 
christlichen Buchmalerei. Nachr. d. Ak. d. Wissensch. in Góttingen, I. Phil.-Hist. 
Kl., Jahrg. 1961, Nr. 7, Göttingen 1961, pp. 191-207. Cf. ook de omlijstingen in de 
Romeinse Chronograaf van 3^4 (Cod. Vat. Barb. 3139). De overhuiving van de 
canontafels, reeksen van bogen op kolonnetten, kan men aanzien als vlakke, frontale 
pergulae, zie o.m. brika Doberer, Die Ornamentale Steinskulptur an der karohngischcn 
Kirchenausstattung, in: Karolingische Kunst, Düsseldorf 196^, p . 208. 

5 In de late Oudheid kent alleen het huis-interieur van de weigestelden soms de vorm 
van een zware, rechthoekige marmeren mensa, maar dan in het atrium in de open lucht 
staande en bestaande uit een rechthoekig blad op twee marmeren wangen met gepro
fileerde basementen en met voluutvormige, vaak in leeuweklauwen eindigende voor
kanten (Pompei, Herculaneum). 

6 Het altaarciborium heeft.in alle bewaard gebleven sporen en resten, altijd de gedaan
te van een overhuiving op vier steunpunten in hout en steen, en het heeft formeel-
typologisch weinig zin om verbindingen te zoeken met de honorifieke en represen
tatieve σκήνη, de tent van de Achaemeniden, van Alexander de Grote, van andere 

hellenistische vorsten. Wel bestaan er duidelijk betrekkingen tussen de vorm van het 

altaarciborium en de overhuiving van het godenbeeld. Niet alleen tiio/os-vormige 

open, ronde aediculae worden op de hellenistische munten afgebeeld als overhuiving 

van het cultusbeeld en op de Romeinse munten als overhuiving van het vergoddelijkte 

keizerbeeld, maar ook ziet men vaak vier kolonetten met een koepel of met diagonale 

3 9 0 



noten bij pp. 3 2 0 - 3 2 1 Samenvatting 

ribben als overdekking, klaarblijkelijk geen baldakijnen van hout en textiel maar 
architectuur. De Romeinse keizer zelf echter troont in levende lijve nooit onder zulk 
een apparaat, althans niet vóór de 6e eeuw en niet in zijn paleis, zoals E. Baldwin 
Smith (Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages, Princeton I9£6), 
pp. 107-108, 128, heeft aangetoond; hoogstens laat hij zich in hellenistisch oosterse 
steden onder een baldakijn voor de stadspoort ontvangen en vereren alvorens de 
stad te betreden. Een echt ciborium, geen draagbaar baldakijn maar een bouwwerk, 
vertoont een ivoor in het Bargello te Florence, als omlijsting van een keizerin, moge
lijk Constantina, gemalin van Mauritius (^82-602). Over het ciborium als graf
monument zie blz. 171 en voorts Wieland, Altar und Altargrab, o.e., pp. 192-196, 
en DACL II, ι, i.v. Baldaquin, col. ι j 8 - i 6 i . 

7 De oorsprong en betekenis van het ciborium als overhuiving van de doopvont blijven 

hier verder, mèt het baptisterium, buiten beschouwing. Blijkens de conclusie van 
N. Neuerberg, L'architettura delle fontane e dei ninfei nell'Italia antica, Napoli 196^, 
komt bij de Romeinse openbare bronnen en fonteinen en ook bij die in de huizen, 
wel altijd een erekader voor, absis, aedicula met fronton, maar nooit een losstaand 
baldakijn. Wellicht moet men het doopciborium, tegelijk met het ambon-ciborium 
en het altaarciborium, eerder in verband brengen met het in de vorige noot ge
noemde ciborium als kader van het godenbeeld en meer nog van de epiphanie van de 
keizer ; het doopciborium kan in het bijzonder zinspelen op de nederdaling van de 
heilige Geest die het doopwater bevrucht, waaruit de nieuwe christenen opstijgen. 
Op overeenkomstige wijze kan men het ambon-ciborium opvatten als kader rond de 
heiligheid van de door de Geest geleide verkondiging. 

8 Zie n. 9. 
' Zoals al opgemerkt, het is niet duidelijk welke vorm men zich moet voorstellen bij 

éefastigia, die in de LP (I, pp. 171, 233, 243) vermeld worden, maar in elk geval, zo 
blijkt uit de contekst, is hetfastigium een erekader en in dat opzicht heeft het alles te 
maken met de honorifieke gevels, poorten en baldakijnen die de late Oudheid kende. 
In pagane zin is het het fronton, teken van goddelijke waardigheid, verplicht onder
deel van de tempelarchitectuur en van de frons scenae van het theater. De definitieve 
stap in het vergoddelijkingsproces dat Julius Caesar ondergaat, wordt gezet op het 
ogenblik dat de senaat hem de eer bewijst, de bouw van een fronton op zijn woning toe 
te staan (Thesaurus Linguae Latinae 6, col. 1 320 ss. ; Lewis and Short, A Latin Dictionary, 
Oxford, ΐ 9 4 ί , i.v.fastigium). Vitruvius ( j , 6:9) rekent het fronton, toegepast in de 

scenae frons, tot de regalibus rebus. Zie Baldwin Smith, o.e., p. 123, n. 49, p . 141, n. 

37-

Een fronton bekroont de kast, het armarium, waarin de leges salutares bewaard worden 

door de quaestor sacri palati!. Zie С. Wendel, Der Thoraschrein im Altertum, Halle 

19Í° . P· 3Í , n. 97. 
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Ι 4 > , > 4 8 - ΐ 4 9 η Sì e n Sí'S^ e n 60 , 

i j o η 6ς ; descr. ambonis S. Sophiae 

141 П 2 2 - 2 3 ; 142, 1 4 { П 3 9 , 146 η 44> 

ι ¡ο η 6 ί 

Petrus Diaconus, loc. sanct. 7 j η 27 

Photiub 71 η 11 
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39, 4 4 , 52 , 6 1 , 6 4 - 6 7 ; Palestina: 

7 6 - 9 1 ; Egypte: 9 7 - 9 9 ; Klein-Azië: 

1 0 3 ; Griekenland: 1 2 2 - 1 2 5 ; Con

stantinopel: 142, 154 ; R o m e : 167, 
1 7 г > ' 7 7 ; Ravenna: 2 2 0 - 2 2 2 ; Aqui-

leia: 2 2 8 ; Istrié-Noricum: 235-245 , 
2 Í 7 - 2 Í 9 ; Sol in: 2 4 7 ; Afrika: 278-

2 7 9 , 2 8 4 , 2 9 1 ; decoratie: 125, 194-

195, 220, 222 

cancellus 282 

capsa, capsella 209 , 255 , 267 

capsus 307 

catechumeneum 131-132 , 225 , 229 

catechese 2 1 , 26 , 68 

cathedra 1, 2, 7, 8, 10, 12, 26, 309-314 , 

3 2 5 - 3 2 6 ; Syrië: 4 1 - 4 3 ; Palestina: 

7 2 ; Klein-Azië: 103, 1 0 7 ; Grieken

land: 111 -114 ; Constantinopel: 137; 

R o m e : 163 , 169, 180, 185, 189, 
I 9 3 ~ I 9 4 i Milaan: 2 0 8 ; Ravenna: 

213 , 2 2 2 ; Istrië-Noricum: 228-244 , 
2 Í 7 " 2 Í 9 > Solin: 2 4 6 - 2 5 0 ; Afrika: 

263 , 2 6 4 - 2 7 9 ; Gallië: 3 0 5 ; als doden-

zete l : 27, 30 

chorus 297 

chorus psallcntium 69 , 196 

ciborium op altaar: 2, 9, 12, 3 2 0 - 3 2 2 ; 

Syrië: 4 0 , 5 1 , 5 9 - 6 1 , 6 4 ; Palestina: 

7 3 ; Egypte: 9 5 ; Klein-Aziè: 104 ; 

Griekenland: 123, 1 2 5 ; Constanti

nope l : 149, i j i , I J J ; R o m e : 162 , 

165, 176, 178, 187, 192-193 , 195-

1 9 6 ; Ravenna: 2 1 9 - 2 2 0 ; Istrië-No

r icum: 230, 233 , 2 5 7 ; Sol in: 248 , 

2 5 0 ; Afrika: 283 , 289 , 2 9 2 ; Trier: 

3 0 1 ; op ambon: 4 8 , 4 9 , 126-127, 

129, 1 4 1 ; op doopvont : 320, 391 n 

7; op graf: 171 

cippus 6 5 , 66 

coemeterwm 27, 29, zie verder kerkhof

basilieken en martynum 

concilies zie bronnenregister 

confessio 9, 10, 13, 28, 30 , 103, i n , 

164-165 , 167, 168, 183, 218 , 247, 

2 9 5 ; zie ookfenestella 

consessus presbyterorum 277 

consignatonum 2 2y, 229 , 242 

credens 2 39, 288 

crypte 9 , 13, 187-193 , 273 

dedicatie 119 

depositio 119, 268 

diacomcon 4 0 , zie ook nevenruimten 

διάδρομος 112, 137 

dies natal is 27, 31, 39 

dodengedachtenis 27, 31 

dodenmaal 27, 204, 214-215, 265-266, 

zie ook refngerium 

domus ecclesiae 21, 23, 25, 26, 3 1 , 130-131, 

160, 207, 286 

doop 1, 18 

doopvont 9, zie verder baptisterium 

δρύφακτα 204 

εγκαίνια 119 n 20 

έγκαΐνιον 119-120, 135, 254 

epiklese ι 

Hucharistie ι, 2, I7, 26, 28, 29, 30, 3 1 , 

39, 4 ° . 4 9 , f>2, 7 1 , 7 2 , 73 

exedra 44-48, 70, 384 η 47 

Jaldistortunt 309 

Jastigium 162 η i o , 320, 322, 391 η g 

Jenestella confessionis 13, 166, 187, 189, 

248, 267, 272, 274, 281 

Jons ι, zie verder doopvont 

gordijn zie velum 

γυναικωνΐτις ι 3 2 

4 0 0 



haikal 98 

haikla 63 

heil ige der heil igen j j , 63 

hermulae 282 

ετοιμασία ί 7 - ί 8 

ιερόν 11 î , 136 

huiskerk 19, 20, 22, 2 j , zie verder domus 

ecclesiae 

ύψηλον τι 330 

iconostasis 8, 9 1 , 147 

Intocht, Grote 90, 130, 147-148, i j o , 

2 8 9 ; Kleine 90, 14J, i j o , 289 

Ισθμός 142, 316 

κ α τ α π έ τ α σ μ α 4 o , 6 i , 344 n 9 1 , 360 n 71 

καταφυγή 117 

κατάθεσις 119 

καθιέρωσις 119 

kerkhof 27, 29 

kerkhofbasiliek R o m e : 1 7 0 - 1 7 7 ; Milaan: 

2 O I - 2 O Í ; Solin: 2 4 Í , 2 4 8 - 2 4 9 ; Aqui-

leia: 2^3; Afrika: 2 6 2 ; Spanje: 2 9 4 ; 

Rijnland: 3 0 2 - 3 0 4 ; Frankrijk: 30^ 

kerkhuis zie huiskerk 

kolonnade als dwarse afsluiting van absis 
2 7 7 - 2 7 9 > a ' s dwarse afsluiting van 

altaarruimte Syrie: 6 1 ; Palestina: 

9 0 ; Egypte: 9 8 ; Klein-Azië: 103, 

108 ; Griekenland: 1 2 3 - 1 2 4 ; Con-

stantinopel : 139-141 , i j i , і £ 4 ; Ro

m e : 178, 190, 192 (zie ook pérgula); 

Ravenna : 2 2 2 ; Solin : 246, 2 ¡o ; 

Istrië-Noricum: 2^7-259; Afrika: 

292-293 

κόρση 141 

kruis zie Parousia 

κυκλεϊον 113, 138 n 11, і у з , i J4 

laetitia 16 ¡ 

Іагатшт 2 2, 23 

leesdienst zie woorddienst 

leesplaats 13, zie verder absispodium en 

ambon 

lezenaar zie lutrijn 

loculus zie martelaarsgraf en relieken

bewaarplaats 

locus altior i, 88, 277, 349 n é l , 384 n 47 

locus superior 3 1 o 

lutrijn 4 2 , 4 8 , £2 , Î3 

martelaarsgraf 28, 6 j , 74 , 160, zie verder 

martyrium en conjessio 

martynum 2 4 ; Syrië: 3 5 - 4 0 ; Palestina: 

68 ; Egypte: 93 ; Klein-Azië: 1 0 2 , 1 0 7 ; 

Griekenland: 113-114 , 119 ; Con-

stantinopel: 133, ιςί, i j 3 ; R o m e : 

1 7 0 - 1 9 3 ; Milaan: 201-204·; Nola : 

2 i j ; Sol in: 24J, 2 4 7 ; Afrika: 262, 

2 6 4 ; Gallië: 303-304 , 307 

mfltroncum ι 6ο, 169 

membra Christi 12, 264 n 11 

memoria Palestina: 6 8 - 7 7 ; Constantinopel : 

133 ; Trier: 3 0 0 ; zie verder martynum 

mensa 1, 8, 12, 2 j , 2 6 ; mensa Christi 28, 

269 n 2 8 ; mensa dominica: 28, 2 9 ; 

mensa als graf: 7 0 ; zie verder altaar 

mensa martyrum 27, 28, 29, 30, 3 1 , 11 j , 

118, 173, 26^-268, 281 

μητατώριον 139 n 17, i j o 

mihrab 134, 136 

narthex 22, 131-132 

nevenruimten 4 4 , 60, 6 4 , 76, 78-79, 

101-102, 129-131, 238, 2 6 1 , 2 6 3 , 

2 9 j ; zie ook pastophoria, diacomcon, 

prothesis, secretanum 

nomma 264 

ablatio 79, 87, 130, 147, 162, 2 o j , 284, 

286-288, 329, 386 n 76 

oblatwnanum 2 i 2 , 2ςς, 263 

offergang zie ablatio 

oosting 12-13, 4 î , " H , 260 

ossuarium 84 

palliala 264 

Parousia-kruis 4 3 , ¡ς, ¡6, ¡j, ¡S, 69 

pastophona 4 0 , 129, 263 , 286 

pérgula 168-169 , I9Si З г 2 " З г 4 

pignora 207 

plaats van de gelovigen in de kerk 6, 2 j , 

4 Í . 8 1 , 131 -131 . 209 , 283 -284 

prediking 2, ς, ij 

preekstoel 12 

presbyterbank 2 3 , 24, zie verder íui>-

sellium en synthronon 

presbyterium 297 
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proscenium 8 

proskomide 9 0 , 1 3 1 

prosphora 147, 286 

prothesis 79, 130-131, 207, 2 8 6 ; als tafel: 

9 0 . 2 3 9 

pulpitam 277, 314, 3 8 4 η 4 ί 

pyrgus 186, 219-220 

qanke 63 

qcstroma 4 3 , 63 

quadratoni populi 127 

refngenum 27, 28, 30, 31, 173, I7f, 182, 

204, I n j 

régulons 324 

relieken 2, 9, 12, 39-40 , 60 

reliekenbewaarplaats Syrië: 39 -40 ; Pa

lestina: 8 j - 8 6 ; Klein-Azië: 106, 107; 

Griekenland: 114, 1 1 7 - 1 2 1 ; Con-

stantinopel: 138, i j l , 1J4 ; Milaan: 

202-204 , 2 0 8 - 2 0 9 ; Ravenna: 211-

2 1 2 ; Nola : 2 1 7 ; Grado: 2 3 4 ; Istriê-

Nor icum 240 , 242-24J , 2JI , 2^4-

2^6; Afrika: 263 , 2 6 4 - 2 7 4 ; 281 , 

2 8 9 - 2 9 0 ; Spanje: 2 9 7 ; Gall ic:306 

reliquiariuw 4 0 , 6 1 , 6 5 , 8 1 , 119, 268, zie 

ook theca, capsa, έγκαίνιον 

retabel 9 

rostrum 2 7 ï , 277 

ruga 169 

sanctuarwm 10, 297 

scenaejrons 391 η 9 

schola 2 8 1 , 338 η 3 

schola cantorum 66, 9£, 144, l ó j , 196-

200, 207 , 290, 284-288 , 301 , 337 , 

η i o 8 , 389 η 2 

Schriftlezing 1, 2, j 

secretanum 199, 209, 219, 282, 284-288, 

301, 371 η i o 8 , zie ook nevenruimten 

sella curulis 309, 389 η 2 

senatonum 160 

σολέα, σολέας, σολεία, σολεΐον, σολία, 

σωλαία, σωλία 142, 3Í7 η 2 4 " 3 0 

solea 8, 11, $¡6; Syrië: ςς, 6 6 ; Pale

stina: 8 9 ; Egypte: 9 Í - 9 7 ; Klcin-

Azië: 1 0 4 - ι ο ί ; Griekenland: 1 2 3 ; 

Constantinopel : 142-146, 152, ιςζ; 

R o m e : 1 9 9 ; ^Milaan : 2 0 7 ; Ravenna: 

2 2 1 - 2 2 2 ; Lavant: 240, 2 £ б ; Pula: 

2 $ 2 ; Istrië-Noricum: 2^7-2^9; Afri

ka: 2 8 9 - 2 9 1 ; Rijnland: 3 0 1 - 3 0 3 ; 

Gallië: 30^-306 

íqaqone j j , j ö , 14^ 

στήθεα 141 

subsellium 2, 8, 310-314, 390 n 3 ; R o m e : 

1 8 9 ; Milaan: 2 0 8 ; Ravenna: 2 1 1 , 2 1 3 , 

2 2 1 ; Istrië-Noricum : 228-24$ , 2 ί 0 -

2 £ 3 ; Sol in: 2 4 б - 2 $ о ; Afrika: 275-

279, 2 9 2 - 2 9 3 ; Spanje: 2 9 6 ; zie ook 

synthronon 

suggestus 277, 310 

symboliek altaar: 2 ; ambon: £4 -^8; basi

l iek: ¡t Í 4 - J Í ; qestroma: 43 

synagoge 4 , j , 6, 7, 13, 17, 26, 4 8 , 5 8 , 
6 3 . 337П 17 

synaxis 1 8, 69 

σύνθρονον 2 

synthronon 2, 3 1 0 - 3 1 4 ; Syrië: 3 9 - 4 4 , 5 9 ; 

Palestina: 72 , 78 -83 , 8 9 ; Egypte: 9$ , 

9 8 ; KJein-Azië: 102-103 , i o i - 1 0 7 ; 

Griekenland: 111-114 , 1 2 2 - 1 2 3 ; Con

stantinopel: 137, i j i , I J 3 ; zie ook 

subsellium 

tabernakel 9 

tegunum 171, 322 

tempel 3, 8 

τέμπλον 246 

templan 246, іцо, 289, 3 2 3 - 3 2 4 ; zie ook 

kolonnade 

θάλασσα 349 n $4 

thalassa 86-87, 122, 2^4, 349 n 54 

theater 8, 4 2 , zie ook scenaejrons 

theca 119, 267 

Thora-schrijn j , j8 

θρόνος 3 30 

θυσιαστήριον ι, l i t , 11 ς, 130 

titulus 19, 27, з 1 ! zie Rome in topogr. reg. 

trafcs 168, 278 

transept 6, 64, 76, 8 1 , 9 4 - 9 Í , ι ο ί , ι ο 2 , 

n o , 129, ι 6 ι , 167, ι 8 ι , 184 

τ ρ ά π ε ζ α ι, 111 

tribunal 174, 2 7 Í , 277, 310 . 3 · 4 . 3 8 4 П 4 6 

tricha 30 

triclinium 2 ι , 22, 26 

triconch 9 6 - 9 7 . 217-218 

troon van Christus 2, 4 2 , j 6 , ¡j, j 8 ; 
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als lutrijn: 4^, 47, 48, я , gj, ¡8 
tumulus 118, 307, 314 

velum 9, 40, 43, Î 7 , 61 , 62, 147, ібс, 179 
versw! orientem, ν. populum 12, 13, jg, 

Abde 79 

Aboba Pliska, zie Pliska 

Abodiacum, zie Epfach 

Aabu Sargah 98 

Achladeri 110, 113 

Adam Kl issi, zie Tomis 

Aguntum, zie Stribach 

Aigina us, ι го, 12 2, 321, a i * 
Ain el Ksar 268 
Ain Fakroum 272, 281 
Ain Hanniyah 83, 84, 86, 90 
Ain Kabira 268 

Ain Qenayeh ^2 
Ain Tamda 278 
Ain Tixter 268 
Ain Zirara 267, 272, fig. 42 
Al Adra as-Zuailah 98 
Alaban Manastir, oostkerk 66 
Ala Miliaria, zie Bénian 
Albenga, baptisterium 320 
Albon 306 
Alcantara 296 
Alcaracejos 296 
Alexandrie 92-93 ; synagoge 48, 337 η ij, 

342 η 27 ; Grieks-Romeins Museum 98 

Amida, paleis jo 

Ammaedera, zie Haidra 

Amman Sj , i 3 ï 
Amwas, zie Em maus 
Ankara 101, 108 
Announa 282; zuidkerk 276, 292, 313, 

321 ; baptibterium 320 
Antiochië 3 i , 41 , Î9, 61, 63 ; Gouden 

Kerk3 i , 133 
Aphendelli 89, 110, u i , 112, 113, 11 ς, 

120, п о , π ι , H I , 313, 323, 3£2, 

fig. 14 en 17 

Apollonia, oostkerk 9^-96 

Aquileia 223, 254; oudste dubbelkerk 21, 

22î - 2 33 . 2S2, 2 i 6 » 3 i ' , fig· 3 Î ; 

279. З01 
voorhangsel zie velum en καταπέτασμα 
voorzitterspodium 2 ι 

Woorddienst ι, 26, 44> 4 8 . Si, Í4> í 8 

aula posttheodoriana 144, 164, 207, 
2^0, 2^6, 311, 316; aula postattiliana 
2 jo ; basilica del Fondo Tullio 230-231, 
2Í3 . 2 i 7 ; oratoria 24, S9, гц-гдб; 

H. Graf in de Dom 70; Museo Cris
tiano 231, 2¡ς 

Argala 110, 113, 3 ςι 

Armitha 111 

Arnas 4 0 , $2, 62 

Ar Ramal 99 

Aspis 123 

Athene, basiliek in het Hephaistion 321; 

Panhagia 112; Parthenon-basiliek 112, 

321; basiliek aan de Ilissos i n , 117, 
I 2 9 , 3 Í 2 ; Byzantijns Museum 120, 
124. i 2 i . З М П 3 9 

Augsburg 240 ; kerk van Johannes de 
Doper 244 

Augusta Тге еготит, zie Trier 
Augusta Vindelicorum, zie Augsburg 
Auja el-Hafir 79, 86, 87, 90 
Azrou Zaouia 268, 270 

Babisqa 38, 46 

Banakfur 62, 147, 323 
Banjole 241 

Baqirha, westkerk 42, 46, £3 

Ba'ude 46 
Bauzanum, zie Bolzano 
Bawit 96, 97 
Baziher 46 
Behyo, westkerk 46, 48, 321 
Beisan 83, 84, 89, 323 
Beit Gemal 86 
Beit Shean, zie Beisan 
Bénian 272, 277, 282, fig. 44 en 47 
Bennawit 42, 47, zie ook Damascus 
Berd Yonga, zie Junca 
Berish 46 
Bethanië 84 

3. Topografisch register 
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Bethlehem, Geboortekerk j 8 , 72, 73-74, 

7 6 , 8 ί , і з з , "47, ' 4 9 , ι 8 ο , 290, 322 

Beth Musiqa 43 

Bettir 46 

Bihaò 2f9 
Binbir Kilisse io i -106 ; kerk I 101; 

kerk IH 106; kerk VI 106; kerk XXI 
106; kerk XXXI 106; kerk XXXII 106 

Bled Faham 268 
Bobbio, ampullen 71 
Bodobnga, zie Boppard 
Bolsena 196 
Bolzano 242 
Bone, zie Hippo 
Bonn, cella memoriae 304 
Boppard, St. Severus 302-303, 30e, 31J, 

fig· 49· 
Возгазі, 39, 89 
Bou Kaben 276 

Brad, Julianosbasiliek 38, 46, {9, 60 
Braga, concilie 297 
Brauron m , 122, 123, 130, 3J2 
Brescia, Museo Civico (diptiek der Lam-

padii) 194, 322 
Breviglieri 276, 282 
Buhen 98 
Burdj Haidar 42, 46 

Caesarea (Cappadocië), zie Kayseri 
Сае атеа Vaìaestmae 68 

Cairo, Egyptisch Museum 98 η io 

Capena 196, 322 

Caphargamala 68 

Caricin Grad 110, 129, 130 

Carnuntum (Au am Leithaberg) 224 

Carthago 28, 264-26y 

baptisterium van Sayda 320 

basiliek van Bir el Knissia 28 j 

basiliek van Dermech 260, 271, 289, 

3>3, 321. fig· 4» 

basiliek van Faustus 287 

basilica Maiorum 93, 260, 28 j 

basiliek van Sainte-Monique = Mensa 

Cypriani op Ager Sexti 264, 28$, 321 

concilies 260, 264 η j , 269, 288 

Cyprianusbasiliek aan Via Mappalien-

sis, ambon 186, 293, 31 j 

Damous el Karita 278 

Casa Herrera 296 

Castelìum Cucullis, zie Kuchl 

Castellum Tmgitanum, zie Orléansville 
Castelseprio 2 £2 
Castiglione 273, 276 
Celeia (Celje) 224 
Centula 322 
Cerro de la Oliva 296, 306 
Chafagi Aamer 273, 279, 292 
Chalcedon, concilie 100 
Chalinado 112, 122, 123, I 2 j , 128, 131, 

З ' З . 3ï2 
Chaqqa, paleis 38 
Chersonesos 121, 3^2 
Chur, Stephanuskapel 243, 2$і 
Cimitile 24, 71, 202, 208, 209, 210, 

214-219, fig. 34 
Circa 19, 26 

Ciudadela, Museo Diocesano 298 
Colonia Traiano, zie Xanten 
Como 209 
Concordia Sagittaria 2o2, 2o8, 212, 217, 

218 
Constantinopel 101, 109, 133 

Apostoleion g j , 103, 133, 144, 146, 
1 £ 0 - 1 £ 2 

Archaeologisch Museum (Topkapi 
Saray) 63 (pateen van Stuma), 124 
en 127 (ambon van H. Georgios 
en H. Panteleimon in Thessalo
niki), I2J (ambon van H. Sophia 
ín Thessaloniki, fig. 18) 

Blachernae 144, i j j , 3 j j η ц. 

H. Euphemia 103, 113, 121, 138, 144, 

• Í B - ' Í Í . З ' З , 3>6, 3*3. fig· »б 
H. Irene 103, 113, 133, 138, 1^2, 

> Î4 , 3 ï 3 
Johannes Stoudios 118, 124, 13 y, 

fig. 2 1 - 2 2 

Mociuskerk 144 
HH. Sergios & Bacchos i j 2 , 153 
H. Sophia 11, Î 4 , 89, 101, 103, 113, 

«23. ' 2 9 , ІЗЗ. iìS-Чо, I Í 2 , I Î 3 , 
3>3, 3 i i , 3 '6 -3 i7 , 312, 323, 
fig. 2 3-2Î 

Theotokos van Chalkoprateia 144 
Thcotokos van Pege 144 
obelisk van Theodosius I 194 
concilie Î 7 

Cordoba 298 
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Сог еу з86 η уі 
Carycus, zie Korigos 
Cucer, Sv. Nikita 343 η 62 

Ста], zie Djémila 
Cur Kilisse 66 
Curline 130 

Damascus, Grote Moskee j j ; Nationaal 
Syrisch Museum: fresco's van de sy
nagoge van Dura-Europos 48 η 26, 

troon uit Bennawit 42, 47 

Damgan, paleis jo 

Daphnousi 11, 117, 123, 128, 3^2 

Dar Qita 38, 47, fi 

Dehes, oostkerk 46 

Der el Abiad (Wit Klooster) 74, 96-97 

Der el Ahmar (Rood Klooster) 96-97 

Deir es Zaferan 61 

Deir Solaib 38, 41 , 43, 44, 311, 315 

Delos, Asklepieion 11 o, 352; Quiricus-

basiliek 111, 112, 121, 128, 129, 131, 

321, 3 Ï 2 ; synagoge 337 η 17; The-

mosphorion-basiliek 1 2 8 

Dendera 96-97 

Didyme, basiliek in Apollo-tempel 313 

Dijon, Musée des Arts, ivoor 252, 309 
Diyarbehr, zie Amida 
Djémila 273, 274, 278, 282; baptisterium 

320; kerkhof basiliek 292, 313 
Djerade 46 
Dodona 117, 129, 3J2 
Donnerskirchen 2^6 
Dougga 273 

Duel 240, 250, 2JJ 
Duperré 268 
Dura-Europos, huiskerk 20, 21, 2 j , 26, 

3Í , 320, zie ook Yale; synagoge 48, 
337 η 17, zie ook Damascus, Nationaal 

Syrisch Museum; Artemistempel j i 

Edessa, H. Sophia 35, 42, jo, 146, 149, 

313, 3>6, 323 

Egara, zìe. Tarrasa 
El Anderin 60 
El Asabaa 281 
El Bara 38 
El Firdjeh 38, 46 
El Hirah J I 
Elvira, synode 294 

Emmaus 79, 86 

Epao, synode 281, 317 
Epfach 224-22j, 2^1 

Ephese 11, 59; concilie 57, 100, ι ο ί ; 

Johannesbasiliek ô j , 71, 89, 9^, 101, 
102-toî , 13J:, 138, 139, 14°, H b 
• i ' , i j l , 313, 316, 319, 323, fig· 11 ; 
Mariabasiliek l o j , 316, 323; kerk 
bij de Magnesische Poort 105; schola 
van Tyrannus 17 

Epidauros 67, 110, 111, 129, 213, 352 
Ermione I 2 j , 3J2 
Es Fornás de Torello 296, 298 
Eski Anda val 107 
Es Sebua 99 
Et Tabgha, kerk van de Broodvermenig

vuldiging 74-76, 83, 84, 87, 88, fig. J 
Et Toual 270, 283, 321 

Ezra 3 í , 39, 41 , 89 

Fafertin 46 
Fara, oratorium 76 

Paras 98-99 
Fériana 260, 261, 278, 279, 28j , 291, 

321 
Ferme Bou Neb 268, 270 
Ferme Gourdon 268, 270 
Fertöfehéregyhaza 2^6 
Florence, Bargello, ivoor 251 
Fréjus, baptisterium 320 

Gaza, Eudoxiana 81 ; Stephanuskerk 90, 

323 
Genève, kathedraal 307-308 
Cerasa 87 

Cosmas-en-Damianuskerk 88-89 
Genesiusbasiliek 89 
Georgiuskerk 83, 88-89 

Johanneskerk 88-89, I 3 9 . H0» I 4 2 

kathedraal 78, 81, 83, 88, 311 
Petrus-en-Paulusbasiliek 83, 86, 88, 

89, 323. fig- 7 
Procopiusbasiliek 88 
basiliek der Profeten, Apostelen en 

Martelaren 79-81, 1^2, 2 j8 , fig. 6 
Propylaeënkerk 86, 88, 90, 113, 122 
Theodorusbasiliek 78-79, 80, 81, 83, 

84, S Í , 321 
Gindinarri 99 
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Glyphada n i , 112, l i j , 123, 3 2 1 , 323 , 

Göröme 108 

Gortys 128, 1 29 

Grado oudste zaalkerk 2 3 3 ; jc -eeuwse 

uitbreiding daarvan 2J2, 2^7, 311 , 

3 2 2 ; verbouwing door Flias 2^2, ιςτ, 

schatkamer van de D o m (capsellae) 

2 J Í ; S.Maria delle Grazie 122, 210, 

212 , 219 , 2 3 3 - 2 3 Í , 2^2, 2 í 4 , 2¡s, 

2 Î 7 , η 8 . 3 4 . 322, fig. 3 7 - 3 8 ; 

basiliek op Piazzi Vittoria 2 3 ^ , 2 j 2 , 

ISS, 2 ì 8 

Grazcrkogel 239, 240 

Grottafcrrata j6 

Gúlik Kilisse 108 

Hagios Philon 67 

Hah, kerk al-Adra 96 

Haidra 2 6 1 , 2 66 

Halimous 1 20 

Hamman Darradji 288 

Hamman el-Farki 99 

Haoua Î9 

Haram el Kalil 249 

Hass 61 

Hemmaberg 239, 242 , ιςς 

Henchir Ain Sfar 284 

Henchir Akhrib 270, 2 8 ^ 

Henchir bou Lhilet 270 

Henchir bou Mcdes, baptisterium 320 

Henchir bou Takrematen 273, 274, 2 8 j 

Henchir Chirgarnia 261 

Henchir Djerouda 270 

Henchir el Ateuch 272, 282, 286, 287, 

3 2 1 , fig. 46 

Henchir el Begueur 268, 278 

Henchir el Ksour 270, 283 

Henchir Fellous 28, 266 

Henchir Guelma 272, 281 

Henchir Guesseria 2 7 3 , 278, 282, 287 

Henchir Haratt 276 zie ook Segermes 

Henchir Kasbat 276 

Henchir Mâfouna 2 8 j 

Henchir Ouazen 272 

Henchir Sedan, basiliek I 270, 278, 282 , 

286, 287; basiliek II 270 , 282, 286, 

2 8 7 ; basiliek IH 270, 2 8 2 ; basiliek V 

286 

Henchir Tarlist 270 , 273 , 282 , 283 , 321 

Henchir Tikoubai 282 

Hermopolis 74 , 97 

Hippo Regius 2 б у ; conci l ie 2 6 5 ; basilica 

Pacis 270, 2 7 î , 276, 286-287 , 311 , 

fig. 4 3 ; memoria der 20 martelaren 

266 ; baptisterium 320 

Hippos, zie Susita 

Hoischhugel 2 1 9, 240 

Hosios Loukas ç8 

Imst, Laurentiuskapel 242 , 2 f j , fig. 41 

Isla del Rey 296-297 , 306 

Istanbul, zie Constantinopel 

it-Tuba j 9 , 321 

Jericho 84 

Jerusalem 68 , 6 9 , 84 

Anastasis-martyrium 11 , 68 , 6 9 - 7 3 . 

79 , ιΐ9> 3 0 9 , 3 2 3 

Anastasis-rotonde 69-73, 7 é , " i , 87, 

119, ι 8 ο , 249, 309 

Calvarie-rots en -kruis (Golgotha) 

6 9 - 7 3 , 7 9 , 309 

Cenakel 17, j j , $6, 68 

Dominus Flevit 87 

Eleona 77, andere kerken op de Olijf

berg 68, 8 j , 86 

Euthymiuskerk 84 

Gethsemane 77 

Johanneskerk 96 

Stephanuskerk 84, 86, 87, fig. 9 

cathedra van Jacobus 26 

tempel i y 

Archaeologisch Museum 83 η 4 6 

Museum van de Geseling 86 η j i 

Julium Сагпісит, zie Zuglio 

Justimana Prima, ¿ie Caricin Grad 

Junca, basiliek A 261 , 292, 3 1 3 ; basiliek 

В 144, 2 6 і , 289-290, 313 

Kalambaka 129, 3 2 1 , 3J2 

Kanzianiberg 2 j j 

Kapljuè 249, 2J9 

Kaoussieh зу, 39, 46 

Karm Abu Mina, zie Menapoln 

Karpathos 352 

Kayseri 62 

Kefr Nabo 46 
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Kefr Z e h 4 0 , ςι 

Kékkù t 243 

Kélibia 266 , 272 , 284 , 292 

Kerra t in 6 2 , 67 

Keulen , St. Sevcrin 302 , 306, J I J ; 

St. Ursula 302 , 306 , 31 j 

Kfeir 4 6 , 4 8 , 6 0 , fig. 3 

Kharb ben Douadi 2Βς 

K h i r b e t Bou Addoufen, basiliek I 270, 

2 8^, fig. 46 

K h i r b e t Bou Hadef, k e r k I 267, 2 7 2 ; 

k e r k II 268, 2 8 ^ ; k e r k ΠΙ 268, 283 

K h i r b e t el Moukhayat ( d o r p bij de Ras 

Siagha) 8 7 ; basiliek van Amos e n 

Closis ( m e t halfrond s y n t h r o n o n ) 3 1 1 ; 

Georgiusbasi l iek 8 3 , 8 j , 86 , 9 0 ; ba

siliek van Lot e n P r o c o p i u s 86 

K h i r b e t el Ousfane 268, 2 8 j 

K h i r b e t Fra im 2&ς 

K h i r b e t G u i d r a 275, 282, 286 

K h i r b e t Salah 270, 283 

K h i r b e t Selmi 282 

Klapavica 2 ς<) 

Коса Kalessi, zie Alahan Manast i r 

Korigos 6 1 ; kathedraal 6 3 , 6 4 , 6 j , 1 0 1 ; 

m a r t y r i u m 6 5 , i j i 

K o r i n t h e J 9 , u i , 1 2 9 ; zie o o k Skoutéla 

Korykos , zie Korigos 

Kos 113 , 1 2 J ; zie o o k Mastichári 

K o u r n o u b 79 

Ksar Belezma 264 (rel icjuiarium), 270 , 

2 8 3 , iSç 

Ksar el Kelb 270 , 321 

Kseybe 38 , 47 

Ktes iphon , zie Seleucia 

Kuchl 224 

La Alberca 294 

Lambaesis (Lámbese) 272 , 2 7 ^ , 276 , 28$ , 

321 

Lardos ι 29 

Laubendorf 244-245 

Laureot ikos , zie O l y m p o s 

Launacum, zie L o r c h 

Lausanne kathedraal 253 

L a v a n t 2 i 9 , 230, 240-242, 2 f i , 2^4, 2^6, 

3 0 ί . 3 ' i . fig· 40 
Lebda, zie Leptis Magna 

Lechaion I M , 122, 123, 129, 130, 3f2 

L e c o u r b e , zie O u l e d Agla 

Leningrad, Ermitage ( b r o n z e n lamp ui t 

Orléansvi l le) 276 

Leptis Magna, k e r k I (basilica Severiana) 

2 6 1 , 2 7 j , 28у, 2 9 1 , 2 9 3 ; k e r k II 

(forum-basil iek) 276, 2 8 3 , 3 1 1 , 3 2 1 ; 

k e r k III 291 ; k e r k VI 291 ; bapt is ter i

u m 320 

Lérins, Saint -Pierre 306 

Lesbos, zie Aphendel l i en Chal inado 

Limeña, zie Thasos 

Lokris 117, 129, 3 j 2 

Lorch 244 

Lugdunum Convenarum, zie Saint-Bert rand-

d e - C o m m i n g e s 

Lull ingstone 22 

Luqsor 97 

Mactar 28 , 8 9 , 270 , 2 8 1 , 2 8 3 , 284 , 292 , 

31 3 ; bap t i s t e r ium 320 

Madaba, b l iaskerk 83 

Madaurus, zie M d a o u r o u c h 

Maden Dag 106 

Madr id , Real Academia , missor ium van 

Theodos ius I 3 2 2 

Main 87 

Mamshi t 79 

Manacor 296 , 297 , 306 , 312 

Manast i r ine 249-250 

Marsei l le , Saint -Victor 306 

Marusinac, Asclepia-mausoleum 244, 

2 9 4 ; ke rkhof basiliek 249 , 2 j 6 

Mast ichári 115 , 123 , 129, 3 1 3 , 3£2 

Matifou 2 6 1 , 278 , 2 8 1 , 291 

M d a o u r o u c h 2 6 1 , 2 6 5 , 2 6 8 , 2 7 J , 276 , 

278 , 292 , 313 

Mechta Azrou 270 , 283 

M e d i t a el Te in 268 , 2 8 3 , 285 

Mechta Tarf 270 

Meharza 270 , 282 , 283 

Menapolit 9 3 - 9 Í , 9 7 . · ο 2 , 114, 144, i f i , 

J i j . i 2 1 . fig· 10 
Mer iaml ik , T h e c l a - m a r t y r i u m б £ , 66, 9 3 , 

ι ο ί , 321 ; koepelbasi l iek 66 

Mérida 294 , 297 , 298 

Mesaría ι 2 j , 126 

M e t z , Saint-Pierre 306 

Mididi 261 

Milaan 2 0 1 - 2 0 9 ; S . A m b r o g i o (basilica 
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martyrum) 2 0 3 , S.Lorenzo Maggiore 

î o i - 2 0 2 , 2 1 0 , S Nazaro (basilica 

apostolorum) 2 0 7 - 2 0 9 , S Simpliciano 

(basilica virginum) 2 0 9 , S Tecla (ka 

thedraal) 144, 167, 2 O Ì , 206-207, 

213 , î 4 1 · З 1 · ' , fig 3 2 , Tesoro del 

D u o m o (capsa) 208 

Miletc, basiliek aan het Asklepieion 106 

Mir'ayeh 4 6 , {6 

Mismiye 1 31 

Mitrovica 109 

Monza, D o m , ampullen 70 

Morsoti 270, 287, 3 2 1 , fig 4 6 

Mossoul J2 

Myra 1 o 1, 123 

Naga Abdallah 98 

Nantes, Andreas-oratonum 306 

Napels 201 , basilica Sevenana (S Giorgio 

Maggiore) 169 

Nazareth 348 η 36 

Nea Anchialos 89, 1 2 1 , 316, з £ 2 , basi

liek А 7 9 , i n , 112, 117, 122, 123, 

i 2 í , 126, 127, 13° , ' З і , 139. fig П . 

basiliek Β 111, ι ΐ 2 , 117, ι ι 8 , ΐ 2 2 , 

123, Ή , ' 3 ° , ' З ' , 3 2 3 , basiliek G 

122, 123, 1 3 ' , basiliek D 111, 117, 

123, " 3 0 , ' З і 

N e b o , zie Ras Siagha 

Nesactium, zie Vizaòe 

Nessana, zie Auja el-Hafir 

Nicaea, conci l ies ¡j, 100, 1 2 1 , H.Sophia 

107 

Nikopolis 67 , 213 , 316 , 3 £ 2 ; basiliek A 

i l i , 112, 113 , 117, 120, 122, 123, 

129, 130, 3 2 1 , Ьаыііек В 79, i l i , 

112, 113, 117, 120, 121, 122, 123, 

>2î , 129, 130, 323 , fig I Î , basiliek С 

l i o , 122, 123, 1 2 9 , basiliek D n i , 

129, 13°, S * ' 

Nocera, baptisterium 320 

Nola, zie Limiti le 

Nourraddin ¡9 

Olympia i n , 123, 129, 131 , 321 , 3^2 

fig '2 
Olympos Laureotikos 111 , 112, 120, 122 , 

123, і 2 у , 129, 3 Ï 3 

Orleansville 260, 2 6 1 , 272 , 273 , 281 282 , 

2 8 j , 2 9 1 , bronzen lamp (Leningrad) 

276 

Orsera, zie Vrsar 

Ostia, kerken of oratoria 24 2 $ , Mithras-

thermen 2 ς 

Oued Rhezel, kerk 1 2 6 3 , kerk II 2 7 j , 

kerk III 270, 2 7 1 , 2 7 2 , kerk IV 267, 

2 7 Í , kerk V 271 , 272 , 279 , 282 , 2 8 7 ; 

fig 47 
Ouled Agla 27$, 278 

Padua, S Prosdocimo 324, 3 9 j 

Palikura ι 32, 3 j3 

Panormos 117, 123, 129, з £ з 

Paramythia 129, 3 j 3 

Parenzo, zie Poreó 

Parijs, Bibliothèque Nationale i y i , 360 

η 69 (Homil ie van Jacobus Kakkino-

baphos), 2 j i (ivoren schaakstuk); 

Louvre 267 (mensa van Henchir 

Fellous), 268 (mensa van Am Tixter) 

Paros I I J , 3 Î 3 

Pécs 244 
Perge 101 

Pengotvi l le 282 

Perugia, S Angelo 209 

Petra tempels y ι 

Pfaffenhofen 379 η 28 

Phaena, zie Mismiye 

Philiatra 1 i y , 122, з у з 

Philipp] з у з , basiliek Α ι ο 2 , 111, 112, 

117, ι ι 8 , Ι 2 0 , 121, 123, ^S, »28, 

129, 1 3 ' , Η 6 , fig 1 9 , basiliek Β 117, 

ι2 3, Ι 2 9 , , + 8 · basiliek buiten de 

muren i l i , 112, 123, 129, 130 

Pirdop ι 30 

Plemmyrios ι 29 

Pliska 144, 146, 316 

Poitiers з о у 

Pola, zie Pula 

Porec, oudste kerkzalen 2 1 , 22y, 231-233, 

2yo, fig 36a, prae-euphrasiana 237-
2 3 8 > fig 3 6 b , euphrasiana 2y2, 2у7 

Porto 24З1 2yo 

Preslav 144, 146, 316 

Priene 106, 1 27 

Pnmuliacum 304-30У 

Prokopion 1 o 1 

Ptolemais 261 
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Puerta de Fornells 297 
Pula, Dom 219, 234, 23b, 238, 2^2, 2^8; 

i\oren kistje uit Samagher in Arheo-

loSki Muzej 178, i 9 i , 323 

Qalat es Salihiye, zie Dura Europos 

Qalat Kalota 46 

Qalat Seman 41 , 43, ¡э, i ° 3 . i ° i , 4', 

3 4 
Qalb Lozeh 44, 46, 48, 60 
Qara Í9 
Qarab Sems 46, jg 
Qasr Antawi 98 
Qasr el Banat 38 
Qasr e-Sirin, paleis jo 
Qasr Fira'un, tempel fi 
Qirk-Bizzeh 21, 35, 38, 46, 48, 60, 62, 

' 4 7 , 323. fig· " - d 
Quintamlla de las Viñas 298 

Raheiba 79 
Ras Siagha (Nebo) ^9, 68, 79, 84; basiliek 

met triconch 79, 83, 87, 96, 313, 
en Mariakapel daarbij 8 3 ; zie ook Khir-
bet el Moukhayat 

Ravenna 121, 209-214 
S.Apollinare in Classe 144, 207, 210, 

211, 214, 221, 2 Î 7 - 2 Î 8 , 319 

S. Apollinare Nuovo ^9, 194, 210, 
220, 222, 319 

basilica Apostolorum (S. Francesco) 
208,210,213 

S. Croce 209, 210 
S.Giovanni Fvangelista 114, 210, 211, 

220, 2 Í 4 - 2 Í Í , 311-319, fig. 33 
SS. Giovanni e Paolo 220 
S.Maria Maggiore 2 io 

mausoleum van Galla Placidia (St. 
Laurentius-martynum) 21 о 

S.Spinto 210, 220 
basilica Ursiana (kathedraal) 67, 203, 

212-214, 219-220, 2f3 
S.Vitale 212, 221-222, 231, 254 

(sacellum eronder), 222 (pérgula-
resten in de kloosterhof van S. 
Francesco) 

Baptisterium der Orthodoxen, koepel
mozaïeken ¡y, ¡S, 212, 2 Í 4 , 309 

Baptisterium der Лпапеп, koepel

mozaïeken j7 , ¡S 

Museo Arcivescovile 222 (cathedra 

van Maximianus), 374 (reliek-

kistje uit S.Giovanni Battista) 

Museo Nazionale 220 (ambon uit SS. 

Giovanni e Paolo), 224 (transen-

nae) 

Resapha 3$; basiliek A (Sergiuskerk) 40, 

46, 48, 49, ¡г, hg. 4 ; basiliek B41, 

Í9 , 87, 311, 31Í ; centraal bouw 40, 

43 . 44. 313 
Rhodos, basiliek \ 113 
Riha, pateen in Washington 63, 322 
Rome 1J9-200 

abbazia delle Tre Fontane 195 
S. Agata dei Goti 159, ι8ς, 194 

S. Agnese 31, 97, i jg, 170 17^, 182, 

I S J , 191-192, 193, 194, I 9 Ì , 

2 i ì , 322, 3 4 i n 9 8 
S. Alessandro 171, 176-177, 193, 320 
S. Anastasia 183 
memoria Apostolorum (S. Sebastiano) 

30, 97, 160, 171-174, 194, 249, 
266 

SS. Apostoli 319 
S. Cecilia 166, 194 
S. Clemente (titulus Clementis) 144, 

163, 164, 193, i 9 4 - ' 9 i . 199. 
322, fig 31 

SS. Cosma e Damiano 169, 187, 319 
S. Giorgio in Velabro 144, 19^, 196 
SS Gio\anni e Paolo (titulus Byzantis, 

titulus Pammachu) 164-16J 
S. Giovanni a Porta Latina 159, 186 
S. Gregorio Magno (cathedra) 194 
hypogaeum van Hippolytus 74, 174-

•7Í , 182 
basilica Lateranensis 87, 1J9, 161-163, 

181, 193. 194. 207, 313, 320 
S. Lorenzo f.l m. 31, 74, 97, 102, 

i í 9 , I 7 I - I 7 Í , 182, iSf, 192, 2if, 
310, 320 

S. Marco 163, 197 
S. Maria Antica 187, 197, 200 
S. Maria in Cosmedin 144, 190, 194, 

I9 Î , 196 
S. Maria in Domnica 166 
S. Maria Maggiore ¡j, j 8 , 166, 167-

170. 193. З Ч . З'Э 
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S. M a r i a i n T r a s t e v e r e i 6 £ - 1 6 6 , 1 9 ^ , 3 1 9 

S. M a r t i n o ai M o n t i (fresco's van 

Gaspard D u g h e t ) 1 6 1 , 369 η 9 4 

SS. N e r e o e d Achi l leo 1 7 1 , 176, 184, 

1 9 3 . ІЭІ> ' 9 8 

S. Pancrazio 183, 192 

S. Paolo f . l .m. 29, 9 3 , 102, 175, 

1 8 3 - 1 8 Í , 190 

S. P i e t ro in Vat icano 29, 6 9 , 74, 102, 

n o , 120, I ì 9 , 169, 170 , I 7 i , 

177-182 , I 8 Ì , 186-190 , 193 , I 9 Î , 

310 , 315 , 319, 320 , 322 , 323 , 324 , 

328 , 369 η 9 4 , fig. 27-30 ; ca thedra 

P e t r i 26, 1 9 3 ; G r o t t e Vaticane 

194 (sarcofaag van Junius Bassus) 

S. P i e t r o in Vincol i ( t i tu lus Aposto-

l o r u m ) 166, 167, 183, 197 

SS. P i e t r o e Marce l l ino 160, 171-175, 

182, 215 

S. Prassede 166, 183, 194, 195 

S. Pudenziana ( t i tu lus P u d e n t i s ) 165, 

169, 196, 252 (absismozaiek) 

S. Sabina ( t i tulus Sabinae) 166-167, 

I 9 Î , "96 

S. Silvestro in Capi te 175 

SS. Silvestro e Mar t ino 322 

S. Stefano in Via Latina 167, 198 

S. Stefano degli Abissini 183 

t i tul i 19, 27, 159, 160, 163 

S. Valen t ino 176, 193 

ca t acomben van Bassilla 176 

ca t acomben van Pamphi lus 175 

Biblioteca Lateranense (fresco) 309 

Museo Lateranense 26, 174, 194 

(ca thedra van Hippoly tus) , 71 

( r e h q u i a r i u m ) , 322 (relief m e t 

o ran te ) 

Bibl ioteca Vaticana i f i η j 8 ( M e n o -

logion van Basilius II) 

Museo Sacro del Vaticano 193, 365 η 

38 (enkolp ia) , 267 (capsella van 

Ain Ζ i rara) 

Vaticaans paleis, Sala di Cos tant ino 

(fresco) 190 

b r u g over de Аліо i g j η l o j 

Rusqumae, zie Matifou 

R u w e i h a 4 6 

Sabiona, zie Saben 

Sabratha 5 9 ; basil iek I 278, 2 8 3 , 285, 

3 2 1 ; basiliek II 2 8 1 , 2 9 1 , 2 9 3 ; basi

liek III 2 7 J , 283, 285, 292, 321 ; bap

t i s t e r i u m 320 

Saben 219, 239-240 

Sagalassos 1 0 1 , 102 

Sa int-Ber t rand-de-Comminges 3 0 5 , 312 

Saint-Blaise 305-306, 315, fig. 50 

Saint-Denis 307 

Sa int-Germain 307 

Saint-Riquier, zie Centula 

Salamis 6 7 , 1 38, 2 1 3 

Salihiye, zie D u r a - E u r o p o s 

Salona, zie Solin 

Saloniki, zie Thessaloniki 

Samagher 178, 195 

Samaria 76 

Samos 59, 1 1 1 , 3 5 3 ; H e r a i o n i i j , 1 2 2 ; 

b a p t i s t e r i u m 320 

San Juan de Baños de Cer ra to 298 

Sankt Gallen 4 4 

Sankt P e t e r im Holz 212, 238 -239 , ιςς 

Saqqara 97 

Sarfud 47 

Satafis 272, 281 

Sbaita 79 , 87, 88, 8 9 ; c e n t r a l e k e r k 1 1 3 ; 

n o o r d k e r k 8 3 , 8 6 ; z u i d k e r k 83 

Sbeitla 2 6 1 , 282, 3 2 1 ; b a p t i s t e r i u m 320 

Scythopohs, zie Beisan 

Scgermes 260 

Seih Arafa 98 

Seih Bedawi 98-99 

Seleucia-Ktesiphon 50, j i , 52 

Scleuaa Piena 39 

Seligenstadt 175 

Sergiopoln, zie Resapha 

Sénana 282, 285 

Serjibleh 6 1 , 6 7 

Serrai 1 2 9 

Serre 98 

Servistan, paleis j o - ç i 

Siagu 270 

Sibay 59 

Sichern 76 , 1 yi 

Sidi Mabrouk 275 

Sikyon 115 , 118, 120, 122, 123 , 125 , 

130, 3 Í 3 

Sila, basiliek I 2 6 8 ; basiliek II 2 7 6 ; bap

t i s t e r ium 320 
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Silchester 389 

Silifke 6 s 

Siloë 83 , 86 

Simj 60 

Simkhar 6 1 , 6 7 

Sinesra 99 

SinKar 47 

Sinnar 46 

Sirmium 109 

Sitt ir-Rum 61 

Skhira 260 , 261 , 272 , 290, 295, 313 , 3 2 4 ; 

baptisterium 320 

Skoutela i n , 11 ς, 123, 353 

Sohag, zie Der el Abiad en D e r el Ahmar 

Sokhani 60 

Solin 11, Ç9, 24J-2ÇO 

Anastasiusbasiliek 247 

Ariaanse kathedraal 247 

kathedraalcomplex 2 3 , 8 1 , 149, 226, 

H Î - H 7 , 2 И 

kruisvormige basiliek 2 j8 

nymphaeum 24, 246 

zie ook Kapljuc, Manastirine en Ma-

rusinac 

Son Bou 2 6 1 , 296 

Son Pereto, zie Manacor 

Spetsai i n , 113, 3^3 

Split, D o m 7 2 ; S.Martino 3 2 2 ; paleis 

van Diocletianus 2 4 j , 322 

Steinbach, binhardsbasiliek 322 

Stobi 107, n o , 113-114, 122, 123, 131, 

3 2 ' . ÌSÌ 

Stribach 238 

Stuma, pateen 63 

Sufetula, zie Sbeitla 

Susita 84 

Tabarka 278, 281 , 28c , 3 1 1 , 321 , fig. 4 j 

Taf ha 38 

Tarragona ς?, 294, 29£, 306 

Tarrasa 294, 3 0 6 ; baptisterium 320 

Tamil 98-99 

Tchaouch In 107 

Tébessa 2 6 1 , 276, 278, 282 , 284, 28 j , 311 

Tegea 111 
Tell Hassan 83 

Teurma, zie Sankt Peter im Holz 

Thabraca, zie Tabarka 

Thamaìla, zie Tocquevil le 

Thamugadi, zie Timgad 

Thasos, transeptbasiliek 11 ¡, 118, 119, 

120, 122, 123, 129, i p , з і 6 , 3 2 1 , 

ÌS*, 3Ç3 

Thebai Phtiotides, zie Nea Anchialos 

Thelepte, zie Fériana 

Therme 129 

Thessaloniki 109, 3J3 

Acheiropoietos i l i , 117, 123, 125 

boog van Galeriub 1 24 

Hosios David 11 о 

Η. Demetr ios 24, 94, g j , 102, 111, 

114, Ι Ι 7 - Ι Ι 8 , ΐ 2 ο , 123, Ή . '^ΐ , 

129, z i o , 310, 319, 3 2 1 , fig. 16 

Η. Georgios ¡8, 11 ο, Ι2 ΐ , ιις 

(ambon in Istanbul); mozaïeken 

2 y i , 321 

H. Menas і 2 £ 

H. Panteleimon 127 (ambon in Istan

bul) 

H. Sophia, ambon in Istanbul i 2 j , 126, 

fig. 18 

Theveste, zie Tébessa 

7/ІІЬІ/К, zie Announa 

Thugga, zie Dougga 

Tiburnia, zie Sankt Peter im Holz 

Tiffeltassine 270 

Tigzirt 278, 279-280, 2 8 5 , 292, fig. 4 7 ; 

baptisterium 320 

Timgad 273, 282, 287, 3 2 1 ; baptisterium 

320 

Tipasa, Alexanderbasiliek 2 6 1 , 266, 274, 

2 9 5 ; gerechtsbasiliek 2 6 1 , 27J, 2 8 ^ ; 

Salsabasiliek 9 3 , 260, 2 6 1 , 269, 278, 

28Í , 3 4 

Tocquevil le 270, 285 

Toledo , concil ie 29J, 297 

Tomis 120, 243 , 2J0 

Tongeren 301-302 

Toumpa 123, 130 

Tours, kathedraal 3 0 7 ; Saint-Martin 307, 

314 

Trier, 307, 3 1 4 ; dubbelkathedraal 144, 

164, 299 -301 , 3 1 ? ; Domschat ( ivoor) 

119 ; St. Maximin 303-304 

Triest, S. Giusto 234-23J , 2^8 

Iropaeum Troiani, zie Tomis 

Tunis, Bardo-museum, mo/aiek van Ta

barka 278 η JI 
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Tusculum f7 

Tyrus, kathedraal 68, 77-78, 83 

Ugwm, zie Saint-Blaise 

UlricKsberg 242, ιςο 

Umm el-Jimal 4 1 ; Julianoskerk j 8 ; 

Klaudianoskerk 39 

Umm el-Khalakhil 62 

Umm it-Tuweneh $9 

Uppenna, zie Henchir Chigarnia 

Urfa, zie Edessa 

Urgüp 101 

Vaison, kathedraal 31 2 
Vega del Mar 261, 2 9 j 

Vegesala, zie Ksar el Kelb 
Venetië, S. Marco j 8 , 139 
Verona, S. Stefano 231, 253 
Vienne, Kathedraal 304; Saint-Pierre 305 
Virunum, zie Grazerkogel 
Vizaòe 2 3J, 237 

Voskochóri 111, 113, i i j , 123, 3^3 
Vrsar 23Í 

Wadi Katriin 96 

Washington, Dumbarton Oaks Collec
tion (pateen van Riha) 63 η 92 

Wenen, Nationalbiliothek (Wiener Ge

nesis) 3 21 

Xanten, cella memoriae 304 

Yale, University Art Gallery, baptisterium 

van Dura-Europos 20-21, 320 

Younga, zie Junca 

Zebed 38, 42, 47 

Zerzita j 8 , 60, 321 

Zillis, St. Martin 244, 2£i 

Zoe 83 

Zuglio 219, 238 
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Lijst van afbeeldingen en hun herkomst 

De schaal der gebouwen is slechts bij benadering aangegeven De afbeeldingen dienen 
alleen als situatieschets van de inwendige disposities 

i . Dura-buropos (Qalat-es Sahhiye, Syrie), kerkhuis, 232-235. C. Hopkins, P. V. С. 
Baur, Excavations at Dura-Europos, New Haven 1934, pi xxxix 

2. a. Qirk-Bizzeh (Noord-Syne), kerk Plattegrond van de kerkzaal uit het eerste 
kwart van de 4e eeuw met liturgische dispositie uit het begin van de je eeuw. 

b. Reconstructie van de eerste fase, eerste kwart 4e eeuw 

с Reconstructie van de tweede fase, kort na 3J0 

d Reconstructie van de derde fase, begin j e eeuw. 

G Tchalenko, Villages antiques de Ia Syrie du Nord, Pans I 9 i 3 - i 9 î 8 , t. 2 

3. Kfeir (Syne), basiliek uit de je eeuw 

G. Tchalenko, ibid. 

4 Resapha (Syrie), basiliek \ of Sergiuskerk Reconstructie van de leesplaats, -fc joo . 
J. Lassus, DACL XV, i.v. Syne, fig. 11013. 

j . Et-Tabgha (Israel), basiliek van de Broodvermenigvuldiging, emd 4e of begin j e 
eeuw. 

Л. M Schneider, Die Brotvermehrungskirche von et-Tabgha, Paderborn 1934, 

Taf. 1. 

6. Cerasa (Jordanie), kerk van de Profeten, Martelaren en Apostelen, 464-46J. 

J. Crowfoot, Early Churches in Palestine, London 1941, fig. 8. 

7. Cerasa (Jordanie), basiliek van Petrus en Paulus, J40. Reconstructie van de 
liturgische dispositie door J. Crowfoot 
Ibid., frontispice 

8. Plattegrond en doorsnede van het altaar en de rehekenbewaarplaats in een kerk op 
de Olijfberg, je eeuw, naar В Bagatti. 
P. Testini, Archeologia Cristiana, Roma 19J8, fig. 284. 

9. Reliquiarium uit de Stephanusbasiliek te Jerusalem 
L H. Vincent, E. M Abel, Jerusalem Nouvelle, Pans 1914, fig 341 

10. Abu Mina (Menapolis, Egypte), Menasbasihek, emd je en/of begin 6e eeuw. 
К. M Kaufmann, Die Ausgrabung der Menasheihgtumer, Kairo 1906-1910 

11. Ephese, Johannesbasiliek, J27-J6J, lengtedoorsnede naar het noorden, recon

structie. 

H Hormann, Forschungen in Ephesos, Bd IV, Heft 3, Wien 19JI, Taf. LXIX. 
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12. Olympia, Ьаыііек, ce eeuw. Reconbtructie van de liturgische dispositie. De ambón 
stond bij de noordelijke arcade. 

Л. К. Orlandos, Xylobtegos Palaiochristianikè Basilikè, Athene 19^2, dl 2, fig. 491 . 

13. Nea Anchialos (Griekenland), basiliek Л, ± 470-500. 

Orlandos, ibid., fig. j oç . 

14. Aphendelli (Lesbos, Griekenland), basiliek, tweede helft je of eerste kwart 6e 
eeuw. Reconstructie van de liturgische dispositie. 

Orlandos, ibid., fig. 492. 

ι j . Nikopolis (Griekenland), basiliek В, eind je of begin 6e eeuw. Reconstructie van 
de liturgische dispositie. 
Orlandos, ibid., fig. 4 J J . 

16. Thessaloniki, Hagios Demetrios. Reliekenbewaarplaats onder het altaar, ± 470. 
Orlandos, ibid., hg. 427. 

17. Aphendelli (Lesbos), basiliek. De reliekenbewaarplaats onder het altaar, tweede 
helft je of eerste kwart 6e eeuw. 
Orlandos, ibid., fig. 429. 

ι 8. Ambon afkomstig uit de Hagia Sophia in Thessaloniki, je eeuw, nu in het Museum 

van Topkapi Saray in Istanbul. 

Orlandos, ibid., fig. j i i . 

19. Ambon van basiliek A in Philippi (Macedonië, Griekenland), ± joo. Reconstructie. 
P. Lemerle, Philippes, Paris I946,pl . LXXV, 124. 

20. Schematische voorstelling van een Grieks кегк-interieur in de 6e eeuw. 

21. Constantinopel, absis van de kerk van Johannes Stoudios, 463. 

K. Bittel, Archäologische Funde aus der Türkei 1934/38, Archäologischer An

zeiger J4 (1939), Abb. j i . 

2 2. Constantinopel, reliekenbewaarplaats onder het altaar van de kerk van Johannes 
Stoudios, 463. 
Orlandos, o.e., fig. 42J. 

23. Constantinopel, Hagia Sophia, oostpartij van de plattegrond. 
E. Mamboury, Topographie de Sainte-Sophie. Studi bizantini e neoellenici 6 (1940), 

p. 197. 

24. Constantinopel, Hagia Sophia, oostpartij van de plattegrond. Reconstructie van 
de liturgische dispositie. 

St. Xydis, The chancel barrier, solea and ambo of Hagia Sophia. Art Bulletin 29 

(19+7), fig· 32· 

2 j . Constantinopel, Hagia Sophia. Reconstructie van de omsluitingen van altaar, 
ambón en solea. 
Xydis, ibid., fig. 33. 

26. Constantinopel, Hagia Euphemia. Reconstructie van de 6e-eeuwse liturgische 
dispositie. 

R. Naumann, H. Belting, Die Euphcmiakirche am Hippodrom zu Istanbul, Berlin 
1966, Abb. 32. 
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27· Rome, St. Pieter. Reconstructie van de memoria Petri, ± j j o . 
J. Toynbee, J. Ward Perkins, The Shrine of St. Peter, London 1956, p . 202, tele. 

Sheila Rizzello. 

28. Rome, St. Pieter. Reconstructie van altaar en confessio, i 600. 
Toynbee-Perkins, o.e., p . 2 1 j , tek. Sheila Rizzello. 

29. Rome, St. Pieter. Reconstructie van confessio en altaar, ± 600. 
A. Marcos Pous, Fl Presbiterio realzado de San Pedro in Vaticano. Cuadernos de 
Trabajos de la Escuela Española en Roma 9 (1957), p. 164. 

30. Rome, St. Pieter. Detail naar Alfarano's plattegrond ( i jgo) . 
Tiberii Alpharani de Basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura, ed. D. M. 
Cerrati, Roma 1914, pi. 2. 

31. Rome, S. Clemente, 1120. 
С. Schnaase, Gesch. der bildenden Künste im Mittelalter 1, Düsseldorf 1869. fig. 9. 

32. Milaan, kathedraal (S. Tecla), ± 3 ίο . Oostpartij van de plattegrond. 

A. de Capitani d'Arzago, La „chiesa maggiore" di Milano, S. Tecla. Milano 19J2, 

tav. X, fig. ι. 

33. Ravenna, altaar van S. Giovanni Evangelista, 424-434? 

Ch. Rohault de Fleury, La Messe, III, pi. CCXL. 

34. Cimitile (Nola), basilieken van St. Felix. 

G. Chierici, Cimitile. Palladio 7 (1957), p. 70. 

3Í. Acpiileia, dubbelkathedraal ten tijde van bisschop Thcodorus, kort na 313. 
P. L. Zovatto, in Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, Stuttgart 1963, i.v. 
Aquileia, Sp. 293. 

36a. Po reo (Istrië), prae-Euphrasiaanse dubbelkathedraal, eerste fase, kort na 313. 
F. Forlati, La basilica dell'alto medioevo nella regione Veneta, Atti del II cong. 

internaz. di studi sull'alto medioevo, 19^2, Spoleto 19^3, fig. io . 

36b. Porec (Istrië), prae-huphrasiaanse dubbelkathedraal, tweede fase, eerste helft 
je eeuw. 
Ibid., fig. 11. 

37. Grado, S. Maria delle Grazie, eerste kwart ¡с eeuw. 

G. Brusin, P. L. Zovatto, Monumenti paleocristiani dì Aquileia e di Grado, Udine 

' 9 Í 7 , fig· " i -

38. Grado, S. Maria delle Grazie. Overblijfselen van de vroegste liturgische dispositie, 
eerste kwart je eeuw. 
Naar foto ibid., fig. 16. 

39. Schema van subsellium en altaarruimte in de kerken van Noricum. 
G. C. Menis, La basilica paleocristiana nelle diocesi settentrionali della metropoli 
di Aquileia, Città del Vaticano 19^8, p . 204, fig. 60. 

40. Lavant (Oost-Tirol), kathedraal, eind 4e of eerste helft j e eeuw. 
F. Miltner, Die Ausgrabungen in Lavant. Akten des III. Internat. Kongr. für 
Fruhmittelalterforschung, 19^1, Olten-Lausanne 1954, p . 21, fig. 3. 

4 I Î 



41 . Imst (Noord-Tirol), Laurentiuskapel, je eeuw. 
R. Egger, Die altchristliche Kirche unter der Laurentiuslcapelle von Imst. Oester-
reichische Zeitschr. fur Kunst und Denkmalpflege 17 (1963), pp. 164-16^. 

42. Reliquiarium gevonden in Ain Zirara (Algerije). 
DACL I, 1, i.v. Afrique, co!. 713, fig. 149. 

43 . Bone (Hippo Regius), basiliek, door E. Maree vereenzelvigd met de Basilica Pacis, 
4e eeuw. 
E. Maree, Monuments chrétiens d'Hippone, Paris 1958. 

44. Bénian (Algerije), basiliek, vóór 439. 
S. Gsell, Monuments antiques de l'Algérie, t. II, Paris 1901, fig. 117. 

4 Í . Interpretatie van de basiliek welke is afgebeeld in de mozaickvloer van de ¡e-
eeuwse kerk van Tabarka (Tunesië). Links onder: correctie op de vorm van het 
altaar. 
J. B. Ward Perkins, E. Goodchild, The christian antiquities of Tripolitania. 
Archacologia9i ( i9£3) ,pp . i - j4 . 

46. Schema van de liturgische dispositie van een aantal Afrikaanse basilieken (type 
Morsoti, Henchir el Ateuch, Khirbet bou Adouffen), met graf onder het absis-
podium. 

47. Schema van de liturgische dispositie van een aantal Afrikaanse basilieken (type 
Bénian, Tigzirt, Oued Rhezel). 

48. Carthago, basiliek van Dermech, 6e eeuw. 
P. Gauckler, Basiliques chrétiennes de Tunisie, Paris 191 3, pi. I. 

49. Boppard, Severuskerk, begin je eeuw, tegen de zuidmuur van het Castellum 
Bodobriga aan de Rijn. 
Römer am Rhein, Ausstellung des Ròmisch-Germanischen Museums, Köln 1967, 
Abb. 13. 

¡o. Saint-Biaise (Bouches-du-Rhône), basiliek van het Romeinse Ugium, j e eeuw. 
H. Rolland, Fouilles de Saint-Blaise, Paris i g j i , fig. 49. 
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LITURGICAL ARRANGEMENTS Ob THE EARLY C H U R C H INTERIOR 

Summary 

T h e point of depar ture of this study has been Professor D r . F. G. L. van 

der M e e r ' s formula which sums up the primary functions of Christian 

worship and the consequent essential functions of church archi tec ture . 

Christian worship has an immutable core which has existed from the 

Ascension and will persist unti l the Second Coming of the Lord. The 

essential e lements of this worship are : 

ι. The hierarchically differentiated assembly of the Christian community ; 

2. the proclamation of the Divine W o r d ; 

3. the ministration of grace, t h e ministration of the sacraments which 

is two-fold: in the first place the initiation, baptism, which cannot 

be repeated, and in the second the constant participation in the 

eucharistie sacrifice. 

F r o m these primary functions of the cult derive the essential e lements of 

church a r c h i t e c t u r e : 

1. the hierarchically disposed assembly, the community with its 

presiding bishop, requires a hierarchically articulated inner space 

in which the community is axially disposed facing: 

2. the platform for the presiding chairman and assisting clergy upon 

which is placed the seat of the presiding authority, the bishop's chair : 

the cathedra ; 

3. the proclamation of the W o r d , the reading and authoritative 

expounding of the Scriptures requires a raised place for reading, 

later the άμβων; 

4. the initiation, baptism, requires a covered font, t h e baptisterium; 

ς. the sacrifice and participation, Eucharist and communion, require a 

table which is at the same t ime an altar, τράπεζα and θυσιαστήριον, 

mensa and altare. 

These five e lements alone are essential for the complete development 

of the c u l t ; everything else within the church building is incidental . 

Such is the formula of Van der Meer. 

T h r e e of these essential e lements are studied h e r e : the cathedra, t h e 
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reading platform and the mensa, the three elements which are always 
contained within the first: the hierarchically articulated inner space. 
The baptisterium may be strictly separate from this space and this is in 
fact always so until the sixth century. 

We are here concerned not so much with the particular form and 
ornamentation of these three elements as with their spatial setting in the 
interior. We have dealt notably with their conjunctive lay out and 
interrelation in church interiors from the fourth to the sixth century. 
This survey contains for the greater part material derived from other 
published sources and is based upon reports of excavations drawn from 
the entire Mediterranean world and upon the early liturgical and patristic 
texts, most of which have already been examined in an incidental manner 
with regard to their architectural significance. The aim of this work is 
to bring together and co-relate these finds, without, however, aspiring 
to give a complete picture. 

In this survey we must also pay due attention to the complications 
which arose with regard to the three elements, cathedra, reading place 
and altar. As far as the cathedra is concerned such complications arise 
with regard to the benches for the clergy on either side of the bishop's 
chair. A space is left around the altar which is separated from the 
congregation by a railing in the form of a low barrier, the cancelli, 
or later of an architrave upon a colonnade. Above the altar is a mon
umental canopy, the ciborium. The position of the altar and the railed 
off space around it may be influenced by installations and structures 
connected with the cult of relics. These elements too are functional 
and are immediately connected with the cult. All other architectonic 
complications are of a different kind. They owe their origin to irrational 
motives and should be regarded as superadded poetics, existing only by 
virtue of the essential poetics of the Christian worship, changing with 
its plurality of forms and styles but gravitating permanently about the 
essential elements. The early Christian basilica comes closest to the 
elementary realization of the basic requirements and for this reason is 
the clearest illustration of the primary functions. 

Cathedra and subseilium 

In the first monumental church buildings dating from the period of 
Constantine the Great and his dynasty, the cathedra and seats for the 
presbyters are not incorporated architectonically in the church interior. 
They do not yet possess a monumental shape but are movable inventary 
pieces, true mobìlia, made of wood or in exceptional cases perhaps of 
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bronze or of ivory. No cathedra has survived from the fourth century 

which gives us all the more reason to assume that they were not usually 

made of durable material. From Egeria's account of her travels we know 

that in Jerusalem the bishop's chair was always carried to the place where 

he needed it for the performance of his office, whether in the Martyrium, 

in the Rotunda of the Sacred Tomb or the rock of Golgotha. It will have 

been the same elsewhere : the cathedra was transportable like the profane 

sella curulis, the judge's stool which was placed wherever the judge had 

occasion to exercise his office. Not just any chair was suited to the 

purpose ; the appropriate throne, being the insigne of judicial authority, 

was an indispensable attribute in the administration of justice. The 

possibility does exist that the form of the administrative and judicial 

chair of office may have influenced the cathedra as the chair from which 

the bishop taught. It must not be forgotten, however, that there is no 

evidence yet in the fourth century of any adoption of the profane trap

pings of dignity by the church authorities, not even in the matter of 

clothing. Not wishing to be identified with the judge and the imperial 

official, the bishop will not have used a chair of office of typically 

profane representative appearance. At any rate his chair is a teacher's 

chair. 

In the fourth century, however, this mobile cathedra already had its 

fixed place in the raised area in the apse (tribunal, βήμα) during the 

celebration of the liturgy. There is plenty of archaeological evidence for 

this podium, reached by a flight of steps. It was extremely high in North 

Africa but of no significant height in Greece. The only exception of more 

than local significance is the disposition of the fourth century basilica in 

Northern Syria where the apse is already the place where the altar, 

not the cathedra, is to be found. It was different in the memoriae and the 

martyria. In St. Peter's in Rome for instance (fourth century) the apse 

formed the monumental framework for the tomb of St. Peter: the 

shrine occupied so much room in this apse that the location of a cathedra 

behind is inconceivable. In the fifth century there is as yet no cathedra 

in the apse of the Hagios Demetrios at Thessaloniki. Even in the sixth 

century S. Lorenzo fuori le mura in Rome the apse is, as it were, a 

monumental arcosolium, a niche surrounding the tomb of the martyr. 

In North Africa the apse is often at one and the same time the seat of the 

presiding clergyman and sepulchral niche : priests and bishops are buried 

under the podium. 

For a long time, well into the sixth century or even later, the cathedra 

remains in most places a portable piece of furniture but its site becomes a 

fixed basement in the apse reached by steps in the middle of a semi-
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circular bench running the length of the apse wall, made of m o r t a r or 

stone blocks, wi th or wi thout a footrest. In the beginning it is sometimes 

covered in marble and sometimes serves as basement for a wooden 

bench or a row of seats above it. It is impossible to establish when the 

subsellia first adopt this architectonic shape. 

No original lay out of apses from t h e fourth or fifth centuries is known 

or preserved in Constantinople, R o m e o r in Milan. In Ravenna, the 

earliest traces of stone subsellia and a stone cathedra basement are fifth 

century (S. Giovanni bvangelista). In Aquileia the successor to the aula 

theodonana, dating from the end of the fourth century, is not provided 

ei ther with fixed subsellia. However, the fifth century cathedral and the 

equally fifth century S. Maria delle Grazie in Grado both had a stone 

bench in the middle of which stood a stone cathedra. The cathedra 

resembled the seats of the dead carved out ol tufa v\hich are found in the 

Roman catacombs. 

In N o r t h Africa the apse podia of fourth century basilicas are com

pletely empty, that is, not architectonically furnished. The date of the 

presbyter bench in the church at Hippo Regius which has been identified 

with the basilica Pacis is doubtful : the bench in the forum basilica at Leptis 

Magna is thought, like the church itself, to date from the filth century. 

All o ther stone subsellia found in Africa date from the period of the 

e m p e r o r Justinian and later and are purely Byzantine in shape. 

In Palestine the only bench for the clergy in a fourth c e n t u n church 

is that of the cathedral of Gerasa (ca з с о - 3 7 ^ ) ; for the fifth century we 

can ment ion here a church in Khirbet el Mekhayyat. In Syria stone 

benches have been found in two churches dating from the second half 

of the fifth c e n t u r y : the basilica A of Dair Solaib and basilica В in 

Resala. 

Greece remains the sole province w h e r e the stone subsellium was in 

general and systematic use during the fifth c e n t u r y : everywhere one 

can find semi-circular subsellia consisting of one or m o r e benches in the 

apse. Instead of these or co-existent with t h e m one also finds straight 

stone benches on ei ther side of the altar in front of the apse, a position 

which will also occur later in Palestine in the sixth century. If the apse 

contains semi-circular subsellia, these are broken in the middle by a 

small separate platform, with steps, for the cathedra, but nothing has 

ever been preserved of the actual seat. This almost certainly means that 

even then the cathedra was not yet made of stone for it would indeed be 

strange that a fixed, monumental marble throne left no traces while 

remnants have been found of marble ambones, cancelli, altars and abona. 

O n the o t h e r hand it is quite possible that not every church possessed a 
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cathedra. In the first place not all excavated churches were episcopal 
churches. In the second place it may have been customary in many 
churches for the central place on the subsellia to be marked as the seat of 
the presiding clergyman only by a velum or a cushion during the services. 

As to Gaul and Spain the indications regarding the furnishing of the 
chairman's platform are very scanty. Nothing of this nature was found 
in Trier. In Saint-Bertrand-de-Comminges (fifth century) the apse shows 
a base for a cathedra, a stone subsellium was found in the basilica of Son 
Pereto at Manacor in Majorca (fifth century) but for the rest it appears 
from the churches excavated that in the fifth century the apse often 
served as the place for the altar. It must at once be added that none of 
these edifices can be considered as a bishop's church. The beautiful 
lay out in the apse of the cathedral of Vaison dates at the earliest from 
the tenth century. 

Until all dates can be checked again for accuracy we can only make 
the following deduction with reservations: the semi-circular stone 
subsellia in the apse of the basilicas make their appearance in the course 
of the fifth century, first of all in Greece and Palestine, Istria and Nori-
cum. However, whereas they are already frequent in Greece in the fifth 
century, in Palestine only the sixth century churches are similarly 
furnished. In North Africa in the sixth century, during the Byzantine 
occupation, they are found in new churches and in reconstructed 
earlier churches. There is every reason to believe that the monu
mental clergy bench is an Eastern innovation. The North Syrian bema, 
the elevated reading platform, a construction fenced off by a semicircular 
subsellium containing a bench for sitting on and one on which to rest 
the feet already occurs in the fourth century and we cannot ignore the 
possibility that it is the origin of the Graeco-Byzantine and Western 
subsellia: a subsellium, free standing but facing West in the regions 
of Aquileia, Istria and Noricum, a subsellium permanently attached 
to the apse wall in the remaining regions. One difference with regard 
to Northern Syria is then that the central seat is not an empty throne of 
purely symbolical significance but, in actual fact, the presiding clergy
man's seat. A multiple subsellium, resembling the benches of an am
phitheatre, does not occur before the sixth century, in the period thus 
when the classical theatre had long ago fallen into disuse. This multiple 
construction is Byzantine. 

So far as the furnishing of the apse is concerned, Rome remains an 
enigma until the eight century. Only on an analogy with the situation 
obtaining elsewhere is it possible to state that the cathedra and the clergy 
benches were located in the apse and that the stone subsellium was 

4 2 1 



probably introduced in the fifth century. Nothing is known ot the 
basilica Lateranensis. The reconstruction of cathedra and stone clergy 
benches in the apse of St. Peter's ca 600 remains hypothetical. Only the 
Ordines Romani, dating from the end of the seventh and from the eight 
century tell unequivocally that the bishop's seat, the pontifical cathedra, 
should be located in the apse behind the altar and that a bishop deputizing 
for the Pontiff during the stational services, is not permitted to sit on it. 
Might the custom have been different before this time? One indication 
of this is the statement that the cathedra of S. Maria Maggiore was 
transferred from beside to behind the altar some time between 817 and 
824 by order of pope Pascal I. It is more probable, however, that in 
the seventh century the cathedra was transposed from the apse to 
beside the altar, and that this situation was again reversed. In any case, 
from the eight century onward, the apse becomes the permament 
location for the pontifical cathedra. 

In Gaul, on the contrary, the cathedra is by this time already situated 
to the side of the altar and a saint's tomb is then located above ground 
behind the altar. This situation already existed in the sixth century in 
the basilica of St. Martin of Tours. 

The Reading Platform 

The place for scriptural reading in the church building was originally 
not given any distinctive position or at least not indicated architectonic
ally or embodied by a separate monumental lectern or podium. The 
apse podium is the place for preaching, reading, for the profession of 
faith. There the bishop speaks from the cathedra which stands on the 
same podium as that on which lectores and deacons read the lessons 
from the Old Testament, the Gospels and the Apostles and sing the 
Psalms aloud. Originally the names bema, pulpitum and tribunal all refer 
only to this podium and not to a lectern or pulpit. The apse podium is 
the place where the entire ministry of the Word is enacted. The clearest 
indication of this, besides the texts of Cyprian and Augustine are provided 
by the archaeological discoveries in North Africa. In Northern Syria, as 
early as the fourth century, this entire podium for the ministry of the 
Word, with seats for the clergy and lectern for the book is not situated 
in the apse but in the centre of the nave. This bema-type undoubtedly 
developed under the influence of the synagogal service of reading, 
preaching and singing. In the Greek East too the reading is long and 
solemn as the reading of the Law in the synagogue and is surrounded 
with profound respect. A separate monumental raised reading stand was 
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soon considered necessary and in due course the bishop also delivered 

his homily from this elevation. 

T h e ambo, as the Rev. G. Vrins has already pointed out in his im

por tant research w o r k on this subject, is purely Eastern. The influence 

of the svnagogal reading service on the one hand and of the hellenistic 

art of oratory on the o t h e r w e r e instrumental in its being given monu

mental form. In t h e Greek countries the reading podium acquired its 

o w n special place and design probably at as early a date as the end of the 

fourth century, certainly not later than the fifth century. In the fourth 

century too the name ambon already occurs to designate this special 

separate e lement . The Syrian bema did not influence its shape b u t cer

tainly affected its function and significance as well as its location, that is 

to say in the nave. 

As far as shape is concerned the ambo is a new discovery. The fifth 

and sixth century Greek and Palestinian ambo is a fixed, stone t r ibune 

usually in the shape of a monoli thic marble pedestal wi th three or four 

steps leading up to a square, round, hexagonal or octagonal platform 

with a balustrade. From the middle of the fifth century onwards we also 

find a m o r e monumenta l type wi th two stairways and a platform raised 

u p o n four o r m o r e slim columns. In Greece the ambo stands in the nave 

n o t far from t h e sanctuary, usually close to the southern r o w of pillars. 

T h e same holds good for Palestine but there it is linked wi th the sanctu

ary by a short passageway closed off by cancelli. The ambo never occupies 

a central position before t h e sixth century. The Hagia Sophia in Con

stantinople is perhaps the first building in which the ambo stands in front 

of t h e c e n t r e of the cancelli and forms part of a m o r e rigidly closed 

system in which it is closely linked with the sanctuary by the σωλέα. 

In the course of the sixth century this location in the axis of the nave is 

also found in Greece . It is onlv in the sixth century that the ambo 

spreads outside the Graeco-Palestinian area and everywhere it occurs 

one must assume Byzantine influence. The first ambo ment ioned in R o m e 

is one in St. Pe ter ' s during the reign of pope Pelagius, ca. ^90. 

The solea is not an obligatory component of church furnishing. In 

fifth century Greece it takes the form of a small, rectangular projecting 

platform, a continuation of the altar podium right in front of the central 

entrance of the cancelli, sometimes flanked by two columns with an arch 

so as to form a real solemn entrance (βημό&υρον) having no d i rect 

connect ion wi th the ambo situated in the nave. In Palestine such a 

project ing platform is n o t central but situated as a side entrance at the 

front of the cancelli, w i t h o u t columns o r archway it is effectively linked 

with the ambo. For the rest it is doubtful w h e t h e r this s t ructure may 
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rightly be called a solea since the name solea occurs for the first t ime in 

the tenth century in the writings of Constantine Porphyrogenitus and 

then refers to a very special s t ructure, a corr idor between the berna and 

the ambo in the Hagia Sophia for which, it seems, there was no special 

name yet in the sixth century when this raised corr idor was constructed 

during the t ime of the e m p e r o r Justinian. Paul Silentiarus calls it an 

ισθμός. It serves as the access used by priests and deacons carrying the 

gospel to and from the ambo and is also associated with the imperial 

ceremonies . The e m p e r o r , for instance, goes via the solea to the entrance 

of the bema in o r d e r to give the patriarch the kiss of peace. Only in very 

monumenta l sanctuaries and under the influence of this imperial church 

is this long isthmus-shape introduced. 

In the West the short Greek type called by S. Xydis the 'abbreviated 

solea' is found in exceptional circumstances. It probably already existed 

in the fourth century in the cathedral of Milan and ca. 400 in that of 

Aquileia. T h e connect ion between these and the wider, longer areas, 

bounded by cancelli which have been discovered in a n u m b e r of Roman 

churches and which are referred to as scholae cantorum, is still uncertain. 

Puzzling too are the structures found in five aisleless churches all dated in 

the fifth century : inBoppard, Cologne (St. Ursula), Lavant, Imst and Saint-

Blaise (Ugium), s t ructures which show too great a resemblance to allow 

of differing interpretat ions. These are oblong, rectangular elevations 

joining the central entrance to the sanctuary, in three out of these five 

cases (not in Ugium and Imst) ending in a circular platform on the west 

side. In Cologne the round section is located very deliberately on top of a 

sarcophagus so that the association springs to mind of the t o m b of a 

confessor, placed under the podium of the profession of faith. 

The altar 

T h e early Christian church building possesses only one altar just as there 

is only one community assembled in the one Christ. The Eastern churches 

have retained this custom but in the West, at the end of the fifth or the 

beginning of the sixth century, one finds the first auxiliary altars, 

located then in a separate part of the church. As one would assume from 

one of its names, τράπεζα, mensa, the altar is in the shape of a table and 

bears no resemblance to a pagan altar. It is originally a movable piece of 

furniture made of wood which can be brought out w h e n needed for the 

celebrat ion of the Fucharist, but which, as early as the fourth century, 

has its p e r m a n e n t appointed place. It was probably at this period that it 

was erected as a p e r m a n e n t fixture in the church (altare ßxum), the 
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wooden legs being inserted into grooves in the stone floor. Nor th 

Africa retained the original arrangement but also in Palestine many 

wooden altars were to be found even as late as the seventh centurv. The 

synod of Lpao (Kiennensu) forbids the consecration of wooden altars in 

£ i 6 which would indicate that they were not unknown in Gaul at this 

per iod. 

The table bears only the eucharistie food and w i n e ; for the rest it 

remains emptv. The meal is at the same t ime a sacrifice, the table an 

altar. The altar is sacred by \ i r t u e of Chris t ' s presence in the Eucharist 

which turns it into Chris t ' s throne , even the image of Christ himself. 

It must have been this sacred character of the altar, as viewed by Eusebius 

of Caesarea, John Chrysostom, Augustine and Ambrose, which soon led 

to monumental izat ion. Mensas are made of stone at a remarkably earlier 

date than cathedras are. It is the greatest innovation: the first e lement 

in the Christian basilica which has no equivalent o r model at all in the 

profane o r pagan sacral inter ior . To judge from texts by Gregory of 

Nyssa and John Chrysostom this must already have been so as early as the 

fourth century. 

The Eastern inclination towards sacralization finds its first and primary 

object in the altar. Consecrating altars by anointing them is already 

customary in the bast in the fourth century but only becomes common 

in the West in the sixth, precisely at that period when Byzantine 

influence is particularly strong in Italy. It is not entirely certain whe ther 

fourth century specimens are really to be found among the earliest 

preserved models (as is claimed for a mensa in Aquileia). However , 

many stone mensas found in Syria, Palestine, Greece, Dalmatia, Istria 

and Nor icum are certainly fifth century. These are indeed stone repro

ductions of various classical tvpes of tables, most of them rectangular 

tables on four supports or five, sometimes more . To a lesser extent one 

finds stone copies of the classical discus o r orbis, the round dining table 

with one leg, or of the semi-circular mensa wi th one, three or four legs 

from the triclinium of the classical dwelling house. The last two types 

soon fall into disuse: only in the Coptic church has the semi-circular 

o r sigma shaped mensa persisted in some places up to the present day. 

In the ordinary basilica, from the fourth centurv to the sixth the altar 

is located in front of the apse podium in an area defined by cancelli and 

often by a planum one step high. Only in Nor thern Syria is the altar 

situated in the apse from as early as the fourth century onward. The shape 

and place of the altar are not influenced in the East by the cult of relics 

but in the West this cult is of paramount importance. Although the cult 

of the martyrs was no less intensive and widespread than in the Wes t , 
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the influence of the cult of relics upon the internal lay out of church 
buildings was of much less importance. No large crypts develop in the 
East and the bêma never becomes as high as in the West since the 
construction of the ring-shaped crypt (j86-6oo) in the apse of St. Peter's 
in Rome. Beneath the altar of the Eastern churches there is usually only 
a small rectangular cavity for the deposition of relics, hollowed out in 
the floor and referred to as the κατάθεσις or, in modem Greece, the 
έγκαίνιον. The relics were kept in this cavity in small stone boxes. 
The first evidence of this system dates from the fifth century. Only 
seldom is a church so situated that an entire tomb lies under the altar 
but even then the place for the relics remains completely underground 
and has no influence upon the level of the altar. The altar itself remains 
a table. In Northern Syria the tombs of the martyrs and their relics are 
even relegated to a modest side chapel. 

In the West, on the contrary, it soon becomes the custom to locate 
the altar upon the tomb of a martyr or, contrariwise to transfer the 
martyr's tomb to a site beneath the altar. This is quite common in the 
time of Augustine and Ambrose. In the beginning this had no effect upon 
the level of the altar podium but it later led to the construction of a 
confessio which occupies considerable space and becomes the focus of 
attention. The first development is the chest-shaped altar found in Rome 
(SS. Apostoli, SS. Cosma e Damiano) and Ravenna (S. Giovanni Evan
gelista, S. Apollinare Nuovo, side aitar in S. Apollinare in Classe) in the 
fifth and sixth century and which, at first, retains the mensa shape since 
the slab rests on four slim columns. Within this is placed a chest-shaped 
construction with afenestella in front permitting contact with the relics 
and with an oil basin in the base of the altar into which brandea could be 
lowered (strips of linen, touching the relics). 

The remodelling of a memoria ca 600 finally points the way in which 
church architecture will develop in the West during the Middle Ages, 
namely the construction of a ring-shaped crypt in St. Peter's in Rome. 
This alteration entails the raising of the chairman's and altar podium and 
the introduction of afenestella confessionis into the front of the podium, 
allowing a glimpse of the saint's relic. This lay out has been imitated 
especially since the eighth century. 

The cancelli 

The cancelli, closing off the altar, are an element of monumental church 
architecture existing from the very beginning throughout the entire 
Early Christian world. The enclosure of the altar space is strictly 
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adhered to, nowhere is such a témenos lacking, the sacred place of sacrifice 
must be separated from the place for the congregation. As for the altar 
itself, stone comes to be used instead of wood as early as the fourth 
century; it is monumentalized whereby the form of the transennae 
(gridwork) and of the plutei (closed panels) was adopted from profane 
furnishing as a matter of course. These were then enriched with simple 
Christian motifs in relief: Christ's monogram and cross, laurel wreaths, 
peacocks and in some cases baskets with the eucharistie bread. The 
highest peak of artistic refinement can be seen in the sixth century 
interlacing strapwork patterns from Constantinople and Ravenna. 

The cibori um 

The sanctity of the altar leads to the introduction of a canopy made of 
wood or stone, and although the name κιβώριον, does not occur before 
the sixth century, excavations have shown that they did exist before this 
period. In the classical world the canopy was a generally recognized sign 
of honour, serving to shelter statues of deities and divinely revered 
persons, altars, thrones and tombs. It was adopted by the Christians but 
rather to roof the piscina in the baptisterium than the altar. In the earliest 
church building to be preserved, the community house of Dura-Europos, 
dating from 232-235, the ciborium already appears in connection with 
the piscina in the room furnished as a baptisterium. It leans against the 
wall and consists of two wall pilasters, two columns and a barrel vault. 
It remains, however, the only specimen from Syria. 

As early as the fourth century North Africa is the real home of the 
baptismal ciborium. Archaeological finds indicate that the altar ciborium 
made its appearance in the course of the fifth century, probably only 
late in this century and then by no means everywhere. In Syria it only 
appears in the sixth century and remains a rarity (in some place one also 
finds a ciborium over the lectern of an ambo). There is only one in 
Palestine: in the church of Theodorus in Cerasa (494-486). The 
ciborium of the Menas basilica in Egypt is probably sixth century, like 
the church itself. In Asia Minor that in the great basilica of Meriamlik 
dates perhaps from the end of the fifth century. Greece has several fifth 
century basilicas without altar ciboria while others do possess one. Even 
ca. £оо it is not yet general but all definitely sixth century churches in 
Greece do possess one, as do those in Constantinople. 

In North Africa, on the other hand, with very few exceptions, the 
fifth century churches possessed altar ciboria, so systematically indeed 
that it seems impossible to conclude that they were later additions. 
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In Istria it occurs occasionally in the fifth century (the cathedral and 

S. Maria delle Grazie in Grado) while in Ravenna it is only ment ioned 

for the first t ime in the sixth century. T h e r e is no ment ion of it at all 

in Milan nor have anv traces been found there from the early Christian 

per iod. 

In Rome, after the fastigium of the basilica Lateranensis, dating from ca. 

3 2 ς, renewed in the t ime of Sixtus III and not, for various reasons, capable 

of being reconstructed as a c ibor ium, ment ion is made for the first t ime 

of an altar canopy now called tegurium or tugunum, during the pontificate 

ofSvmmachus (498-J15), who founded one in the basilica of SS. Svlvester 

and Martin. Tangible remains of what may have been a c ibor ium, from 

the first quarter of the sixth century, have been preserved in S. Clemente : 

a piece of architrave, n o w incorporated in the balustrade of the schola 

cantorum and two columns, now forming part of the t o m b of Cardinal 

Venerio. In the t ime of pope Gregory the Great (Ç90-604) ment ion is 

next made of a cyhunum or tegurium in St. Pe te r ' s , pope Honorius I 

(62Ç-638) founds a bronze cipunum or tegurium in S. Agnese and finally, 

in the eighth century, the altar c iborium has become a generally adopted 

element in Rome. 

It is doubtful whe the r the edict of Charlemagne, dating from 789, 

which proscribes teguna sivc laquearía above the altars actually refers to 

ciboria and led to their widespread use. Various disengaged eighth and 

ninth century arch fragments, recognizable by their plai twork ornamen

tat ion, which have been preserved in central and nor thern Italy, arc m o r e 

likely to have belonged to trabes of pergulae and to have crowned the 

entrance port ion as in the still surviving enclosures of the chapel of St. 

Martin in Split and that of S. Leone in Capena. Pergulae were built during 

the Carolingian period throughout the Prankish Lmpire (Centula-Saint-

Riquier, Steinbach, where vestiges of the foundation remain) , but there 

is no trace of ciboria. 

The pérgula 

The main function of the pérgula — the t e rm is, of course, an anach

ronism - is undoubtedlv the same as that of the ciborium, namelv a mark 

of honour , stressing the sanctity of the sanctuary. It is an emblem which 

derives from the ceremonial apparatus of the imperial cour t , it can be 

seen depicted on the missonum of Theodosius the Great (Madrid, Real 

Academia de la Historia) but also in reality in monumental archi tec ture as 

a tr iumphal archway in the facade of a building : in the palace of Diocletian 

in Split for instance. It is also found in the monumental church architec-
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ture of the East, for example in the Theodosian propjlaeum of the Hagia 

Sophia. 

The perqula is a monumental extension of the cancelli and consists of 

a colonnade with architrave, preferably interrupted in the middle above 

the central entrance bv an arch. It stands frontallv before the altar o r 

flanks three sides of it at right angles. The columns ei ther stand on the 

balusters of the cancelli or rise straight from the ground, enclosing the 

transennae or plutei. It is a remarkable fact that before the eight century 

there is no special name for such enclosures. It is then that the names 

pérgula in the Wes t and τέμπλον in the East occur for the first t ime. 

And yet the bema enclosure consisting of a transverse trabeated colon

nade closing oft the sanctuary must have existed before then, even 

though probably not before the sixth century. It is perhaps a later 

addition in the fifth century chapel of Banakfur in Syria, in Qirk-

Bizzeh it is certainly so. In Palestine the s t ructure is not ел en generally 

known in the seventh c e n t u r y ; the earliest known remains are those 

from the basilica of Peter and Paul in Cerasa dating from J40 and those 

from the sixth century church of Beisan. Only low cancelli are custom

ary in Egypt and Nubia up to the seventh century. In Asia Minor the 

earliest remains are those of the templon from the church of St. John 

at Ephesus dating from the t ime of Justinian. 

In Greece remains oftemplons have been found in those churches which 

can be roughly dated as belonging to the second half of the fifth o r the 

beginning of the sixth c e n t u r y : Nea Anchialos, basilica B; Nikopolis, 

basilica B; Aphendelli, Glyphada. In the Justinian churches of Con

stantinople (Hagia Sophia, Hagia Euphemia) it formed a fixed part of 

the monumenta l whole, together with ciborium, cancelli, solca and ambón. 

In Rome a comparable pérgula wi th six columns placed frontally before 

the altar was introduced by Gregory the Great into St. Pe te r ' s at the 

same t ime as the nev\ ring-shaped crypt was built , around 600. It may 

have been the first pérgula in Rome, introduced under Byzantine 

influence. It would appear Irom the liber Pontificalis that the colonnade 

with architrave (regulans) onlv became common in Rome in the ninth 

century. There is no evidence in Ravenna, either textual or monumenta l , 

that any pérgula was ever built there before the sixth century. This 

means that the earliest known and preserved s t ructure of this kind 

remains that in the S. Prosdocimo in Padua which can be dated around 

£00 or in the sixth centurv. 

There is no evidence of any pérgula ei ther in Gaul, Spain o r Nor th 

Africa during the period with which we are dealing. Low cancelli are in 

use everywhere . This state of affairs continues into the sixth century, 
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in the time of Gregory of Tours, even in North Africa with the ex
ception of Skhira in Tunisia where in the great basilica which was 
reconstructed in the sixth century, traces of a transverse colonnade in 
front of the sanctuary have been found. On the other hand, in some 
North African churches, the remains have been found of a monumental 
architectonic enclosure of the platform for the presiding minister and 
the assisting clergy, the apse, consisting of two columns on the edge of 
the podium which must have supported an architrave or arches or a 
combination of both. 

It would thus appear that the templan, the pérgula, the „Trabes-
Schranke" did not develop before ca. £oo, viz. in Constantinople or, 
more broadly speaking, in Greece. 

Conclusion 

The remains, both of literary documents and of architecture dating from 
the fourth and fifth centuries, show that the liturgical arrangement of 
church interiors was relatively similar throughout the entire Christian 
world of the period. During the time of Constantine the Great church 
plans were extremely variable and flexible, but the arrangement of the 
essential elements remained the same. 

One fact is certainly clear : compared with cult buildings of classical 
antiquity, the church signifies a moment of interiorization. The place 
for worship is inside the house; those who participate are no random 
crowd but an ordered community of initiated and believing people 
admitted to the service. Immediate essentials are the longitudinal axis 
and the hierarchical differentiation of the church building; the platform 
for the presiding minister and the assistant clergy facing the place for 
the community and the sharply defined sanctuary between this podium 
and the community. 

Fire, smoke, banquet have all disappeared; instead there is reading, 
listening, acclamation, the singing of God's praises and, under sacramen
tal signs, the divine mysteries are celebrated by the partaking of the 
bread and the wine in a closed room. The synagogue paved the way for 
this interiorization. From it is derived, via Syria, the dominant function 
of the reading platform upon which the sacred books are read in the 
midst of the eldership of the assembly. The seats for the clergy, in
cluding the bishop's cathedra, form part of the classical accessories of 
every public meeting hall. The architectonic lay-out is also a synthesis 
of classical motives, albeit interiorized. What must be seen as an unpa
ralleled innovation is the fact that the place of sacrifice is a table, without 
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fire, without blood, for the unbloody sacrifice, a table above all since 
from it bread and wine are distributed, the real mysteries, signs of the 
Lord's presence. 

Outside of the church services, however, the fourth century church 
interior is an empty space : cathedra, clergy seats, mensa, often even the 
cancelli are wooden mobilia which are not integrated in the interior 
in a monumental, architectonic fashion. The episcopal seat of office is 
carried every time to where it is needed, to the secretanum, the bishop's 
palace, a martynum or, in the case of public court sittings or audiences, 
in front of the church doors. The table is put away after the service. 
Only in the basilicas founded by the emperors at holy places and in the 
large cities does one find the glitter of special ornaments and bronze 
decorative free-standing columns, honorific and votive monuments of 
silver of which no trace remains, not even a description accurate enough 
to make a reconstruction possible. 

This was the position in the time of the emperor Constantine. Later 
in the fourth and in the fifth century various regional architectural styles 
in church building can be clearly distinguished but at the same time 
their plan has become extremely homogenous. Even then the lay out of 
the Eastern church interior does as yet not differ from the Western 
dispositions. Regional and local practices exist which give rise to regional 
and local formulas, just as there are differences in liturgical language. 
They evidently developed without any rigid, generally valid rules, for 
none of the texts concerning the interior lay out of the church which 
have come down to us, such as the Didascalia, Constitutiones Apostolorum 
and Testamentum Domini, possessed any canonical validity. Whatever is 
servicable from a liturgical point of view determines the form taken by 
the basic essentials of the church interior and the liturgy is everywhere 
the same. The rest has purely marginal value, is mere style which, while 
not following the function exactly, does not conflict with it. Indeed the 
pilgrim Egeria says of the celebration of the Eucharist in Jerusalem that 
everything there is done the same 'as we do at home' in Northern Spain. 
It also appears that the church schisms of the fifth century had no 
effect on liturgical performance nor on the lay out of the church interiors. 
It has never been possible to decide on the basis of any lay out whether a 
church was orthodox or not. The liturgical development is a growth 
from unity to diversity, not vice versa and when one looks back from 
the diversity of the later Middle Ages to the past, across the threshold 
formed by the renewals introduced during the time of Justinian I and 
Justin II and the application of the symbolic, cosmologica! and mysta-
gocical world of ideas of Dionysius the Areopagite, the liturgy of the 
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fourth and fifth centuries appears to us sober and simple. And since the 

liturgy is everywhere the same, the similarities in inter ior lay out are 

much greater than the differences. Differences, however, do exist at the 

end of the fourth century : one can judge t h e m best by comparing the 

churches of N o r t h Africa with those of n o r t h e r n Syria. The seeds of later 

differences are already present. The Hast shows a tendency to sacralize 

traditions in word, gesture and movement , it has m o r e feeling for the 

hierarchic, awe for the mysteries, a greater grasp of the symbolic. 

W i t h o u t being able to pinpoint accurately any definite t ime or place 

of origin it can be stated that after 400 a general monumental izat ion of 

the elements of the church inter ior begins. They become fixed compo

nents of the archi tecture and are executed in stone and masonry. T h e 

semicircular subsellium built of m o r t a r , brick or stone with a separate 

pedestal for a still portable cathedra makes its appearance. The syna-

gogal and Christian-Syrian bema in the sense of reading platform develops 

into the marble ambon with or wi thout a solea, first in the East and later 

in the West, which inspires the later Italian " p e r g a m o " a n d " p o n t i l e " 

and the North European rood-screen and the still later pulpit . The 

wooden altar table is translated into stone, a completely new motif. 

The wooden supports become stipites, colonnettes o r pilasters, the table 

t o p an anointed s tone. It was in the West, quite possibly for the first t ime 

in North Africa, not in the East, that the eucharistie mensa became linked 

with the тепча martyrum, the christianized stone upon which the family 

funeral banquet was h e l d ; here the family is the church community . 

In this way the age old altar, known to all peoples, and the memorial to 

the hero are interiorized together and in a certain sense become the focal 

point of the church building, in the West at least. Even outside the hours 

for liturgical worship, the stone table-altar, as a permament memorial , 

is what definitely distinguishes the church from the synagogue. Sur

rounded, enclosed, always on the main axis, unchallenged focal point of 

the inter ior space it silently proclaims what is the heart of Christian 

worship. 

After 400 the first motif of originally profane, in this case imperial 

glorification, the cibonum, is used as a canopy for the altar. This m o m e n t 

is of equal significance as the fact that, around 400, the image of Christ 

comes to be surrounded in sacred ar t with motifs derived from re

presentations of the imperial court . Remarkably enough the c iborium is 

found most frequentlv in North Africa in the fifth century where it occurs 

in a m o r e monumental form in the baptisterium than in the basilica. This 

does not mean, however, that it is certain to have originated t h e r e . 

In Greece and Palestine there is at the same t ime a concentrat ion of 
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the elements : the platform for the presiding clergymen and the sanctuary 
are integrated and together become one enclosed bêma occupying the 
apse and the eastern bays of the nave with the ambo as a close outpost . 
This monumental synthesis is an invention of the Christian East. It is 
impossible to localize it lur ther but it may have developed in the capital, 
the Constantinople of the Theodosian renaissance, the focal point of 
creative archi tecture as it was the leader in everv field, ecclesiastical, 
liturgical and political during the fifth century. Only Nor thern Syria and 
Mesopotamia remain faithful to the antithesis of apse-altar on the one 
hand and the bêma-ambo on the o ther . Here the relics are kept in a 
separate chapel whereas everywhere else they rest ei ther beneath or 
immediately beside the altar. 

Fvervwhere the function of martjnum and basilica merge completely, 
the spatial requirements of the cult of relics and the ordinary basilical 
lay out can no longer be distinguished from each o ther , the bishop's 
church and the ordinary communal church are also martyr ium owing to 
the presence of relics. It also means that the liturgical lay out in a 
centrally planned martyr ium is the same as in an aisled basilica with 
colonnades, with o r wi thout transept. This then provides the opportuni ty 
for marginal space. Church planning and liturgical custom are not 
determining each other rigidly, the formula of the essential elements of 
the liturgy, subselhum, mensa, ambón can be adapted to suit a variety of 
ground plans. 

The monumental complex of altar, c iborium, cancelli and solea is 
further enriched around or shortlv after ^oo with an element meant to 
be a mark of honour , the transverse trabeated colonnade as a part i t ion 
closing off the sanctuary. No one knows where this feature was in t ro
duced for the first t ime in architectural form but it is almost certain that 
the hrst monumental synthesis of enclosure, solea and ambon, comprised 
by such a colonnade was achieved in the Hagia Sophia in Constantinople 
from whence it spread Eastwards and Westwards wi thout , however , 
becoming obligatory. The solea, for instance, remains rare. Here too 
one can speak of an interiorization of classical motifs : the enshrining 
of the epiphany of the emperor , the fastigium, is now found not outside 
(for instance at the palace gate) but inside, crowning the access to the 
sanctuary. 

It is probable that this bêma type became just as widespread in Rome 
as in Ravenna during the t ime of the emperor Justinian, but there is no 
proof of this. It may only be deduced from the fact that the sixth and 
seventh century churches in Rome underwent so much Byzantine 
influence in the mat te r of style and propor t ion that one might also 
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expect to find a Byzantine liturgical disposition. The concentrated bema 
type with colonnade is only an archaeologically established fact in St. 
Peter's of around 600. At this period it acquired one single podium for 
cathedra and mensa in and in front of the apse, cut off from the rest of 
the church by a colonnade with architrave. A typically Western touch, 
however, is the fact that this bema came to be situated high up on a ring-
shaped crypt and that the altar was located upon the sepulchral monu
ment which remained visible through a window set in the front of this 
high platform. In the eighth and ninth centuries this system, which had 
really been invented to suit a particular case, was reproduced in its 
entirety, including the colonnade, in Rome and the important sanctuaries 
of the West. It is decisive for the interior lay out of the Carolingian and 
Romanesque ecclesiastical architecture. 

Translated from the Dutch by Mrs Мату F. Foran, Mountmellick, Eire 
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