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ALGEMENE INLEIDING 

 

VRAAGSTELLING  

 
De actualiteit 

Wie in dit derde decennium van het derde millennium over ‘de paus’ spreekt, zal met 
grote waarschijnlijkheid de paus van Rome bedoelen. De status van deze religieuze 
leider is niet los te maken van de stad Rome. Hij is in de eerste plaats ‘de bisschop 
van Rome’, van die katholieke geloofsgemeenschap welke in haar identiteit gesterkt 
wordt door de apostelen Petrus en Paulus, die in Rome de marteldood hebben 
ondergaan. De bisschoppen van Rome hebben de eeuwen door zichzelf steeds 
gezien als de opvolgers van de apostel Petrus. Een aanspraak, die - zowel in het 
Westen als het Oosten - nooit in twijfel is getrokken. Anders ligt het aangaande het 
pauselijk primaatschap van de bisschop van Rome. Onder dit primaatschap verstaat 
men de doctrinaire en de jurisdictionele volmacht van de paus van Rome over al die 
Kerken, welke zich katholiek willen noemen. Zo spreekt het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) over de plena potestas (volledige macht) die de paus van 
Rome over de gehele Kerk bezit: 
 

De paus van Rome immers bezit over de Kerk, juist krachtens zijn ambt als plaatsbekleder 
van Christus en Herder over de gehele Kerk, de volledige, hoogste en universele macht, 
die hij steeds vrij kan uitoefenen (Lumen gentium nr. 22).1 

 
Zowel binnen de Rooms-Katholieke Kerk als daarbuiten wordt erkend dat het 
primaatschap een struikelblok kan vormen voor de oecumene. Dat geldt met name 
in de vorm die Innocentius ontwikkelde en waarin de volheid van de macht wordt 
benadrukt. Dat is de reden waarom paus Johannes Paulus II2 en ook paus 
Franciscus - door clerici en leken te betrekken bij besluitvorming en uitvoering - 
aandacht hebben gevraagd voor het synodale model. Het vraagt tegelijkertijd ook 
dat wij een preciezer zicht hebben op het volmachtsmodel, om te zien waar dit 
dienstbaar is geweest aan de evenwichtige ontwikkeling van de primaatsdoctrine, 
maar ook waar het een obstakel vormde voor de oecumene en geleid heeft tot een 

 
1 Baraúna, De Kerk van Vaticanum II, p. 47: Romanis enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, 
Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam 
semper libere excercere valet. (Nederlandse vertaling: zie boven). 
2 Paus Johannes Paulus II, Ut unum sint (1995), pp. 95-6: […] “opdat wij, uiteraard samen, de vormen 
kunnen vinden waarin deze bediening (van het pausambt) een door alle betrokkenen erkende dienst van 
liefde kan verwezenlijken". Dit is een reusachtige taak, die we niet kunnen weigeren en die ik niet alleen 
kan uitvoeren. Zou niet de werkelijke maar onvolmaakte gemeenschap die tussen ons bestaat kerkleiders 
en hun theologen ertoe kunnen brengen om met mij een geduldige en broederlijke dialoog aan te gaan 
over dit onderwerp […]. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=73&id=2454 
Geraadpleegd op 19 oktober 2020. 
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voortgaande vervreemding tussen Oost en West. In het proces, dat tot dit model 
geleid heeft, heeft Innocentius een sleutelrol gespeeld. Daarom zal in dit 
onderzoeksproject dieper worden ingaan op de wijze waarop hij dit model heeft 
gehanteerd in een fase die voor de relatie tussen de oosterse en westerse Kerken 
van cruciaal belang is geweest. 
 
 De doctrine van het pauselijk primaatschap: een groeimodel 
Algemeen wordt erkend dat het pauselijk primaatschap zijn eigen historische 
ontwikkeling heeft gekend in de twee millennia, die achter ons liggen. De 
ontwikkelingsfases van dit groeiproces heeft de Duitse kerkhistoricus Klaus Schatz 
overzichtelijk weergegeven in zijn boek ‘Der päpstliche Primat: Seine Geschichte 
von den Ursprüngen bis zur Gegenwart‘ (1990). Vooral in de Middeleeuwen maakte 
het concept van het primaatschap belangrijke ontwikkelingen door. De 
centralistische vormgeving van de Latijnse Kerk in de hoge Middeleeuwen en de 
theologische ontwikkelingen van het idee van het primaatschap zijn volgens Schatz 
aan elkaar gerelateerd.3 Terwijl het Westerse model van leiderschap ging focussen 
op het pauselijk primaat, bleef het Oosterse model bij zijn ‘synodale’ structuur. Mede 
op grond van historische ontwikkelingen kon het pauselijke primaatschap in het 
Westen de overhand krijgen. Waar beide modellen conflicteerden, kwam bijzonder 
de vraag naar het handelen van de pausen naar voren.  
 
 Historici en theologen onderstrepen de paradigmawisseling die het pauselijk 
primaatschap onder Innocentius heeft ondergaan. Redenen hiervoor worden 
gevonden, zowel in zijn persoon als in de tijdsomstandigheden. Zo is het beeld 
ontstaan van een Middeleeuwse ‘papal monarchy’ met Innocentius als boegbeeld. 
De Britse historicus Colin Morris gebruikt in zijn boek ‘The Papal Monarchy’ 
(1989/2001) deze terminologie om de suprematie van de pauselijke autoriteit aan te 
duiden, zowel inzake kerkorde en theologie alsook inzake de consolidatie van het 
patrimonium Petri en de positionering van de paus ten opzichte van de wereldlijke 
machthebbers.4 Hij en anderen duidden Innocentius aan als de exponent bij uitstek 
van deze visie.5 Deze - in zich neutrale - kwalificering wordt in de schaduw gesteld 

 
3 Cf. Schatz, Der päpstliche Primat: Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, pp. 207-
15. Klaus Schatz heeft zich als kerkhistoricus en theoloog bijzonder verdiept in het pauselijk primaat. 
4 Cf. Morris, The Papal Monarchy, pp. 1-6. 
5 Cf. Morris, ibid., p. 451: Innocent is a test case for papal monarchy, because no pope in history was so 
fitted by talent and circumstances to make it workable. 
Cf. Hamans, Geschiedenis van de katholieke kerk, p. 303: Paus Innocentius III groeide uit tot de 
onomstreden leider van het Avondland. Met zijn beleid en door middel van Lateranum IV wees hij de weg 
naar de toekomst. Door zijn optreden werd het pausschap de leidende macht van de christenheid in het 
westen. Hierbij moet vermeld worden dat deze ´onomstredenheid´ pas zichtbaar werd op het Vierde 
Lateraans Concilie, een jaar voor het onverwachte sterven van Innocentius III.  
Cf. Ackermans, Het pontificaat van Innocentius III (1198-1216), p. 117: Innocentius III, Lotharius van 
Segni, geldt als de machtigste paus van de Middeleeuwen en is in de geschiedschrijving dan ook het 
voorwerp van ronkende superlatieven.  
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door een uiterst eenzijdige beoordeling, waarbij de nadruk ligt op de absolutistische 
pauskerk en ‘het Romeinse systeem’.6  
 
De vraag naar de primaatsdoctrine van Innocentius behelst de vraag naar haar 
theologische kernbegrippen, naar haar onderbouwing en haar toepassingen. Dit 
onderzoek wil een bijdrage leveren aan de discussie rond de primaatsdoctrine van 
Innocentius door deze te onderzoeken in het perspectief van de recuperatie van het 
Heilig Land en van de hereniging met de Griekse Kerk. 
 

Het eigene van dit onderzoek: een schets van het denken en handelen van 
Innocentius over het primaat in de context van het Byzantijnse Oosten 

De primaatsdoctrine van Innocentius lag in aanzet al vervat in de theologische 
geschriften die hij voor zijn aantreden als paus had gepubliceerd. Het betreft zijn 
vroegere traktaten De missarum mysteriis7 en De Quadripartita specie nuptiarum.8 
Volgens de Duitse historica Hélène Tillmann9 is het eerstgenoemde traktaat een van 
de meest persoonlijke werken van Innocentius en zij dateert het in zijn huidige zetting 
op zijn vroegst op het jaar 1208.10 De Italiaanse historicus Michele Maccarrone11 
wijst erop dat Innocentius het traktaat van Petrus Cantor Summa de sacramentis et 
animae consiliis, geschreven tussen 1192 en 1197, als bron gebruikt heeft. De 
Duitse theoloog en historicus Wilhelm Imkamp dateert het geschrift tussen 1195 en 
1197 en neemt het voor waarschijnlijk aan dat Innocentius het tijdens zijn pontificaat 
nog eens herschreven heeft. Het werk heeft een heldere opbouw en is 
onderverdeeld in zes boeken.12 Ook het tweede traktaat levert veel gedachtegoed 
dat Innocentius later zal hernemen om de relatie tussen de paus en de Kerk van 
Rome tot uitdrukking te brengen. Opinies over het primaat, verwoord door een 
theoloog (theologen), hebben echter binnen de christenheid een ander 
autoriteitsgehalte dan die welke door het leergezag naar voren worden gebracht. 

 
6 Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums, p. 48: Kaum ein Papst hatte sich bisher so in Szene 
gerückt, so selbstverliebt in Machtvorstellungen geschwelgt, kaum einer die Prälaten so zu seiner 
Kreaturen gemacht, über die er ganz nach Belieben schalten und walten, die er ganz nach seinem 
Ermessen versetzen oder absetzen konnte. Deschner’s werk is minder wetenschappelijk, maar bereikt 
een brede kring van lezers. 
Küng, Het Christendom, pp. 456, 458: De paus (Innocentius III) is nu daadwerkelijk de onbeperkte heerser 
over de kerk; iedere invloed van wereldlijke machten op de binnenkerkelijke verhoudingen is 
uitgeschakeld. […] Ja, Innocentius bezit werkelijk de wereldheerschappij, niet in de zin van absolute 
overheersing, maar van het hoogste beslissingrecht en de meest uitgebreide leenheerschappij. 
7 PL 217, 778B-779B. 
8 PL 217, 921-67. 
9 Haar biografie Papst Innocenz III, gepubliceerd in 1954, heeft haar grote bekendheid gegeven.  
10 Cf. Tillmann, Papst Innocenz III, p.14, voetnoot 89. 
11 Cf. Maccarrone, ‘Studi su Innocenzo III.’, pp. 360 e.v. Maccarrone was president van het Pauselijk 
Comité van Historische Wetenschappen te Rome van 1963 tot 1989. 
12 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz III (1198-1216), pp. 47-53; PL 217, 778B-779B. Wilhelm Imkamp 
was wetenschappelijk medewerker voor Middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Augsburg. 
‘Das Kirchenbild Innocenz III´ was zijn dogmatisch-historische dissertatie. 
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Dat geldt ook voor Innocentius. Om deze reden blijven dan ook deze geschriften van 
voor het begin van zijn pontificaat in dit onderzoek buiten beschouwing. 
 
 Wanneer we de visie van Innocentius op het pauselijk primaat aldus willen 
begrijpen, dan is het onontkoombaar om ons in de beschikbare bronnen te verdiepen 
en deze te bestuderen en te verstaan binnen hun historische context. Veel historici 
hebben zich gewijd aan het analyseren en interpreteren van de primaatsdoctrine van 
Innocentius. In de lijn van hun analyses mogen we vaststellen dat deze doctrine vier 
leerstellige begrippen kent:  

 de plenitudo potestatis (de volheid van de macht) als behorend aan de paus 
 de pars sollicitudinis (de gedeelde zorg) van anderen binnen en voor de Kerk  
 de plenitudo sollicitudinis (de volheid van de zorg) van de paus voor de andere 

Kerken  
 de latitudo temporalis (de omvang van het tijdelijke) als toekomend aan de paus 

Als vindplaatsen van bovengenoemde leerstellige sleutelbegrippen komen allereerst 
een aantal preken en brieven uit de beginjaren van zijn pontificaat in aanmerking. 
Voor de preken geldt de doelgerichtheid van de verkondiging, namelijk om de 
geloofsgemeenschap te sterken en te bemoedigen. Anders dan in het theologisch 
debat ligt hier de nadruk op de ‘eigenheid’ van de verkondiging, waarbinnen hij zijn 
gedachten uiteen kan zetten. Na de preken, die een zekere onbevangenheid 
kennen, vervolgen we met de correspondentie met de keizers en de patriarch van 
het Griekse keizerrijk, waarin Innocentius alles nog preciezer moest verwoorden. 
Omdat hij voor de opgave stond om de primaatsdoctrine dusdanig te verwoorden 
dat ze toegankelijk werd voor de ‘schismatieke’ Griekse keizer en patriarch, 
verdienen deze brieven een bijzondere aandacht. Het resultaat van deze 
onderzoekingen zal vervolgens worden vergeleken met een feitelijke toepassing en 
uitwerking tijdens de latere jaren van zijn pontificaat, waarvoor we ons richten op de 
correspondentie die Innocentius naar het Oosten heeft laten uitgaan rond de vierde 
kruistocht, de oprichting van het Latijnse keizerrijk van Constantinopel en in relatie 
met de Grieken en Latijnen in het Latijnse patriarchaat van Constantinopel. 
 
 Alhoewel de bevrijding van Jeruzalem het doel was van de vierde kruistocht, 
deden zich tijdens de kruistocht zaken voor die een nog grotere uitdaging waren voor 
het pauselijk gezag. Hier ligt allereerst de vraag naar de toetsing van het gezag en 
het handelen van Innocentius in confrontatie met het optreden van de kruisvaarders 
tijdens de voorbereidingen en het verloop van de vierde kruistocht. Deze vierde 
kruistocht is kenmerkend voor het pontificaat van Innocentius. Door hem geïnitieerd, 
voorbereid en begeleid, werd deze niettemin een krachtproef voor de pauselijke 
autoriteit. Hij nam bijna vijf jaar in beslag: te beginnen met de eerste oproep in 
augustus 1198 tot en met de verovering van Constantinopel in april 1204. De vraag 
moet gesteld worden naar de uitoefening van het pauselijk gezag tegen de 
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achtergrond van de wil en de onwil van de kruisvaarders en de onvoorziene 
gebeurtenissen die ontstonden door de eigenbelangen van kruisvaarders, de 
Venetianen en het Griekse hof. Zowel de expeditie tegen Zara (het huidige Zadar in 
Kroatië) als de verovering van Constantinopel waren crisismomenten voor het 
pauselijk gezag en roepen vragen op over de wijze waarop Innocentius zijn gezag 
heeft uitgeoefend en zich hierdoor heeft laten beïnvloeden. 
 
 Geheel in de geest van de Middeleeuwen ging paus Innocentius III als kerkleider 
en als geleerde uit van de culturele eenheid van de gehele christenheid. Deze 
culturele eenheid was voor hem een bouwsteen voor de kerkelijke eenheid. Het 
ontstaan van het Latijnse keizerrijk ten gevolge van de vierde kruistocht (1202-1204) 
noodde Innocentius zijn visie te geven op de overdracht van het keizerrijk (translatio 
imperii), maar ook om te reageren op de verdragen tussen de kruisvaarders en de 
Venetianen, die waren gesloten met het oog op het verdelen van de macht en de 
veroverde bezittingen. Bovendien kwam Innocentius uitgebreid te spreken over de 
misdragingen van de kruisvaarders en de gevolgen hiervan. Vervolgens was het 
nieuwe Latijnse keizerrijk voor Innocentius een nieuwe uitdaging en wel om in zijn 
relatie met de twee opeenvolgende Latijnse keizers uiting te geven aan zijn verstaan 
van de primaatsdoctrine. 
 
 Het Latijnse keizerrijk bood aan Innocentius onverwachte perspectieven om de 
kerkelijke eenheid tussen Oost en West tot stand te brengen. Zowel voor de 
kruisvaarders als ook voor Innocentius was het vanzelfsprekend dat er na het 
ontstaan van het Latijnse keizerrijk een Latijns patriarchaat werd opgericht. 
Innocentius zag daarin een unieke kans om de Griekse Kerk terug te brengen onder 
het gezag van de Apostolische Stoel (Sedes Apostolica13). We mogen zonder 
bezwaar van de vooronderstelling uitgaan dat Innocentius met ‘kerkelijke eenheid’ 
het invoegen van de Oosters-Byzantijnse Kerk in het Westers-Romeinse kerkmodel 
voor ogen stond. Aanvankelijk was hij volkomen tegen de verovering van 
Constantinopel. Pas onder de indruk van de gevolgen van deze verovering en van 
de kansen die hij hierdoor zag voor de kerkelijke eenheid veranderde hij van mening. 
Hij meende dat dit hem de mogelijkheid bood om gestalte te geven aan de pauselijke 
plenitudo sollicitudinis dat wil zeggen de zorg om de eenheid met de Byzantijnse 
Kerk te herstellen en daarmee het pauselijke primaatschap over heel de Kerk te 
doen gelden. 
 

 
13 Cf. LThK², band 9, c. 1123; CIC, c. 361. De benaming ‘Apostolische Stoel’ heeft betrekking op de 
Apostolische Stoel van Rome en staat voor het ambt van de paus als blijvende instelling alsook voor de 
paus als drager van het ambt en voor de Romeinse curie. Wanneer er sprake is van de Apostolische 
Stoel (voornaamwoord masculien), wordt er in deze thesis naar verwezen met een feminien 
voornaamwoord. Het Latijnse woord ‘sedes’ is feminine.  
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De centrale vragen van dit onderzoek laten zich op basis van het bovengenoemde 
dan ook als volgt omschrijven: 
Primair is dit onderzoek gericht op de nieuwe aspecten en accentueringen die naar 
voren komen wanneer de primaatsvisie van Innocentius wordt geplaatst in de 
context van de vierde kruistocht, het Latijnse keizerrijk en het Latijnse patriarchaat. 
Dat leidt allereerst tot de vraag hoe deze visie in zijn algemeenheid gekarakteriseerd 
kan worden en hoe hij deze onderbouwd heeft. Daarop volgen dan de vragen naar 
hoe hij in de context van de bovengenoemde situaties zijn gezag heeft toegepast en 
doen gelden en op welke wijze deze gebeurtenissen zijn visie over dit gezag hebben 
beïnvloed.     
 

BRONNEN EN METHODE 

De Gesta Innocentii III (de daden van Innocentius III)14 die werd samengesteld in de 
jaren 1204-1209 is tegen de achtergrond van de bronnenkeuze, die gemaakt moet 
worden, van secundair belang. Deze anonieme biografie bespreekt bepaalde 
belangrijke onderwerpen uit het leven en uit het pontificaat van Innocentius, maar 
laat echter andere gebeurtenissen onbesproken. De auteur van de Gesta wil vooral 
een coherent beeld van paus Innocentius presenteren: een model bisschop die staat 
voor de kerkelijke eenheid onder pauselijk leiderschap.15 Voor dit onderzoek zijn de 
Gesta alleen van belang vanwege de personalia van Innocentius, die erin ter sprake 
komen.  
 

de bronnen 
De curiale registers van Innocentius III, de vindplaats van onze bronnen, hebben 
nog het karakter van de gesta ecclesiastica. Wilhelm Imkamp karakteriseert ze als 
‘gedenkboeken van de curie, die de Kerk bestuurde, waarin het politiek en 
administratief belangrijke materiaal werd verzameld, ter oriëntering en gebruik van 
hun opvolgers (pausen en curie)’. Het blijkt dat de registers van Innocentius in de 
loop der jaren steeds meer stukken gingen bevatten die op uitdrukkelijke wens van 
de ontvangers werden geregistreerd. Het is goed om hierbij op te merken, dat de 
meeste stukken die de curie verlieten niet werden geregistreerd.16 De Duitse 
mediëvist en kerkhistoricus Friedrich Kempf voegt hieraan toe, dat de registers ook 
ambtsboeken waren ten dienste van de curie met als doel een overzicht te bieden 
van hun werkzaamheden, om verloren brieven opnieuw te kunnen afschrijven en 
vervalsingen te ontmaskeren. Later kregen de registers een canoniek belang als 
verzamelingen van decreten. Als gedenkboek bevatten de registers niet alle 

 
14 Cf. Migne, ed., Gesta Innocentii III, PL, tom. 214. Cf. Bolton, Too Important to Neglect: The Gesta 
Innocentii PP III, pp. 87-99. Bolton geeft een positief beeld van de Gesta Innocentii, waarbij ze geen reden 
heeft om de historische betrouwbaarheid van de personalia van Innocentius in twijfel te trekken. 
15 Cf. Powell, The Deeds of Pope Innocent III: by an Anonymous Author, pp. xiv-xv. 
16 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz III (1198-1216), pp. 76; 86-90. 
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belangrijke stukken. Soms nam de curie (voorlopig) afstand van registratie, om 
politieke redenen of om reden van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een 
registrator op de kanselarij. Zo liet Innocentius het ambt van kanselier de eerste 
zeven en de laatste drie jaar van zijn pontificaat vacant. Ook de registers, die op de 
curie werden vervaardigd, worden bestempeld als het persoonlijke werk van de 
paus, in de zin dat hij er veranderingen en aanpassingen in aan liet brengen.17 
Innocentius heeft dus zijn eigen stempel gedrukt op vele geschriften die hij liet 
uitgaan, hetzij direct, hetzij door zijn invloed op de curiale registers van de kanselarij. 
Al deze geschriften vormen dan ook de vindplaats van onze bronnen. 
 
 De samenstelling van de lijst van bronnen wordt uiteraard bepaald door de 
vraagstelling omtrent de visie van Innocentius op het pauselijk primaat. Als relevante 
bronnen komen de preken van Innocentius en zijn brieven (toegankelijk in de curiale 
registers) in aanmerking. De brieven en decreten staan in het spanningsveld van de 
interactie tussen doctrine en handelen; ze tonen op directe wijze de achtergrond en 
de ontwikkeling in het primatiale denken van Innocentius.  
Tot het relevante bronmateriaal van dit onderzoek behoren: 

a. de preken 
De prediking in de liturgie was voorbehouden aan het gewijde ambt en werd de 
uitdrukking van het officiële en hiërarchisch geordende kerkambt. De homilie was 
een uitdrukking van de vastgelegde openbaringsinhoud, hetgeen betekent dat er 
geen scheiding kon zijn tussen leerstoel en preekstoel.18 Tot het midden van de 12e 
eeuw was de prediking geïnspireerd op het patristische voorbeeld; daarna kwam er 
een nieuwe vorm van predicatie op. 
De preek had in de Middeleeuwen een strikte opbouw en was gebonden aan vaste 
regels, zodat het ook in formeel opzicht een kunstwerk zou zijn. De regels werden 
later vastgelegd in de ‘artes praedicandi’-handboeken, welke voor de 13e eeuw nog 
niet voorhanden waren. De preek werd gezien als een duidelijke en publieke 
instructie omtrent geloof en zeden. Men nam een zin uit de perikoop, die het thema 
van de preek vormde; dit thema werd dan uitgelegd met behulp van andere 
zinsdelen uit de Schrift. Ook losse woorden werden vaak door de diverse vormen 
van Schriftuitleg verklaard. De opbouw van een preek was meestal als volgt: op het 
thema volgde de divisio thematis (een eerste overzicht van hetgeen later werd 
uitgelegd), waarbij zich dan de dilatatio (de ontwikkeling van de gedachtegang) 
aansloot, terwijl de preek meestal werd besloten met een zegenwens.19 
De preken van Innocentius reflecteren qua methode, stijl en keuze van onderwerpen 
zijn Parijse studietijd. Methode en stijl worden gekenmerkt door het aanhalen van 

 
17 Cf. Kempf, ´Die Register Innocenz III, Eine paläographisch-diplomatische Untersuchung´, pp. 104; 118. 
Friedrich Kempf heeft zich naam verworven als analist van het pausdom onder Innocentius III en als 
specialist in de politieke ideeëngeschiedenis van de Middeleeuwen. 
18 Cf. LW, k. 2250-4. 
19 Cf. Imkamp, Sermo ultimus, pp. 153-4. 
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diverse geestelijke autoriteiten en van argumenten, geheel in de stijl van de Parijse 
school van de late 12e eeuw. Bij Innocentius waren de mystieke betekenissen van 
een schrifttekst favoriet; er zijn maar weinig historische of literaire uitweidingen te 
vinden. Hij stond bekend als een groot predikant. Tijdens zijn pontificaat heeft hij in 
zijn prediking vele thema’s aangeroerd om zo bij te dragen aan de hervorming en 
revitalisering van het kerkelijk leven. Zijn gehoor bestond uit clerici en leken en de 
preken werden gehouden in het Latijn of in de volkstaal. Ten overstaan van de clerus 
sprak hij graag over de noodzakelijke morele hervorming; de lekengelovigen kregen 
de aansporing mee om kuis te leven en de opdracht om de clerus te ondersteunen. 
Innocentius ging niet in op actualiteiten uit de samenleving; hoogstens kwamen zij 
ter sprake wanneer hij zich richtte tot hen die geestelijke leiding gaven. De pauselijke 
autoriteit kwam bij gelegenheid ter sprake, maar ze was zeker geen kernthema. Al 
met al moet worden geconstateerd dat de preken kwalitatief zeer verschillend van 
gehalte zijn, maar wel een pastoraal karakter dragen.20 De preken zijn ons 
overgeleverd in meer dan 60 manuscripten. Een eerste verzameling werd 
samengesteld tussen de jaren 1202-1204. Het betreft 29 sermones de tempore, 31 
sermones de sanctis, 12 sermones de communi en 7 sermones de diversis. De 
meeste van deze preken zijn ook werkelijk gehouden.21 Hiervan hebben 11 preken 
geheel of gedeeltelijk betrekking op kerkvisie en primaatschap. Vooral de sermones 
de diversis (4) en de sermones de sanctis (5), gehouden op de feestdagen van de 
H. Petrus, paus Silvester I, paus Gregorius I en de preken bij gelegenheid van (de 
verjaardag van) de pauskeuze, zijn relevant voor dit onderwerp. De Franse publicist 
Jacques-Paul Migne heeft in zijn Patrologia Latina in de tweede helft van de 19e 
eeuw de preken van Innocentius voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Ze 
zijn in 2006 opnieuw uitgegeven, voorzien van een Italiaanse vertaling en met een 
goede introductie op de middeleeuwse preken en op de preekstijl van Innocentius.22 

b. de brieven  
In het curiale register zijn 4183 brieven / decreten bewaard gebleven ten tijde van 
het pontificaat van Innocentius. Het betreft zowel de uitgaande als de ontvangen 
documenten.23 Uit de pontificaatsjaren 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 en 12 zijn de originele 
registers nog beschikbaar onder de notering van Reg. Vat. 4, 5, 7 en 7a. De 
jaargangen 13-16 zijn uitgegeven op basis van de Codex des College de Foix te 
Toulouse van François Bosquets.24 Reg. Vat. 8 is een kopie van het originele register 
vervaardigd tijdens het pontificaat van paus Urbanus V (1362-1370) en betreft ook 

 
20 Cf. Moore, The sermons of Pope Innocent III in: RHM 36, (1994).  
21 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz III (1198-1216), pp. 64-7. 
22 Cf. Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni (Città del Vaticano, 2006). 
23 Cf. Hageneder, Die Register Innozenz’ III, pp. 91-101. 
24  Innocentii tertii pontificis maximi epistolarum libri quatuor regestorum XIII, XIV, XV, XVI, ex bibliothecae 
collegii Fuxensis Tolosae nunc primum edunt sodales eiusdem collegii et notis illustret Franciscus 
Bosquetus Narbonensis iurisconsultis; cum duplici indice, priore indice, priore epistolarum etearum 
argumentis posteriore rerum et verborum alphabetices, qui ad calcem notarum cunsulto reiectus est. 
Tolosae Textosayum 1635. 
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de pontificaatjaren 13-16, dat wil zeggen: 1210 (13), 1211 (14), 1212 (15), 1213 (16). 
De pontificaatsjaren 3,4,18 en 19 laten zich reconstrueren op basis van de registers, 
welke onder paus Innocentius IV (1352-1362) werden gemaakt. 
Wanneer wij de brieven / decreten op jaar rangschikken onder vermelding van de 
edities waarin de bronnen zijn overgeleverd, levert dat het volgende resultaat op: 
Brieven / decreten betreffende het pontificaatsjaar25: 
(01) 1198 januari/1199 februari    Reg. Vat. 4 - Hageneder, band 126 
(02) 1199       Reg. Vat. 4 - Hageneder, band 2 
(03) 1200 de eerste drie kwartalen zijn te vinden in de Regesten Theiner / Potthast.27  
Het laatste kwartaal is te vinden onder PL 214 c. 869-946.   
(04) 1201 de eerste drie kwartalen zijn te vinden in de Regesten Theiner / Potthast.  
Het laatste kwartaal is te vinden onder PL 214 c. 869-946.   
(05) 1202       Reg. Vat. 4  
(06) 1203 februari/1204 februari   Reg. Vat. 5 - Hageneder, band 6 
(07) 1204       Reg. Vat. 5 - Hageneder, band 7 
(08) 1205/1206 februari     Reg. Vat. 7 - Hageneder, band 8 
(09) 1206 februari/1207 februari   Reg. Vat. 7 - Hageneder, band 9 
(10) 1207 Reg. Vat 7a - PL 215, c.801-1600 met aanvulling PL 217 c. 11-308 
(11) 1208 februari/1209 februari   Reg. Vat. 7a - Hageneder, band 11 
(12) 1209 februari/1210 februari   Reg. Vat. 7a  - Sommerlechner, bnd 12 
(13) 1210 februari/1211 februari   Reg. Vat. 8 - Sommerlechner, band 13 
(14) 1211 Reg. Vat. 8 kopie PL 216, c. 9-967 met als aanvulling PL 217 c. 11-308 
(15) 1212 Reg. Vat. 8 kopie PL 216, c. 9-967 met als aanvulling PL 217 c. 11-308  
(16) 1213 Reg. Vat. 8 kopie PL 216, c. 9-967 met als aanvulling PL 217 c. 11-308 
(17) 1214 dit jaar laat zich niet reconstrueren. 
(18) 1215 de eerste drie kwartalen zijn te vinden in de Regesten Theiner / Potthast.  
Het laatste kwartaal is te vinden onder PL 214 c. 869-946.   
(19) 1216 de eerste drie kwartalen zijn te vinden in de Regesten Theiner / Potthast.  
Het laatste kwartaal is te vinden bij PL 214 c. 869-946.   
De brieven die Innocentius III gericht heeft aan bepaalde deelkerken, kennen een 
eigen uitgave. Zo is voor dit onderzoek met betrekking tot de Oosterse Kerken, het 
Latijnse keizerrijk en het primaatschap de editie van de Oekraïense canonist 
Theodosius Haluscynskyj28 van belang.  

 
25 Reg. Vat. 6 betreft de registers over de Duitse troonstrijd. Het zijn brieven uit de jaren 1199-1209. Ze 
zijn niet relevant voor het onderwerp van dit promotieonderzoek en worden daarom buiten beschouwing 
gelaten. 
26 Publicaties van het Oostenrijkse Cultuurinstituut te Rome gelieerd met de Oostenrijkse Academie van 
Wetenschappen onder leiding van prof. Otto Hageneder. Zie over dit instituut ook de bijdrage van 
Hageneder in het artikel: Innozenz III und die Eroberung Zadars (1202): Eine Neuinterpretation des Br. V 
160 (161), pp. 197-201. 
27 Cf. Theiner, Vetera Monumenta Slavorum, pp. 47-70. 
28 Theodosius Haluscynskyj, Acta Innocentii PP. III. Hij heeft intensief deelgenomen aan de Pauselijke 
Commissie ter herziening van de C.I.C. Orientalis in de jaren veertig van de vorige eeuw. 



 
 

21 
 

In dit onderzoek zullen de brieven uit de moderne edities worden aangeduid met ‘Br.’ 
gevolgd door het registerjaar (Romeinse letter) en het briefnummer (Arabische 
letter).  

 
 Er zijn tijdens het pontificaat van Innocentius ruim 360 brieven uitgegaan naar 
Constantinopel, het Latijnse keizerrijk en het Latijnse patriarchaat. Ze werden gericht 
aan keizers, patriarchen, bisschoppen, clerus, kruisvaarders en aan het kerkvolk in 
het Latijnse patriarchaat. Een aantal van deze brieven zijn als decretalen aan te 
merken. De arengas29 bevatten vaak massieve uitspraken over de pauselijke 
autoriteit.30 Met name vinden we zeven brieven aan de Grieken, die als bronteksten 
in aanmerking komen, omdat het primaatschap en de kerkvisie hierin nadrukkelijk 
naar voren komen. Deze bronnen zijn van belang in verband met het eerste thema 
van dit onderzoek: de visie van Innocentius op het primaatschap (hoofdstuk II). 
 
 Door allerlei verwikkelingen voerde de vierde kruistocht naar Constantinopel en 
leidde uiteindelijk tot de oprichting van het Latijnse keizerrijk en het Latijnse 
patriarchaat. De bronnen die hierop betrekking hebben, betreffen 20 brieven die 
Innocentius heeft laten uitgaan. Aangaande de oprichting van het Latijns keizerrijk 
zijn er 46 brieven van belang. Zij vormen de basis om het pauselijk gezag in relatie 
tot de Latijnse keizers in beeld te brengen (hoofdstuk III). Wanneer de kruisvaarders 
een Latijnse patriarch kiezen en daarmee een Latijns patriarchaat in het leven 
roepen, komt opnieuw de vraag naar voren met betrekking tot de rangorde van de 
zetel van Constantinopel ten opzichte van de zetel van Rome. In 8 brieven vinden 
we hierover bronmateriaal. Om de houding van Innocentius ten opzichte van de 
Griekse Kerk te kunnen beschrijven, beschikken we over 9 brieven van zijn hand. 
Een brief van de Griekse clerus aan Innocentius over de aanstelling van een Griekse 
patriarch geeft ons inzicht in de onderlinge kerkelijke verhoudingen. De uitoefening 
van de plenitudo sollicitudinis betrof heel de Kerk van Constantinopel: zowel de 
Griekse als ook de Latijnse clerus, de gelovigen van beide ritussen en de Griekse 
en Latijnse patriarchen. Het betreft 35 brieven. 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 De opbouw van een Middeleeuwse oorkonde bestond uit een protocol (beginprotocol), de context 
(corpus) en het eschatocol (eindprotocol). Het element van de arenga (algemene motivering) kon zowel 
bij het protocol als bij de context horen. 
30 Cf. Pennington, Pope and Bishops, p. 47. 
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 De onderstaande tabel geeft aan welke brieven in meerdere hoofdstukken 
besproken worden. Voor een overzicht van alle brieven, zie de index. 
 

brief  datering adressanten hfd en context 
Br. I-353 
Imperialis 
excellentie 

Aug 1198 Griekse keizer 
Alexius III 

II Griekse Kerk  
III kruistocht 

Br. I-354 
Reprobata 
quondam 

Aug 1198 Griekse patriarch 
Johannes X 
Camateros 

II primaat en Griekse Kerk  
III aansporing van de keizer 

Br. II-202 
Multe nobis 

Juni 1204 Griekse keizer 
Alexius III 

II primaat en Griekse Kerk  
III kruistocht 

Br. VI-230 
(231) De 
mentis vestre 

Feb 1204 legerbisschoppen III kruistocht 
IV primaat 

Br. VII-154 
Legimus in 

Nov 1204 legerbisschoppen IV translatio imperii 
V terugkeer Griekse Kerk  

Br. VII-203 
Evangelica 
docente 

Jan 1205 Latijnse clerici in 
Constantinopel 

IV verdrag Maart 1204,  
keuze patriarch  
V primaat, terugkeer Griekse 
Kerk 

Br. VIII-56 
(55) Divisis 
aliis 

Mei 1205 Latijnse keizer 
Boudewijn 

IV translatio, Griekse Kerk  
V terugkeer Griekse Kerk 

Br. XI-20 
(21) Cum 
vestre 

Mrt 1208 Keizer en baronnen IV bescherming kerkelijk 
bezit  
V terugkeer Griekse Kerk 

Br. XI-44 
(47) Ut 
litterarum 

Mrt 1208 Griekse (keizer) 
Lascaris 

IV kruistocht, ondersteuning 
Heilig Land  
V terugkeer Griekse Kerk 

Br. XIII-182 
(184) Ex 
litteris 

Dec 1210 Latijnse patriarch 
Morosini 

IV aanklacht tegen de 
Grieken  
V het opleggen van straffen 

 
c. enkele documenten in verband met het Vierde Lateraans Concilie. 

Van belang zijn in deze de hoofdstukken 4 en 5 van de Constitutiones met betrekking 
tot ‘de hoogmoed van de Grieken ten opzichte van de Latijnen’ en ‘de rangorde van 
de patriarchaten’. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de decreten van 
Tanner31 en het Enchiridion van Denzinger / Hünermann.32 

d. De Historia regum Terrae sanctae van Oliverus, scholasticus aan de dom 
van Keulen, later bisschop van Paderborn en kardinaal-bisschop van de titelkerk 

 
31 Tanner, Norman, Decrees of the Ecumenical Councils, vol. One, Nicea I to Lateran V, ed. N.P. Tanner 
sj (Washington DC: Sheed & Ward and Georgetown University Press, 1990).  
32 Denzinger, Heinrich, Enchiridion symbolorum definitiorum et declarationum de rebus fidei et morum, 
37e oplage (Freiburg i. B.: Herder, 1991). 
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Santa Sabina te Rome. Aan het eind van dit geschrift geeft hij een overzicht en een 
beoordeling van de gebeurtenissen ten tijde van paus Innocentius.33 

 
de methode 

De literatuur, welke in de laatste decennia over Innocentius, het pausdom en de 
kruistochten is verschenen, concentreert zich vooral op de sociale en politieke 
context van de besproken thema’s.34 De hermeneutisch-kritische methode, die in dit 
onderzoek het uitgangspunt vormt, stelt de teksten centraal door deze in hun eigen 
context serieus te nemen. In deze historisch-kritische benadering is er bijzondere 
aandacht voor de terminologie. Het bewust volgen van deze klassieke methode 
heeft ook tot gevolg dat er vaker naar oudere literatuur wordt verwezen. 
Na een algemene beschrijving van situatie en achtergronden van de eigen context 
van elk hoofdstuk wordt het paradigma van het primaat in de betreffende bronteksten 
onderzocht, zowel in zijn leerstellige onderbouwing en sleutelbegrippen en als in zijn 
toepassingen. De reacties en handelswijzen van Innocentius leiden tot conclusies 
over zijn visie op het pauselijk primaat. In de eindconclusies zullen de onderlinge 
verhoudingen tussen de diverse leerstellige grondbegrippen naar voren komen om 
aldus de impact van de omstandigheden op de primaatsvisie te bespreken.  
In de hoofdstukken II, III, IV en V zullen relevante bronteksten worden onderzocht. 
Het gaat hierbij enerzijds om de inhoudelijke vaststelling van de primaatsdoctrine, 
welke Innocentius voor ogen stond, en anderzijds om de uitoefening van de 
pauselijke autoriteit in relatie tot deze doctrine en wel binnen de specifieke 
omstandigheden van kruistocht en keizerrijk. Waar het de inhoudelijke dimensies 
van de primaatsdoctrine betreft, gaat het om het centrale leerstellige sleutelbegrip 
van de volheid van de macht (plenitudo potestatis) en de leerstellige deelbegrippen 
van: de gedeelde zorg (pars sollicitudinis), de volheid van de zorg (plenitudo 
sollicitudinis) en de omvang van het tijdelijke (latitudo temporalis). De inhoudelijke 
invulling van de plenitudo potestatis wordt bepaald door (1) de Schriftuurlijke positie 
van Petrus (als hoofd van de Kerk), over (2) de overdracht van de Petrinische 
volmacht aan de pausen als de opvolgers van Petrus en over (3) de afbakening van 
het gezag tussen de paus en de bisschoppen. Deze onderbouwing komt met name 
in hoofdstuk II naar voren. Waar het gaat over de uitoefening van de pauselijke 
autoriteit stelt zich de vraag naar welke sleutelbegrip(pen) hieraan ten grondslag 
liggen, hoe dit gezag functioneert in de wisselende context van de vierde kruistocht 
(hoofdstuk III), de christenheid in het Latijnse keizerrijk (hoofdstuk IV: de 
kruisvaarders en de Latijnse keizers) en ten slotte de context van de Griekse Kerk 
en het Latijnse patriarchaat (hoofdstuk V).  

 
33 In 1213 vertrouwde paus Innocentius III Olivier de kruistochtpropaganda toe voor de vijfde kruistocht in 
de Keulse kerkprovincie en in het bijzonder voor de regio Friesland.  
34 Cf. Angenendt, Toleranz und Gewalt (2009), Lantink-Koch, De paus en de wereld (2012); Perry, 
Sacred Plunder (2015); Geelhaar, Talking about christianitas (2015).  
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DE INHOUD VAN DE THESIS 

Het eerste hoofdstuk bestaat uit een korte biografische schets over Innocentius. 
Het wil niet alleen een korte kennismaking zijn met zijn leven en werken, maar ook 
benadrukken dat zijn jaren als summus pontifex medebepaald werden door zijn 
familierelaties, door zijn intellectuele vorming te Parijs en Bologna, als ook door de 
vriendschappen, die hij in deze jaren opdeed. Deze relaties, zijn vorming en zijn 
persoonlijk geloofsleven zullen ongetwijfeld hebben doorgewerkt in zijn visie op het 
pauselijk gezag.   
 
 In het tweede hoofdstuk zal de visie van Innocentius op het primaatschap 
besproken worden. Dit zal worden gedaan op basis van preken van de hand van 
Innocentius, waarin het primaatschap ter sprake kwam en van een zevental brieven, 
die gericht waren aan de Griekse keizers en de Griekse patriarch van Constantinopel 
als wereldlijke en geestelijke gezagsdrager(s) binnen de christenheid. Het 
onderzoek binnen de beide typen van bronmateriaal wil de leerstellige 
sleutelbegrippen van de primaatsdoctrine van Innocentius, de plenitudo potestatis 
en de aanverwante deelbegrippen, aan het licht brengen. In de volgende 
hoofdstukken zal worden bestudeerd hoe Innocentius zijn primaatsdoctrine heeft 
toegepast in de situaties die zich in het Oosten zouden voordoen.  
 
 Het derde hoofdstuk gaat in op de uitoefening van het pauselijk gezag tijdens de 
vierde kruistocht. In de inleidende paragraaf waarin het fenomeen van de 
kruistochten wordt besproken, wordt niet alleen de historiografie weergegeven, maar 
wordt ook gezocht naar een eigen definitie van het begrip ‘kruistocht’. In dit 
perspectief wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de motivatie van de 
crucesignati. Het eigene van de vierde kruistocht kwam om te beginnen naar voren 
in het organisatiemodel voor de prediking dat door Innocentius werd neergezet; 
ditzelfde geldt voor de encyclieken die hij als oproep liet uitgaan. Het verloop van de 
vierde kruistocht stelde twee uitdagingen aan het pauselijk gezag. Het waren de 
veroveringen door de kruisvaarders van de steden Zara en (de eerste verovering 
van) Constantinopel.  
 
 In het vierde hoofdstuk - de Apostolische Stoel en de keizerlijke troon - zal worden 
ingegaan op de reacties van Innocentius wat betreft de tweede verovering van de 
stad en het verdrag dat de kruisvaarders hadden opgesteld ter verdeling van de buit. 
Na een korte schets van de situatie aan het Byzantijnse hof en de relatie van het hof 
met de kruisvaarders wordt de tweede verovering van Constantinopel besproken, 
waardoor de stad onder het Latijns beheer kwam te staan. Het verdrag van Maart 
1204 was een uitdaging voor Innocentius en wel in de uitoefening en in de bepaling 
van de begrenzing van het pauselijk gezag. De macht van de Apostolische Stoel 
bestreek immers zowel het geestelijke als het wereldlijke. Om dit in beeld te brengen 
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zal de visie van Innocentius op de christianitas, waarbinnen deze volmachten 
werden uitgeoefend, uiteen worden gezet. Vervolgens belichten we de betekenis die 
het begrip van de latitudo temporalis (de omvang van het tijdelijke) voor Innocentius 
heeft gehad. Het ligt voor de hand dat Innocentius juist in de context van de vierde 
kruistocht en het ontstaan van het Latijnse keizerrijk, dat immers werd opgericht op 
Byzantijns grondgebied in het christelijke Oosten, de latitudo temporalis een bredere 
inhoud heeft willen geven. In de bespreking van de translatio imperii van 1204 en 
van haar oorzaken en gevolgen zal naar voren komen hoe Innocentius deze 
translatio imperii beoordeeld heeft en wat dit zegt over zijn opvatting over het 
primaatschap. Een van de ongewilde gevolgen van de translatio imperii was dat de 
kruistocht niet werd voortgezet. Ondanks het feit, zo geven de bronteksten aan, dat 
Innocentius zich met zijn gezag hiervoor ten volle heeft ingezet. De nieuwe realiteit 
van de bezetting van de Byzantijnse troon door Latijnse keizers riep de vraag op 
naar de verhouding tussen de pauselijke autoriteit en de keizerlijke macht.  
 
 Het vijfde hoofdstuk wil met de titel ‘de paus van Constantinopel’ de aandacht 
vestigen op de invloed van de paus van Rome op de Kerk van Constantinopel en in 
het bijzonder op het Latijnse patriarchaat (en haar patriarch). Ter inleiding zal worden 
ingegaan op de rangorde van de patriarchaten en met name op de positie van de 
zetel van Rome in deze. Aan de hand van de beschikbare bronteksten zien we hoe 
Innocentius zijn visie hierover naar voren heeft gebracht zowel naar de Griekse als 
naar de Latijnse keizer en patriarch. De houding van Innocentius ten opzichte van 
de Griekse Kerk in het Latijnse keizerrijk stond geheel in het teken van de ́ terugkeer´ 
van de Grieken naar de Kerk van Rome. We kunnen stellen dat er in het Latijnse 
keizerrijk een zekere confrontatie heeft plaatsgevonden tussen het Latijnse 
primatiale en het Griekse synodale kerkmodel. Het pauselijk primaatschap moest 
hier dan ook zijn positionering tonen ten dienste van beide kerkmodellen. Het 
Latijnse patriarchaat van Constantinopel bood een duidelijk (binnenkerkelijk) kader, 
waarbinnen de vraag gesteld kan worden naar de invulling welke Innocentius 
gegeven heeft aan het begrip plenitudo sollicitudinis, zowel voor de zetel van 
Constantinopel, als ook voor Griekse en Latijnse gelovigen in het territorium van het 
Latijnse patriarchaat. Met name ligt hier de vraag naar de relatie tussen de plenitudo 
sollicitudinis van de paus en de pars sollicitudinis dat eigen was aan de positie van 
de Latijnse patriarch. Concrete aanwijzingen en bestuursregels brengen in beeld 
hoe hij dacht over zijn eigen positie, die van de patriarch en die van zijn 
gedelegeerden met hun opdrachten en volmachten. Het perspectief van de 
Westerse Kerk staat hierbij centraal, hetgeen samenhangt met de geponeerde 
centrale vraag van dit onderzoek.  
 



  

HOOFDSTUK I: INNOCENTIUS: ZIJN PERSOON EN ZIJN AMBT 

 
De biografische literatuur over paus Innocentius III heeft tot op de dag van 

vandaag zijn persoonlijkheid en karakter uitvoerig belicht.1 Het oudste getuigenis 
hierover vinden we in de Gesta Innocentii.2 Naast deze literaire beeldvorming vinden 
we in de Gesta Innocentii ook een opmerking over zijn fysieke gestalte: hij had een 
gemiddeld postuur en een aangenaam voorkomen.3 De oudste afbeeldingen van 
Innocentius betreffen een mozaïek, enkele fresco’s en een miniatuur.4 Al deze 
afbeeldingen tonen hem in de status van zijn pauselijk ambt. In alle gevallen zien we 
een baardloze man, steeds getooid met een tiara. Het bovengenoemde mozaïek 
bevond zich in de apsis van de Constantijnse basiliek van Sint-Pieter. Innocentius 
gaf opdracht het bestaande mozaïek te restaureren. In het onderste gedeelte liet hij 
bovendien een nieuwe fries aanbrengen met daarin ter rechterzijde van het tronende 
Lam Gods een afbeelding van hemzelf in pontificale kleding en ter linkerzijde een 
personificatie van de Kerk van Rome met de vlag van de Romeinse Kerk en een 
boek in de hand.5 Innocentius staat er jeugdig afgebeeld met een blos op z’n 
wangen! Dat vestigt niet alleen de aandacht op zijn leeftijd, maar het roept ook de 
vraag op naar de persoonlijkheid van de man die zich bewust zo heeft willen laten 
afbeelden.  
De onderstaande biografische schets wil daarom de levensweg volgen van Lotharius 
van Segni, de latere paus Innocentius III, en wel bijzonder in het perspectief van zijn 
levensstaat als clericus. De jaren, waarin hij theologisch werd gevormd, de 
contacten die hij toen opdeed en zijn ervaringen als kardinaal-diaken, blijken van 
invloed te zijn geweest op de keuzes en beslissingen die hij tijdens zijn pontificaat 
zou nemen. Het nu volgende biografische overzicht van deze bij uitstek 
middeleeuwse paus wil dan ook de aandacht vestigen op deze voor Lotharius 
beslissende ervaringen en ze relateren aan het machtsbewustzijn dat zo tekenend 
in zijn pontificaat naar voren kwam. Dit heeft de volgende indeling tot gevolg: jeugd 
en vorming, kardinaal-diaken en summus pontifex.   
 
 
 
 

 
1 Cf. Tillmann, Papst Innocenz III; Imkamp, Das Kirchenbild, pp. 10-46; Sayers, Innocent III, leader of 
Europe 1198-1216, pp. 10-48; Hirte, Papst Innozenz III, pp. 21-35; BBK (1990), 1282-1285; Peters, 
Lotario dei Conti di Segni, pp. 3-24. 
2 Cf. Algemene Inleiding, p. 18. 
3 Gesta, cap., V, PL 214, XVIIa: ‘statura mediocris et decorus aspectu’. 
4 Cf. Schmitt, Die bildlichen Darstellungen, pp. 21-50. De fresco’s vinden we in het Sacro Speco-klooster 
te Subiaco en in de bovenste basiliek te Assisi. De miniatuur is te vinden aan het begin van een zesde 
registerjaargang (Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 5, fol. 49 r.). 
5 Cf. Schmitt, ibid., p. 23. 
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1. JEUGD EN VORMING 

‘Met als vader Transmundus, behorend tot de landadel van Segni, en met als 
moeder Clarina’ [...].6 Met deze weinige woorden presenteren de Gesta Innocentii 
ons de familie-achtergrond van Lotharius van Segni. Zijn exacte geboortedatum is 
niet bekend. Volgens diezelfde Gesta was Lotharius op 8 januari 1198, de dag van 
zijn pauskeuze, 37 jaar oud.7 Bij zijn kardinaalscreatie in september 1190 was hij 29 
jaar. Hij moet dus geboren zijn tussen 30 september 1160 en 8 januari 1161. 
Transmundus hoorde tot de landadel van de Romeinse Campagna; zijn vrouw 
Clarina stamde uit de adellijke Romeinse familie van de Scotti. Richard, de broer van 
Lotharius, zal later door hem worden ingezet bij het bestuur van het patrimonium 
Petri in de omgeving van Rome en in 1207 beleend worden met het graafschap 
Sora. Een zus van Lotharius huwde met Petrus Annibaldi die vanaf 1202 vaak optrad 
als de hoogste gerechtsbeambte van de paus en later vaker Romeins senator was.8 
Lotharius groeide op in Rome, waar zijn oom Paolo Scolari als aartspriester 
verbonden was aan de basiliek Santa Maria Maggiore. In 1179 werd zijn oom Paolo 
kardinaal-diaken van de titelkerk HH. Sergius en Bacchus, een jaar later kardinaal-
bisschop van Palestrina en op 19 december 1187 begon hij als paus Clemens III 
aan zijn pontificaat. Deze kerkelijke en familie-achtergrond, die laat zien hoe macht 
en familierelaties met elkaar vervlochten waren, heeft zeer zeker invloed gehad op 
Lotharius. In Rome vond ook de eerste expliciete vorming plaats. Hier werd hij 
gevormd in de artes liberales, hij bezocht er waarschijnlijk de Schola Cantorum van 
het Lateraan en hier werd hij liturgisch geschoold. Volgens Wilhelm Imkamp zou hij 
toen al een kanunnikaat aan de Sint-Pieter hebben gehad.9  

 
 In de beginjaren tachtig van de 12e eeuw studeerde Lotharius theologie en 
exegese in Parijs. Hij volgde colleges bij Peter van Corbeil en bij Petrus Cantor. Vele 
van de vriendschappen die hij hier sloot, zouden blijvend zijn, zoals met Robert van 
Courson, Stephan Langton, Konrad van Querfurt en Anders Sunesen.10 Er heerst 
geen eenstemmigheid onder de historici over de vraag wanneer Lotharius Parijs 
heeft verlaten en wanneer hij in Bologna zijn studie heeft voortgezet. Wellicht was 
het al in 1186, anders in 1187. In elk geval nam hij in de zomer van 1187 deel aan 
een pauselijke delegatie naar Frankrijk. Kardinaal-diaken Octavianus van de HH. 
Sergius en Bacchus, bisschop Hugo Nonant van Chester, bisschop Ademar van 
Périgueux visiteerden het kapittel van de Orde van Grandmont nabij Limoges. 
Waarschijnlijk nam Lotharius er deel aan vanwege zijn vertrouwdheid met kardinaal 

 
6 Gesta, cap., V, PL 214, XVIIa: ‘Ex patre Transmundo, de comitibus Signiae, matre vero Clarina’. 
7 Gesta, cap., V, PL 214, XIX: ‘post disputationem super aetate habitam inter eos, quia tunc erat annorum 
triginta septem, omnes tandem consenserunt in ipsum’. 
8 Cf. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg, pp. 101-2. 
9 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild, pp. 21-5. De Gesta zeggen over Innocentius dat hij ‘exercitatus in cantilena 
et psalmodia’ was. 
10 Cf. Maleczek, ibid., p. 103; Gesta, c. 147; Tillmann, Papst Innocenz, pp. 5 e.v. 



 
 

28 
 

Octavianus. Misschien heeft hij deze ook al begeleid op zijn reis naar Engeland, toen 
hij op 11 februari 1187 een bedevaart maakte naar het graf van Thomas Becket te 
Canterbury.11 Door paus Gregorius VIII (21 okt.-17 dec. 1187) wordt hij tot pauselijk 
subdiaken gewijd, hoogstwaarschijnlijk te Bologna tijdens zijn reis van Ferrara naar 
Pisa, welke plaatsvond in aansluiting op zijn pauskeuze te Ferrara.12 
 
 Als communis opinio geldt dat Lotharius vanaf eind 1187 in Bologna kerkelijk 
recht heeft gestudeerd hoewel de bronnen noch de studierichting, noch de namen 
van de docenten vermelden. Contacten met de beroemde canonist Huguccio van 
Pisa zijn om meerdere redenen voor de hand liggend.13 Volgens de historica Hélène 
Tillmann heeft Huguccio sterke invloed uitgeoefend op de kerkpolitieke opvattingen 
van de latere paus Innocentius III, vooral met betrekking tot de opvatting dat de 
keizer zijn waardigheid niet pas ontving door de kroning van de paus, maar wel op 
basis van de keuze door volk en vorsten.14 
 

2. KARDINAAL-DIAKEN 

Twee dagen na de dood van paus Gregorius VIII werd de oom van Lotharius, Paolo 
Scolari, te Pisa gekozen tot paus Clemens III (1187-1191). Sinds in 1182 paus 
Lucius III (1181-1185) had geweigerd aan de Romeinse burgers het donativum15 toe 
te kennen, verbleven de pausen buiten Rome. Tegen de achtergrond van dit conflict 
tussen de pausen en de Romeinse bevolking, lukte het paus Clemens III echter om 
tot overeenstemming te komen met de Romeinse senatoren en om na zes jaar het 
pausdom weer terug te brengen naar Rome. Medio februari 1188 nam hij zijn intrek 
in het Lateraans paleis. Een gebeurtenis die aan Lotharius zeker niet voorbijgegaan 
zal zijn. Paus Clemens III heeft tijdens zijn pontificaat drie consistories gehouden. 
Op 12 maart 1188 creëerde hij 11 kardinalen; binnen 13 maanden zouden 3 van hen 
overleden zijn. In mei 1189 volgde er een tweede consistorie dat 3 nieuwe kardinalen 
voortbracht. De creatie van 16 nieuwe kardinalen, waartoe ook Lotharius van Segni 
behoorde, vond plaats in september 1190.16 Hij was toen 29 jaar en als kardinaal-
diaken ontving hij als titelkerk de kerk van HH. Sergius en Bacchus te Rome.17 

 
11 Cf. Tillmann, Papst Innocenz III, p. 290. 
12 Cf. Hirte, Papst Innocenz, p. 27; John C. Moore, ‘Lotario dei Conti di Segni, p. 255. 
13 Cf. Hirte, ibid., pp. 25-6; Imkamp, Das Kirchenbild, p. 45. 
14 Cf. Tillmann, Papst Innocenz III, p. 9. 
15 Dit donativum was een pauselijke donatie gegeven aan de burgers van Rome bij gelegenheid van een 
pauskeuze. Een traditie die in de lijn lag van de troonsbestijging van de Romeinse keizers. 
16 Cf. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg, p. 104 en Tillmann, Papst Innocenz, p. 10, nemen aan dat 
Lotharius in september 1189 kardinaal werd. In aansluiting bij hun opinie en gebaseerd op het recente 
onderzoek van M. Salvador in: The cardinals evenals het feit dat de eerste handtekening van kardinaal 
Lotharius onder een privilegie dateert van 7 december 1190 heeft de aanname van september 1190 als 
de datum van de kardinaalscreatie mijn voorkeur.  
17 Zijn oom paus Clemens III benoemde Lotharius tot kardinaal. Innocentius III benoemde op zijn beurt 
een neef, de latere paus Gregorius IX, in 1198 tot kardinaal van Ostia. Het zijn middeleeuwse varianten 
van de praktijk van het nepotisme.  
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Lotharius zou in de ruim zeven jaar van zijn kardinalaat niet op de voorgrond treden. 
Tijdens de eerste twee jaar gingen zijn energie en zijn geld naar het herstel van het 
exterieur en het interieur van zijn titelkerk, getuige de tekst van Gesta, cap. IV. Het 
grootste deel van zijn tijd zou hij, evenals vele van de andere curiekardinalen, 
besteden aan zijn werk als auditor18 bij canonieke processen.19 Hoe serieus hij dit 
nam, mag blijken uit zijn veelvuldige aanwezigheid te Rome. De presentie casu quo 
absentie van de curiekardinalen aan het pauselijk hof laat zich goed vaststellen aan 
de hand van de ondertekeningen van de pauselijke privilegies door de kardinalen. 
In zijn werk Papst und Kardinalskolleg heeft de Oostenrijkse historicus Werner 
Maleczek prosopografisch onderzoek verricht met betrekking tot de jaren 1191 tot 
1216.20 Als kardinaal was Lotharius in vergelijking met de andere kardinalen meer 
dan gemiddeld in Rome te vinden.21 Het onderzoek van Maleczek met betrekking tot 
de jaren 1191-1198 wijst bovendien uit dat Lotharius als kardinaal niet alles 
ondertekende wat hem werd voorgehouden.22 Deze feitelijkheid bevestigt dat 
Lotharius een kritische houding heeft aangenomen ten opzichte van de, door de 
curie vaak als willekeurig opgevatte, beslissingen van paus Celestinus III (1191-
1198).23 Verder onderzoek naar de aard van de privilegies, welke door Lotharius niet 
werden gesigneerd, blijft vanwege het beperkte karakter van mijn biografische 
schets achterwege.  
 
 De jaren van het kardinalaat waren bovendien de periode waar het grote 
theologische corpus van Lotharius tot stand kwam.24 Voor zijn pontificaat schreef hij 
de werken: De miseria conditionis humanae (‘Over de ellende van het menselijk 
bestaan’), De missarum mysteriis (‘Over de geheimen van de H. Mis’) en De 
Quadripartita specie nuptiarum (‘Over het viervoudige zicht op het huwelijk’).25 De 
miseria conditionis humanae is een traktaat dat in bijna 700 manuscripten is 

 
18 LThK², band 9, 63. Het pauselijke jurisdictieapparaat groeide in de 12e eeuw door het stijgende aantal 
zaken en de complexiteit ervan. Meestal was het een kardinaal die een proces voorbereidde. Hij leidde 
het onderzoek ad audiendum (vandaar de naam auditor) betreffende de procederende partijen, bracht 
verslag uit aan de paus, welke vervolgens alleen of in een consistorie tot een beslissing kwam. 
19 Cf. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg, p. 104.  
20 Cf. Maleczek, ibid., pp. 359-92. Werner Maleczek was professor voor middeleeuwse geschiedenis en 
historische hulpwetenschappen aan de universiteiten van Graz en Wenen. 
21 Bij de dood van paus Clemens III telde het kardinaalscollege 35 leden. Vijf van hen namen als ‘buiten–
kardinalen’ niet deel aan het conclaaf en komen ook bij de ondertekening van de privilegies niet in beeld. 
Met de keuze van paus Celestinus III blijven er dus aan het begin van 1191 welgeteld 29 kardinalen over 
die voor ondertekening in aanmerking komen. Tijdens de zeven jaar van het pontificaat van Celestinus III 
worden er 243 bulla’s ter ondertekening aangeboden. Het gemiddelde percentage van ondertekening 
bedraagt 63 %. Kardinaal-diaken Lotharius komt op een quotum van 71%. 
22 Het is opmerkelijk dat Lotharius op eenzelfde dag de ene aangeboden bulla wel ondertekent en een 
tweede niet. Dit komt welgeteld acht keer over voor in deze zeven jaar. Ook op de vier bulla’s, die tijdens 
deze jaren door de overgrote meerderheid van de kardinalen niet gesigneerd werden, ontbreekt de 
handtekening van Lotharius. 
23 Cf. Tillmann, Papst Innocenz III, p. 12. 
24 Cf. Egger, ´Papst Innocenz III als Theologe´, pp. 55-100 en Egger, ‘Dignitas und Miseria‘, pp. 330-45. 
25 ‘Fecit enim, ante pontificatum, libros De miseria conditionis humanae, et De missarum mysteriis, et De 
Quadripartita specie nuptiarum’ (Gesta, cap. II). 



 
 

30 
 

overgeleverd en een geweldige invloed heeft gehad, zowel op kerkelijk als op 
profaan-cultureel gebied.26 Het traktaat bestaat uit drie delen: over de oorsprong en 
de aard van de menselijke ellende (een algemene klacht over het menselijke 
bestaan), over het beschamende van de menselijke ziel (rijkdom, wellust, eerzucht) 
en over de ellende van de mens in het ogenblik van de dood (doodspijnen, 
hellestraffen, de ontbinding van het lichaam en de verwachting van het oordeel).27 
Het traktaat De missarum mysteriis is volgens Hélène Tillmann en Wilhelm Imkamp 
te identificeren met De sacro altaris mysterio (‘Over het heilig geheim van het 
altaar’).28   
Het traktaat De Quadripartita specie nuptiarum, dat zoals de andere werken tijdens 
zijn pontificaat door Innocentius nog eens werd bewerkt, heeft geen grote 
verspreiding gevonden.29 Het wordt gezien als de eerste middeleeuwse 
verhandeling over het mystieke huwelijk. Het belicht het mystieke huwelijk vanuit vier 
invalshoeken: als band tussen de man en zijn rechtmatige vrouw, tussen Christus 
en de Kerk, tussen God en de ziel en tussen de Logos en de menselijke natuur.30 
In al deze drie werken klaagt Lotharius dat zijn werk aan de curie hem maar weinig 
gelegenheid tot schrijven laat.31 Het feit dat hij zich in beslag liet nemen door zijn 
juridische werkzaamheden aan de curie en door zijn theologische geschriften zal 
zeker niet betekend hebben, dat Lotharius niet op de hoogte is geweest van 
(kerk)politieke gebeurtenissen, zoals de derde kruistocht, die in die jaren de publieke 
aandacht trokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Lotharius had nog een tweede deel gepland, maar is daar nooit meer aan toe gekomen. Volgens 
Michele Maccarrone werd het eerste deel geschreven tussen 25 december 1194 en 13 april 1195, een 
periode waarin Lotharius vrij geweest zou zijn van zijn werkzaamheden aan de curie. 
27 Cf. Paravicini Bagliani, ‘Römischer Zentralismus und Einigung der Christenheit‘, pp. 564-6. 
28 PL 216, 773 e.v. 
29 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild, pp. 60-61. Het werk wordt door Imkamp voor 1198 gedateerd. Hij neemt 
een verdere bewerking aan die plaats gevonden zou hebben na het begin van het pontificaat. Hij 
waardeert het als een persoonlijk werk van Lotharius. 
30 Cf. Paravicini Bagliani, ibid., p. 566. 
31 PL 217, 914 en 922. 
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3. SUMMUS PONTIFEX  

 
Nog op de sterfdag van paus Celestinus III, 8 januari 1198,32 werd Lotharius in de 
tweede stemronde met algemene stemmen33 tot zijn opvolger gekozen. De keuze 
vond plaats in de residentie van de familie Frangipani op de plaats van het 
Septizonium van Septimus Severius. Lotharius was toen 37 jaar en hij koos de naam 
Innocentius.34 De pauskeuze was de meest ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Als 
kardinaal-diaken was hij weliswaar bij het bestuur van de Kerk betrokken, maar 
slechts adviserend, niet beslissend. Vanaf nu zal zijn mening bepalend zijn; zijn 
woorden zullen anders worden gewogen, zijn geschriften zullen meer bepalend zijn. 
Alles zal in een andere context komen te staan. Pas op de Nonas kalendas Martii 
(21 februari 1198) werd Innocentius tot priester gewijd, hetgeen in die tijd niet 
uitzonderlijk was. De bisschopswijding, de inbezitname van de zetel en de kroning 
vonden plaats op het feest van Sint-Petrus Stoel van Antiochië, dat wil zeggen: op 
22 februari 1198. 
 
 In de achttien jaar van zijn pontificaat zal Innocentius zijn stempel drukken op het 
(binnen)kerkelijke leven en op de christenheid. Hans Wolter onderscheidt op basis 
van de brieven en decreten uit de eerste maanden van het pontificaat vier thema’s 
die volgens hem gezien kunnen worden als brandpunten van het gehele pontificaat.  
Het zijn:  
 de ordening van de ‘kerkelijke staat’ en de afscherming ervan tegen de 

expansieve bedreiging uit het Zuiden en het Noorden  
 de intensivering van de kruistochtgedachte en het promoten van de 

kruistochtplannen  
 het overwinnen van de groeiende en gevaarlijk wordende heretische 

bewegingen 

 
32 In de Gesta cap.VII  wordt over de datum van de pauskeuze vermeld: ‘Celebrata est eius electio sexto 
Idus Januarii, anno Incarnationis Dominicae millesimo centesimo nonagesimo septimo. Over de juiste 
datum van de pauskeuze vermeldt Potthast in Regesta slechts: ‘i.e. 8 Janr. 1198’. Toch geeft de Gesta 
het jaar 1197 aan. De priesterwijding was op 21 februari, een zaterdag en wel een Sabbatum Quatuor 
Temporum; dat wil zeggen: de zaterdag na de eerste zondag van de vasten. In het jaar 1189 viel Pasen 
op 29 maart. De desbetreffende zaterdag viel in 1198 op 21 februari. Omdat deze berekening niet van 
toepassing is op het jaar 1197 moeten we ervan uitgaan dat de scriptor van de Gesta zich heeft vergist 
en dat hij het jaar 1198 bedoelde. Zelfs de uitgebreide biografie van Hélène Tillmann besteedt geen 
aandacht aan deze discrepantie.  
33 Met algemene stemmen, dat wil zeggen: 3 kardinalen waren afwezig. Inclusief Lotharius waren er 28 
stemgerechtigde kardinalen aanwezig. 
34 We weten niet waarom hij deze naam gekozen heeft. Mocht deze een programma bevatten, dan zou 
hij kunnen verwijzen naar paus Innocentius II (1130-1143). Tijdens zijn pontificaat lag de nadruk op de 
internationalisatie van het pausdom, de interne ontwikkeling van de Romeinse curie en op het bestuur 
van de Kerk. In 1179 koos kardinaal Lando, tegenpaus van september 1179 tot januari 1180, voor de 
naam Innocentius (III); cf. Kelly, The Oxford Dictionary, p. 180, kolom 1. Innocentius II werd gesteund 
door de Romeinse familie Frangipani in tegenstelling tot die andere machtige Romeinse familie Pierleoni 
(cf. Doran, Innocent II (1130-1143), p. 7). De verkiezing van Lotharius vond, zoals boven al vermeld, 
plaats in de residentie van de familie Frangipani).  
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 en tenslotte als brandpunt van heel zijn pontificaat: de hervorming van de Kerk 
naar hoofd en ledematen35 

Innocentius was zich ervan bewust dat hem als vicarius Christi de plenitudo 
spiritualis (de volheid van het geestelijke) en de latitudo temporalis36 (de omvang 
van het tijdelijke) toekwam. Het eerste maakte hem tot hoofd van de christenheid; 
door het tweede werd hij tot scheidsrechter over volkeren en naties en oefende hij 
een soort van ideale wereldheerschappij uit.37  
 
  In chronologische volgorde en vanuit de praktische urgentie zoals deze zich 
aan Innocentius voordeed volgt hier een korte bespreking van de zaken waarmee 
hij tijdens zijn pontificaat geconfronteerd werd: 
 a. De stad Rome, het patrimonium Petri38 en de leengebieden in Zuid-Italië 
kregen van Innocentius als eerste zijn aandacht. Al de dag na zijn kroning vroeg hij 
aan de prefect van Rome om de eed van gehoorzaamheid. Hij bevestigde deze in 
zijn ambt op voorwaarde dat hij zou besturen in loyaliteit aan hem. Het donativum, 
dat naar aanleiding van de pauskeuze aan de belangrijkste burgers van de stad 
toekwam, werd pas toegekend nadat betrokkenen de eed van gehoorzaamheid 
hadden afgelegd.39 Binnen een jaar na zijn aantreden werd de mark Ancona 
gerecupereerd en ook het hertogdom Spoleto werd ‘gewonnen’ voor de kerkelijke 
staat. Deze territoriale onafhankelijkheid hoorde voor Innocentius binnen het 
concept van de libertas ecclesiae.40  
Na de dood van Duitse keizer Hendrik VI erkende zijn weduwe, keizerin Constance, 
de paus als leenheer van Sicilië. Ze stond toe dat de rechten van de Staat over de 
Kerk werden ingeperkt en na haar dood in november 1198 werd Innocentius voogd 
en regent van haar zoon Frederik II Roger totdat deze in het jaar 1208 mondig zou 
worden.  
 b. In 1198 ontstond een strijd over de opvolging van de Duitse keizer.  
De troonstrijd ging tussen de Welf Otto van Braunschweig en de Staufer Philip van 
Schwaben. De Welfische partij vroeg de paus om de erkenning van Otto. Twee jaar 
lang stelde Innocentius zijn keuze voor Otto uit. De twijfel en de weigering om Philip 
te erkennen berustten op de angst dat Rome en het patrimonium Petri omsloten 
zouden worden door de band van Zuid-Italië met het Duitse rijk. In het voorjaar van 
1201 koos hij toch voor Otto. Toch ging deze direct na zijn kroning in oktober 1209 

 
35 Cf. Wolter, ´Das Papsttum auf der Höhe seiner Macht (1198-1216)´, p. 175. 
36 Voor de uitwerking van dit begrip, zie hoofdstuk IV, punt 2.3. 
37 Cf. Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, pp. 270-1. 
38 Bij het aantreden van Innocentius waren alleen de Ducatus Romanus en de Romagna vast in pauselijke 
handen; ze vormden de kern van het patrimonium Petri (het kerkelijk grondgebied rondom Rome). 
39 Cf. Sayers, Innocent III, p. 32. 
40 Over de Gregoriaanse hervorming cf.: Tellenbach, Libertas; k. 1017-1018; Sinds de Gregoriaanse 
hervorming werd de libertas ecclesiae door de pausen verstaan als de volkomen onafhankelijkheid van 
de Kerk van elke politieke heerschappij. Hiermee verbonden was de aanspraak van Innocentius III dat de 
paus en de Kerk van Rome de eerste plaats innemen binnen de christelijke wereld. 
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op weg naar Sicilië om het erfdeel van Frederik II te veroveren. Een jaar later sprak 
Innocentius de ban uit over Otto. Innocentius liet de jonge Frederik II naar Duitsland 
brengen. Deze werd hier in december 1212 tot Duitse koning gekroond. De 
beslissing om de troonstrijd werd bepaald door de slag bij Bouvines nabij Lille in juli 
1214. Frederik II verbond zich met Frankrijk; Otto echter met Jan ‘zonder land’ van 
Engeland. Toen Otto werd verslagen, was zijn macht voorgoed gebroken. Frederik 
II zou nog regeren van 1210/1215 tot 1250.  
 c. Ook in andere landen zou Innocentius optreden als arbitor mundi. 
Toen koning Jan ‘zonder land’ van Engeland weigerde om op aanbeveling van de 
paus kardinaal Stephan Langton (een jeugdvriend van Innocentius) te erkennen als 
de gekozen aartsbisschop van Canterbury ontstond er een groot conflict. Na geweld 
tegen kerken en clerici door koning Jan werd hij in 1209 in de ban gedaan. De 
Engelse baronnen echter dwongen de koning tot concessies. Het conflict zou 
uiteindelijk in 1213 uitlopen op het pauselijke leenheerschap van Engeland en 
Ierland.41 Maar ook andere koninkrijken zoals Aragon, Portugal, Denemarken, 
Polen, Bohemen, Hongarije, Dalmatië en Bulgarije erkenden de wereldlijke 
leenheerschappij van de paus.  
 d. Tot een kruistocht ter bevrijding van het Heilig Land heeft Innocentius twee 
keer het initiatief genomen, de eerste keer gebeurde dit in juli 1198 (de vierde 
kruistocht) en de tweede keer (de vijfde kruistocht) in het voorjaar van 1213.  
Roscher noemt verder nog de kruistocht tegen de Moren in Spanje (1210-1212) als 
deel van de ‘Reconquista’, de kruistocht in dienst van de missie en de kruistocht 
tegen de ketters.42 

e. Innocentius heeft veel aandacht besteed aan de bestrijding van de 
heresieën van de Kartharen en de Waldensen.43 Vruchteloos in deze bleef echter 
de zending van zijn pauselijke legaten naar Zuid-Frankrijk en naar Noord-Italië. De 
situatie veranderde na de moord op de pauselijke legaat in 1208. Naar aanleiding 
hiervan werd er een ´kruistocht´ uitgeroepen, waarvan de leiding werd toevertrouwd 
aan graaf Simon de Montfort. Met de bestrijding van deze heresieën hing in het 
bijzonder de opzet van een inquisitoriale procedure samen, die door Innocentius 
werd geïnitieerd. Aldus dacht hij een effectief instrument in handen te hebben ter 
opsporing en bestraffing van de ketters. Innocentius was zich er zeer wel van bewust 
dat geweld niet de beste manier was om met zijn theologische opponenten om te 
gaan. De opkomst van de nieuwe bewegingen als de franciscanen, dominicanen en 
humiliaten bood hem de gelegenheid tot een betere strategie. Door hun regel te 
accepteren kon Innocentius gebruik maken van de uitstraling van deze religieuze 
groeperingen met hun alternatieve christelijke levenswijze, en aldus kon hij een 
antwoord geven op de heretische bewegingen in Zuid-Frankrijk en Lombardije.  

 
41 Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, p. 274. 
42 Roscher, Papst Innozenz III und die Kreuzzϋge, pp. 181-5; 198-207. 
43 Rist, The Papacy and Crusading in Europe, pp. 45-80. 
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 f. Het werken van Innocentius aan de hervorming van de Kerk naar hoofd 
en leden mag zonder twijfel als het hoofddoel van zijn pontificaat gezien worden.44 
Om deze kerngedachte te verwezenlijken werden in de 70 decreten van het Vierde 
Lateraans Concilie richtlijnen uitgevaardigd die dit moesten bewerkstelligen. Deze 
richtlijnen betroffen de vorming van de clerus, de hervorming van het monnikendom 
en de zielzorg voor de leken. De verantwoordelijkheid van het episcopaat werd sterk 
benadrukt en de rol van het kapittel werd versterkt. De clerus werd gemaand zich 
aan de zedelijke tucht te houden en de pastorale taken goed te vervullen door 
prediking, biecht horen en het vieren van de H. Mis. Nieuwe orden werden verboden; 
alle gelovigen werden verplicht eens per jaar te biechten en in de paastijd te 
communiceren (na het bereiken van de jaren des onderscheids, d.w.z. 12 jaar). Het 
concilie pleitte voor de normale rechtsgang tegenover de groeiende beweging van 
het ‘appelleren’ naar Rome. De kerkorde betreffende bestuur en rechtspraak werd 
verhelderd. Er werd aangedrongen op een duidelijk onderscheid tussen de kerkelijke 
en wereldlijke rechtspraak.45  
Innocentius heeft zijn laatste werk Commentarium in septem psalmos poenitentiales 
(Commentaar op de zeven boetepsalmen) geschreven in april 1216. In de zomer 
van 1216 reisde hij naar het noorden om te bemiddelen tussen de zeehavens Pisa 
en Genua in het kader van de geplande kruistocht. Geheel onverwacht stierf hij op 
16 juli 1216 te Perugia aan koorts. Zijn lichaam werd opgebaard in de kathedraal 
van Perugia, waar in de nacht van 16 op 17 juli de kostbare gewaden, waarin 
Innocentius begraven zou worden, van het dode lichaam werden gestolen.46 Op 17 
juli werd hij in Perugia onder grote belangstelling begraven totdat paus Leo XIII 
(1878-1903) in 1891 de resten van zijn gebeente liet overbrengen naar de basiliek 
Sint-Jan-van-Lateranen, de kerk die voor Innocentius zo vertrouwd was geweest en 
die zoveel voor hem heeft betekend.47 
 
 Deze korte biografische schets laat ons zien dat voor Innocentius de twee 
brandpunten van zijn pontificaat, namelijk de kerkelijke hervorming en de bevrijding 
van het Heilig Land, slechts gerealiseerd konden worden na het oplossen van de 
politieke conflicten die de christenheid zozeer belastten. De situatie van het - 
ongewild - ontstane Latijnse keizerrijk en de daaruit voortvloeiende onderwerping 
van de Kerk van Constantinopel aan de Kerk van Rome boden hem een uitgelezen 
mogelijkheid om aan de christenheid te tonen dat kerkelijke en politieke eenheid 
onder de suprematie van de paus het effectieve antwoord was op de uitdagingen 

 
44 De brief Vineam Domini (PL 216, 0824A-0827A), waarin werd opgeroepen tot reformatio en recuperatio 
(de vijfde kruistocht) valt buiten het kader van dit onderzoek. Cf. Melloni, Vineam Domini. 
45 Cf. Wolter, Das Papsttum, p. 212; Morris, The Papal Monarchy, pp. 433-8; Duffy, Saints & Sinners, 
pp. 144-51;  Ackermans, ‘Het pontificaat van Innocentius´, pp. 117-30; Schatz, Allgemeine Konzilien - 
Brennpunkte der Kirchengeschichte, pp.108-9. 
46 Cf. Paravicini Bagliani, The Pope´s body, pp. 122-3. 
47 Kelly, The Oxford Dictionary, p. 188; cf. Paravicini Bagliani, ibid., p. 144. 
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van zijn tijd. Dat brengt ons dan ook allereerst tot de vraag welke visie op het 
primaatschap Innocentius voor ogen stond. 
 



  

HOOFDSTUK II: DE VISIE VAN INNOCENTIUS OP HET PRIMAATSCHAP 

 

1. TER INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal de visie van Innocentius op het pauselijk primaatschap worden 
geschetst, zoals hij deze als paus naar voren heeft gebracht in zijn preken en in een 
zevental brieven, die hij richtte aan de Griekse keizer Alexius III Angelos, keizer 
Alexius IV, zoon van keizer Isaak II Angelos en neef van keizer Alexius III, en aan 
de Griekse patriarch. Veel historici en theologen hebben, kort of uitvoerig, hun 
mening weergegeven over de positie die Innocentius inneemt binnen de 
ontwikkeling van de doctrine over het pauselijk primaatschap. Allereerst zullen de 
vier leerstelllige sleutelbegrippen worden besproken. Vervolgens zullen een aantal 
geselecteerde preken en brieven de bronteksten vormen, die ons de gelegenheid 
bieden om deze sleutelbegrippen van de visie van Innocentius op het primaatschap 
te bestuderen.  

 

2. DE LEERSTELLIGE SLEUTELBEGRIPPEN  

De vraag naar de opvattingen van Innocentius over het pauselijk primaatschap is in 
diverse historische analyses steeds aan de orde gesteld. Hierbij zijn allerlei thema’s 
onderzocht, zoals bijvoorbeeld de term ’apostolicus’ als titel van de bisschop van 
Rome. Deze titel werd tot het midden van de 12e eeuw gebruikt om de eigenheid 
van de pauselijke macht aan te geven. De titel van apostolicus belichaamde de plicht 
en de verantwoordelijkheid van de pausen om de leer van het christelijk geloof door 
te geven aan de mensheid. Voor Innocentius betekende dit dat de paus het 
apostolaat in persoon was. Hij was de erfgenaam van dat karakteristiek van Petrus, 
waardoor deze als hoofd van de apostolatus automatisch het apostelschap in 
zichzelf werd. De paus was voor Innocentius dan ook en het hoofd en tevens de 
totaliteit van de apostolatus.1  
Gaandeweg groeide er een consensus onder de historici dat het begrip van de 
plenitudo potestatis (de volheid van de macht) als het kernbegrip van zijn visie 
gezien moest worden. 

 
 De plenitudo potestatis als het kernbegrip van de primaatsvisie van Innocentius 
In de laatste decennia van de 12e eeuw echter werd door de pausen het begrip van 
de plenitudo potestatis steeds frequenter gebruikt. Het begrip gaat terug op paus 
Leo I (440-461),2 en werd in 12e eeuw gepromoot door Bernardus van Clairvaux en 

 
1 Cf. Wilks, The apostolicus and the Bishop of Rome, pp. 291-4; 299-300. 
2 Brief 14, PL 54, 0671: […] in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. 
VERTALING: […] u bent geroepen tot een gedeelde verantwoordelijkheid (zorg), niet tot de volheid van 
de macht. 
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de canonist Huguccio van Pisa en wel als een technische term voor de suprematie 
van de priesterlijke en jurisdictionele macht, verbonden aan het pallium. Ook werd 
de term plena potestas gebruikt om een gedelegeerde autoriteit of jurisdictonele 
macht aan te duiden, welke gegeven was aan een vertegenwoordiger.3  
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw tot op de dag van vandaag is het begrip 
van de plenitudo potestatis in de primaatsdoctrine van Innocentius breed en 
veelzijdig besproken. Historici en theologen hebben een onderscheid gemaakt 
tussen de meerdere volmachten binnen het pauselijk primaat, waarbij de 
jurisdictionele, dat wil zeggen, de bestuurlijke volmacht de meeste aandacht heeft 
gekregen.4 Er wordt naar voren gebracht dat Innocentius een nieuwe fase 
belichaamt in het proces over het idee van het primaatschap,5 waarbij deze met door 
‘gender’ bepaalde beelden een allegorisch raamwerk heeft geconstrueerd waarmee 
de natuur en de applicatie van ‘autoriteit’ in de Kerk konden worden geïnterpreteerd.6 
De plenitudo potestatis wordt eensluidend benoemd als het kernbegrip van de 
pauselijke primaatsdoctrine van Innocentius. In de theologische discussie wordt 
ingegaan op de grondslagen, de inhoudelijke invulling en de implicaties van dit 
begrip. Hieruit vloeit de vraag voort naar de verantwoordelijkheid van de ‘anderen’ 
die met gezag bekleed waren en dit leidt tot de vraag naar de inhoud van het begrip 
van de pars sollicitudinis (de gedeelde zorg van anderen). Uiteraard komt de vraag 
naar voren wat dit betekende voor de Kerk van Constantinopel.  
In de onderzoeken worden zowel het binnenkerkelijke aspect als ook de 
Schriftuurlijke grondslag van zijn primaatsdoctrine benadrukt. De antwoorden op de 
vraag naar de grondslag van deze aanspraak lopen uiteen van een ‘louter 
christologische grondslag’7 en het beroep op de Petrinische sleutelmacht ‘om te 
binden en te ontbinden’ als de basis van een pauselijke rechtsuitoefening over de 
gehele christenheid en over alle aardse leven8 tot aan de veronderstelling ‘dat het 
Romeinse machtsgebruik eerder geïnspireerd zou zijn door wereldlijke heersers’.9 
 
 De plenitudo potestatis stond voor Innocentius binnenkerkelijk voor ‘de 
onmetelijkheid van de pauselijke macht en de supreme positie van de paus in de 
Kerk’.10 Deze pauselijke soevereiniteit wordt gekarakteriseerd als een ‘pauselijke 
monarchie’ vanwege de suprematie van de pauselijke autoriteit, niet alleen 
binnenkerkelijk, maar ook daar waar de staatsmacht ineffectief bleek te zijn; deze 

 
3 Cf. Paravicini Bagliani, Die päpstliche Vormachtstellung, pp. 617-8; cf. Watt,‘The Use of the Term 
‘Plenitudo Potestatis’ by Hostiensis. 
4 Pesch, Die biblischen Grundlagen, pp. 85-91. Pesch onderscheidt op basis van het 
nieuwtestamentische Petrusbeeld de missievolmacht, de genezingsvolmacht, de leervolmacht, de 
disciplinaire volmacht, de volmacht tot vergeving (en verzoening) en de volmacht van het leidinggeven.  
5 Cf. Schatz, Der päpstliche Primat: Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, pp.116-8. 
6 Cf. Schaffern, Mater et Magistra, p. 84. 
7 Cf. Müller, Gerhard, Der Papst, p. 287. 
8 Cf. Schneidmüller, Die Päpste, p. 56. 
9 Cf. Küng, Het Christendom. Wezen, geschiedenis en toekomst, p. 451. 
10 Cf. Pennington, Pope and Bishops, p. 43. 
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suprematie uitte zich in het gebruik van de titel ‘vicarius Christi’.11 Wanneer deze 
volheid van de Petrinische macht vergeleken wordt met die van de heersers in 
koninkrijken, dan staat de plenitudo potestatis gelijk aan ‘de volledige soevereiniteit 
van een heerser in zijn rijk’.12 Voor Innocentius belichaamde de plenitudo potestatis 
het universele episcopaat en het omvattende jurisdictieprimaat. Innocentius zag zich 
als het zichtbare hoofd van de Kerk en als de eigenaar van een volmacht, waaruit 
zich alle overige bevoegdheden van deze aard lieten afleiden.13 Ook wordt 
Innocentius omschreven als een machthebber, die tussen aarde en hemel werd 
geplaatst, om met pauselijke macht zijn doel te verwerkelijken: namelijk het leiden 
van zijn kudde en dit te bewerkstelligen zowel pastoraal als door middel van 
jurisdictie.14 De vernieuwing die Innocentius aanbracht bestond daarin dat voor hem 
sommige rechten bij de uitoefening van de macht (ook de wereldlijke) alleen aan 
Christus en zijn plaatsbekleder toekwamen, waarbij Innocentius zijn autoriteit direct 
tot God herleidde, aldus Paravicini Bagliani.15  
 
 De term ‘plenitudo potestatis’ bleek niet alleen te staan voor de pauselijke 
soevereiniteit en macht, maar samen met de term ‘pars sollicitudinis’ (gedeelde 
zorg/verantwoordelijkheid) vormden beide termen bij Innocentius sleutelbegrippen, 
die de verhouding weergeven tussen de pauselijke macht en elke ondergeschikte 
kerkelijke volmacht. De pars sollicitudinis had betrekking op de legaten en andere 
boven-diocesane dragers van jurisdictie, alsmede op de bisschoppen en andere 
clerici. Het begrip van de pars sollicitudinis impliceerde de beperktheid van elke 
andere kerkelijke macht in tegenstelling tot de pauselijke macht, het pauselijk recht 
tot een onbeperkt ingrijpen in heel de Kerk en de profilering van de Apostolische 
Stoel als bron en oorsprong van alle kerkelijke autoriteit.16 De plenitudo potestatis 
stond bij Innocentius altijd voor ‘de kerkelijke macht’, maar had ook haar uitwerking 
in de sfeer van de staatsleer, waar ze aan het begin stond van een begrippelijke 
versie van de soevereiniteitsgedachte.17 Voor Innocentius was de paus de bron van 
alle kerkelijke jurisdictiemacht. Dit gold niet alleen ten opzichte van de patriarchen 
en metropolieten, maar ook ten opzichte van de bisschoppen. Als vicarius Christi 
was hij immers het hoofd van de Kerk (caput ecclesiae).18 Vanuit deze positie droeg 
hij de plenitudo sollicitudinis (de volheid van de zorg) voor de andere Kerken. Met 
deze aanspraken sloeg Innocentius in de relatie met de Griekse Kerk een nieuwe 

 
11 Cf. Morris, The Papal Monarchy’, p. 205. 
12 Cf. Ladner, The concepts of ‘ecclesia’ and ‘christianitas, p. 505. 
13 Cf. Winkler, Das Papsttum, p. 89. 
14 Cf. Canning, Power and the Pastor, p. 252. 
15 Cf. Paravicini Bagliani, Die päpstliche Vormachtstellung, p. 622; cf. Cook, The Medieval World View, p. 
204. 
16 Cf. Schatz, Papsttum, pp. 68-85. 
17 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild, pp. 275-6; 278. 
18 Cf. Schatz, Der päpstliche Primat, pp. 117-8. 
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weg in en brak hij met de bestaande traditie.19 Diepgaand historisch onderzoek naar 
de houding van Innocentius ten opzichte van het christelijke Oosten heeft laten zien 
dat voor hem ‘alle bisschoppelijke (en patriarchale) autoriteit slechts deelname was 
aan de pauselijke volheid van de macht’ en dat hij als paus vergaande rechten op 
het wereldlijke gebied claimde (zoals het aanstellen van koningen en de 
leengebieden onder de bescherming van de heilige Petrus), hetgeen vervreemdend 
werkte op de Grieken, voor wie de keizer aan het hoofd stond van de christianitas 
(die voor hen Staat en Kerk in één was).20 Dit vierde leerstellige sleutelbegrip van 
de latitudo temporalis (de omvang van het tijdelijke), dat wil zeggen: rechten op het 
wereldlijke gebied, is weliswaar het minst belangrijke van de sleutelbegrippen, maar 
niettemin onmisbaar in de visie van Innocentius. Bovendien is gebleken dat 
Innocentius zijn aanspraken op 'koninklijke' macht nooit heeft gebaseerd op enige, 
louter menselijke, concessie van autoriteit in relatie tot de Apostolische Stoel, maar 
dat hij altijd insisteerde op de machten die Christus zelf verleend had aan Petrus.21 
Zijn primaatsopvatting was voor hem de bron van zijn visie op de eenheid van de 
Kerk.22  
 

We zullen nu op basis van de bronteksten proberen na te gaan in hoeverre 
deze het beeld, dat uit het voorgaande naar voren kwam, al dan niet bevestigen en 
in hoeverre hieraan nog een nadere invulling wordt gegeven. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van twee soorten bronnen: een aantal preken en een aantal brieven. De 
relatie tussen beide typen van bronnen ligt in de vaststelling dat zowel de preken als 
de brieven uit de eerste jaren van het pontificaat van Innocentius stammen en dat 
zowel de preken als de brieven (behalve de brief aan Alexius IV) niet gerelateerd 
zijn aan actuele (kerk)politieke situaties.  
 

3. DE PRIMAATSDOCTRINE IN HET KADER VAN DE VERKONDIGING 

 

 De homilie als brontekst 

De homilie neemt in het kader van de kerkelijke verkondiging een bijzondere plaats 
in: ze is liturgisch-cultisch gesitueerd. Vanuit deze optiek bezien we de preken van 
Innocentius om de elementen van zijn primaatsdoctrine voor het voetlicht te 

 
19 Cf. Schatz, Papsttum, pp. 80-1. 
20 Cf. Vries de, Innozenz III. (1198-1216) und der christliche Osten’, pp. 97-8. 
21 Cf. Tierney, The continuity of papal political theory in the thirteenth century, p. 241. 
22 Vries de, Innozenz III, p. 98: Aus der Primatsidee Innozenz‘ ergibt sich logisch seine Auffassung von 
der Einheit der Kirche, von der Natur des Schismas und von den schismatischen Kirchen und Hierarchen. 
Wenn die Einheit der Kirche wesentlich begründet ist in der Einheit des Hauptes, so ist es klar, dass die 
Kirche niemals in sich gespalten sein kann, dass also Schisma das völlige Ausscheiden eines bisher zur 
Gesamtkirche gehörenden Teiles aus der kirchlichen Gemeinschaft bedeuten muss. 
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brengen. Ze zijn een expressie van het pauselijke leerambt, hetgeen hun een eigen 
status verleent in dit onderzoek. 
 

 De preken met betrekking tot het pauselijk primaat 

We beschikken over elf preken van de hand van Innocentius waarin uitdrukkelijk 
elementen uit de pauselijke primaatsdoctrine ter sprake komen. De preken zijn 
gehouden op diverse locaties en bij uiteenlopende gelegenheden. Van vier preken 
is bekend in welk jaar ze geschreven zijn. Van de zeven overige preken is dit niet 
bekend. We mogen aannemen dat de compilatie van preken, die Innocentius 
toezond aan de cisterciënzer abt Arnulphus en waarin de preken voor ons bewaard 
gebleven zijn, werd samengesteld in de periode 1201-1205.23 De elf voorliggende 
preken worden geplaatst in de volgende kaders: de datering, de locatie, de 
aanleiding (kerkelijke feestdag) en de thematiek.  

1. Sermo II de diversis : In consecratione Pontificis Maximi.24   
Er heerst overeenstemming onder historici over het feit dat Innocentius deze preek 
gehouden heeft zes weken na zijn pauskeuze op 22 februari 1198, op de feestdag 
van Sint-Petrus-Stoel van Antiochië, bij het graf van Sint-Petrus.25 Voor deze eerste 
preek op de dag van zijn bisschopswijding, de inbezitname van de zetel en de 
kroning met de tiara koos Innocentius als thematiek ‘de trouwe dienaar’ aan de hand 
van Mat. 24,45. Voor deze inaugurale preek heeft Innocentius bewust gekozen voor 
de thematiek van de ‘trouwe dienaar’. Dit bood hem de gelegenheid om zowel te 
spreken over de Heer (Christus) als over zijn dienaar (de paus). 

2. Sermo III de diversis : In consecratione Pontificis.26  
Op de eerste verjaardag van zijn intronisatie, 22 februari 1199, preekte Innocentius 
opnieuw in de Sint-Pieter. Aan de hand van de Schrifttekst Joh. 3,29 - het woord van 
Johannes de Doper: ‘de bruidegom is hij die de bruid heeft’ - kwam in het kader van 
de huwelijksthematiek de band tussen de paus en de Kerk van Rome ter sprake.  

3. Sermo IV de diversis : In consecratione pontificis.27 
Deze preek werd gehouden bij gelegenheid van een bisschopswijding; jaar en dag 
als ook de locatie zijn niet bekend. Aan de hand van Mat. 5,13 (Gij zijt het zout der 
aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het 
deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te 
worden) sprak Innocentius over het zout dat zijn kracht verliest en waarom een 
prelaat dit zou moet hebben.  

 
23 Cf. Moore, The sermons, pp. 85-7. 
24 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D2), pp. 610-622, nrs. 254-61; PL 217, 0653D-0660D; Engelse 
vertaling in: Vause, Pope Innocent III, Between God, pp. 16-27. 
25 Cf. Vause, ibid., p. 16. 
26 Fioramonti, ibid., (D3), pp. 622-32, nrs. 261-5; PL 217, 0959D-0666C; Engelse vertaling in: Vause, ibid., 
pp. 28-40. 
27 Fioramonti, ibid., (D4), pp. 632-40, nrs. 266-9; PL 217, 0665D-0672A; Engelse vertaling in: Vause, ibid., 
pp. 41-50. 
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4. Sermo VI de diversis : In Concilio Generali Lateranensi habitus.28  
Dit is de laatste preek van Innocentius, gehouden in de basiliek Sint-Jan-van-
Lateranen bij de opening van het Vierde Lateraans Concilie op 11 november 1215. 
De algemene thematiek van de preek luidde: Hoe vurig heb Ik verlangd dit paasmaal 
met jullie te vieren, voordat Ik ga lijden, dat wil zeggen voordat Ik ga sterven (Luc. 
22,15).29   
De Duitse theoloog en historicus Wilhelm Imkamp heeft als eerste deze preek 
grondig geanalyseerd. Waarom Innocentius dit thema bij deze gelegenheid gekozen 
heeft, wordt uit de analyse niet duidelijk. Aan de woorden ́ antequam patiar´ (voordat 
Ik ga lijden) voegde Innocentius de verklaring toe: ‘id est antequam moriar’ (voordat 
Ik ga sterven). Imkamp noteert deze toevoeging, maar hij geeft geen duiding aan. 
Wel merkt hij op dat de preek de eschatologische grondtrek van het denken van 
Innocentius weergeeft, terwijl apocalyptische elementen in de preek ontbreken. Hij 
concludeert dat de grondtoon van deze belangrijke preek duidelijk ligt bij de 
hervorming van de Kerk.30 De eschatologische grondtrek zou, volgens mij, een 
verklaring voor de toevoeging kunnen zijn en het zou tevens de reden kunnen zijn 
waarom Innocentius deze openingstekst heeft gekozen. 

5. Sermo XVIII de tempore : Dominica laetare, sive de rosa.31  
Van de preken die van Innocentius bewaard zijn gebleven is deze preek qua datering 
waarschijnlijk de tweede van zijn hand. Op de vierde zondag van de vasten 
(veertigdagentijd) - zondag Laetare - waren de middeleeuwse pausen te vinden in 
de Heilige Kruisbasiliek van Jeruzalem te Rome. Innocentius preekte over de 
viervoudige betekenis van Jeruzalem aan de hand van Jes. 66,10-11 (Verheugt u 
samen met Jeruzalem, en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Jubelt met haar 
van blijdschap, gij allen die over haar treurt, gij moogt zuigen en u verzadigen aan 
haar troostrijke borsten). Het was traditie om te preken over een met muskus 
geparfumeerde gouden roos, die door de paus in processie werd binnengedragen 
en welke later aan een katholieke vorst ten geschenke werd gegeven.32  

6. Sermo XXI de tempore : Dominica secunda post pascha.33  
De preek is gehouden in de Sint-Pieter op de tweede zondag na Pasen; het jaar is 
niet bekend. De openingstekst van Joh. 10,11 - over de goede herder, die zijn leven 

 
28 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D6), pp. 646-56, nrs. 272-7; PL 217, 0676C-0677C; Engelse 
vertaling in: Vause, ibid., pp. 51-60. 
29 Fioramonti, ibid., (D6), pp. 646, nr. 272: Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum, 
antequam patiar, id est antequam moriar (Luc. XXII).  
30 Cf. Imkamp, Sermo ultimo, pp. 154-5; 178. 
31 Fioramonti, ibid., (A18), pp. 152-60, nrs. 50-3; PL 217, 0393C-0398B. 
32 De roos is hier een verwijzing naar Jesaja 11,1 waar Christus wordt aangeduid als de bloem ontsproten 
aan de wortel van Jesse. De pausen preekten vaak over de symbolische betekenis van de rode kleur en 
het aroma van de roos. Voor Innocentius symboliseerde de roos wat Christus betreft zijn dubbele natuur, 
omdat het goud correspondeerde met het goddelijke, de (zoete) muskus(geur) met zijn menselijkheid. 
Daarom was alleen de vicaris van Christus gemachtigd deze roos te dragen; want, zo concludeerde 
Innocentius, alleen Petrus was gekomen tot de volheid van de macht. Cf. Paravicini Bagliani, The Pope’s 
Body, pp. 82-3. 
33 Fioramonti, ibid., (A21), pp. 174-82, nrs. 58-60. 
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geeft voor zijn schapen - geeft de thematiek aan. Waar het gaat om de zorg voor de 
gehele geloofsgemeenschap als de kudde van de Heer, komt in deze preek Petrus 
naar voren als de herder, aangesteld door Christus als de allerhoogste herder van 
de Kerk.  

7. Sermo VII de sanctis: In festo d. Silvestri pontificis maximi.34 
Deze preek is gehouden op het feest van paus Silvester op 31 december, waarbij 
het niet bekend is in welke kerk en in welk jaar dit heeft plaatsgevonden. 
Parafraserend op Ecclesiasticus 44 uit het kerkelijke officie (Zie de hogepriester die 
in zijn dagen aan God behaagde, en hij werd onberispelijk gevonden: ten tijde van 
de toorn werd hij het nieuwe begin) kwam Innocentius te spreken over het 
koningschap en over het priesterschap van de pontifex van Rome.  

8. Sermo XIII de sanctis: In festo d. Gregorii papae, huius nominis I.35  
Deze preek werd gehouden op 12 maart, de feestdag van paus Gregorius I (de 
Grote), en wel in de kerk van San Gregorio al Celio; het jaar is niet bekend. 
Uitgangspunt vormde het Bijbelvers uit Sir. 45,7 (De Heer sloot met hem een eeuwig 
verbond, en maakte hem tot de priester van het volk en Hij verheerlijkte hem met 
luister). Inhoudelijk gaat het o.a. over de twee soorten van priesterschap en de 
pauselijke gewaden gedragen door de hogepriester van het Oude Testament.  

9. Sermo XX de sanctis: In festo Beati Petri.36  
Het thema van deze preek ligt in de Bijbeltekst Joh. 21,15 - de drievoudige vraag 
aan Petrus over de liefde. De preek moet gehouden zijn op de vigilie van het 
hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus op 29 juni in de Sint-Pieter; het jaar is 
niet bekend.  

10. Sermo XXI de sanctis: In sollemnitate d. Apostolorum Petri et Pauli.37  
Het thema van deze preek is Mt. 16,18 - wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon 
is. De preek is gehouden op 29 juni, het hoogfeest van de apostelen Petrus en 
Paulus, in de Sint-Pieter; het jaar is niet bekend. Inhoudelijk gaat het o.a. over de 
waardigheid en de macht van Petrus. 

11. Sermo XXIV de sanctis: In festo B. Petri ad vincula.38 
Het thema van de preek slaat op de Schrifttekst Hand. 12,11 - de gevangenname 
van Petrus door koning Herodes. Dit feest werd gevierd op 1 augustus; het jaar 
waarin de preek gehouden is, is niet bekend. Als locatie ligt de kerk van San-Pietro-
in-Vincoli voor de hand.39  
 
 Drie van de bovengenoemde preken zijn dus exact te dateren: Sermo II de 
diversis: In consecratione Pontificis Maximi op 22 februari 1198, Sermo III de 

 
34 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (B7), pp. 304-8, nrs. 113-4; PL 217, 0481A-0484C. 
35 Fioramonti, ibid., (B13), pp. 362-74, nrs. 139-43; PL 217, 0513C-0522C. 
36 Fioramonti, ibid., (B20), pp. 416-24, nrs. 162-5; PL 217, 0543C-0548C.  
37 Fioramonti, ibid., (B21), pp. 424-36, nrs. 166-71; PL 217, 0547D-0556B. 
38 Fioramonti, ibid., (B24), pp. 448-54, nrs. 176-8; PL 217, 0561D-0566D. 
39 Fioramonti, ibid., (B24), p. 449, nr. 176.  
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diversis: In consecratione Pontificis op 22 februari 1199 en Sermo VI de diversis: In 
Concilio Generali Lateranensi habitus op het feest van de H. Martinus: 11 november 
1215. Bij de eerste en laatste van deze preken mogen we aannemen dat er veel 
toehoorders aanwezig zijn geweest. Op de dag van de intronisatie waren dat de 
kerkelijke en burgerlijke autoriteiten van de stad Rome met het gelovige kerkvolk. Bij 
de opening van het Vierde Lateraans Concilie zal de openingspreek het merendeel 
van de 400 concilievaders en van de 800 vertegenwoordigers van de orden wel 
hebben bereikt. Hoe velen de andere bovengenoemde preken hebben beluisterd is 
niet bekend. Als weergave van de gehouden verkondiging getuigen zij van een 
kerugma, dat een sterk middeleeuws karakter heeft, maar niettemin ‘kerugma’ is en 
niet primair als een theologische verhandeling beschouwd moet worden. 
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE PREKEN 
 
In de vorengenoemde elf preken heeft Innocentius aan de hand van Petrinische 
Bijbelteksten een Bijbels gefundeerde primaatsdoctrine ontvouwd, waarin de 
kernbegrippen van de plenitudo potestatis en de pars sollicitudinis op de voorgrond 
treden. Hij maakte daarbij onder andere gebruik van de volgende Bijbelpassages: 
Mattheus 16,18-19, Johannes 1,42, Johannes 21,15-17, Johannes 21,19 en Lucas 
22, 32. Primair gaat zijn aandacht naar de grondslagen van de plenitudo potestatis. 
Hierbij concentreert hij zich op de onderbouwing en de uitleg van de bijzondere 
positie van de apostel Petrus en wel als hoofd van de Kerk (1) en vervolgens op de 
daaruit voortvloeiende overdracht van de Petrinische volmacht aan de paus(en) als 
zijn opvolger(s) en het daarmee verbonden instituut van de Apostolische Stoel (2). 
De pars plenitudinis brengt de relatie tussen de paus en de Kerk en haar 
bisschoppen in beeld (3). Primair is Innocentius ingegaan op de bijzondere positie 
van Petrus:  
op basis van Mat. 16,18-19 en Joh. 1,42 als het hoofd van de Kerk,  
op basis van Joh. 3,29 als ‘de bruidegom is hij die de bruid heeft’ 
en op basis van Joh. 21,15-17 als de hoogste herder en leraar. 
Op basis van de Schriftteksten Mat. 16,18-19 (steenrots-sleutelmacht) en Joh. 1,42 
(Je zult Kephas genoemd worden) heeft hij uitgewerkt dat Petrus als het (fundament 
en) hoofd van de Kerk gezien moet worden, hetgeen later de caput-metafoor zou 
worden genoemd. De uitverkiezing van Petrus als ‘steenrots’ en zijn geloof maken 
hem tot fundament en hoofd van de Kerk. De naam Kephas wordt èn als Petrus rots 
(petra) (Sermo II de diversis40) èn als hoofd (caput) geïnterpreteerd, waarbij 
Innocentius zijn betoog zowel onderbouwt met Mat. 16,18-19 als met Joh. 1,42. Hij 
heeft zoveel mogelijk Schriftteksten aangewend om de bijzondere positie van Petrus 

 
40 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D2), pp. 610-2, nr. 254: Juxta quod ipse testatur:”Tu es Petrus, et 
super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt eam (Mt. 16, 18)”.  
VERTALING: Zoals Hijzelf getuigt: ‘Jij bent Petrus, op deze rots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten 
van de hel zullen haar niet overweldigen (Mt. 16,18)’. 
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ten opzichte van de overige apostelen te benadrukken: tot hem alleen (singulariter) 
werd door de Heer gezegd: Jij bent Kephas; toen hij echter tot Petrus sprak, zei Hij 
in het bijzonder (particulariter) tot hem: Wat je zult binden [...] namelijk als eerste en 
hoogste leraar en vorst van de Kerk; alleen (singulariter) tegen Petrus werd gezegd: 
Vaar naar het diepe; alleen Petrus (solus Petrus) deed een bovenkleed aan en wierp 
zich in de zee (Sermo de sanctis41).  
 
 De Amerikaanse historicus Kenneth Pennington en anderen hebben gewezen op 
de associatie van het Aramese woord ‘kepha’ (rots) en het Griekse woord ‘kephalè’ 
(hoofd). De interpretatie van ‘kephas’ als hoofd gaat terug op Optatus Afer (van 
Milete, gest. 384)42 en Isidorus van Sevilla (gest. 636)43 en heeft via de canonist 
Huguccio van Pisa Innocentius beïnvloed.44 Vanuit deze gedachte gebruikt 
Innocentius de metafoor van het menselijk lichaam om de relatie tussen de paus en 
de bisschoppen te beschrijven.  
De paus is het hoofd dat (als hoofd zijnde) ‘de volheid van de zintuigen’ bevatte.45 
Waar Petrus ‘Kephas’ wordt genoemd - in de betekenis van ‘hoofd’ - volgt steeds de 
vaste zinsnede ‘maar alleen Petrus is opgenomen in de volheid van de macht’ 

 
41 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (B21), p. 430-2, nr. 169: Super hanc fidem Ecclesia est in petra 
fundata, propter quod Dominus addidit: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. 
Dignitas haec in duobos attenditur, quia scilicet beatissimus Petrus et fundamentum est et caput 
Ecclesiae. Licet enim Christus sit primum et praecipuum fundamentum, secundum quod dicit Apostolus: 
’Fundamentum positum est, praeter quod aliud poni non potest, quod est Christus (I Cor.III)’; sunt tamen 
secunda et secundaria fundamenta, videlicet ‘apostoli et prophetae’, juxta qoud inquit Apostolus: 
’Superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum (Ephes.II)’, de quibus alibi dicitur per 
Prophetam: ’Fundamentum ejus in montibus sanctis (Psal. LXXXVI)’. Inter quos beatissimus Petrus 
primus et praecipuus; cui singulariter a Domino dicitur: ‘Tu es Cephas (Joan. I)’. Cephas enim licet 
secundum unam lingam interpretatur Petrus, secundum aliam tamen dicitur caput. [...] Cum autem soli 
Petrus locutus est, particulariter dixit: Qoudcunque ligaveris [...], utpote primus et summus magister et 
princeps Ecclesiae. [...] singulariter dictum est Petro: Duc in altum [...] solus Petrus tunica impositione se 
succinxit, et misit in mare. 
VERTALING: Op dit geloof is de Kerk als op een rots gebouwd, waarom de Heer toevoegde: Jij bent 
Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. Deze waardigheid komt in twee zaken naar voren: 
te weten dat de allerzaligste apostel Petrus en fundament en hoofd van de Kerk is. Want ofschoon 
Christus het eerste en belangrijkste fundament is, naar wat de Apostel zegt: ‘Het fundament is gelegd, 
waarbuiten geen ander gelegd kan worden, dat is Christus (1 Cor. 3,11)’; zijn er toch tweede en 
secundaire fundamenten, te weten ‘de apostelen en de profeten’, naar wat de Apostel zegt: ‘Gebouwd op 
het fundament van de apostelen en de profeten (Ef. 2,20)’, waarover elders door de Profeet wordt gezegd: 
“Zijn fundament ligt in de heilige bergen (Ps. 86)’.Onder hen is de allerzaligste Petrus de eerste en de 
voornaamste; hij tot wie alleen werd gezegd: ‘Jij bent Kephas (Joh. 1,42)’. Kephas wordt namelijk in de 
ene taal geinterpreteerd als Petrus, volgens een andere echter wordt het als hoofd vertaald. [...] Toen hij 
echter tot Petrus sprak, zei Hij in het bijzonder tot hem: Wat je zult binden [...] namelijk als eerste en 
hoogste leraar en vorst van de Kerk; alleen tegen Petrus werd gezegd: Vaar naar het diepe [...] alleen 
Petrus deed een bovenkleed aan en wierp zich in de zee. 
42 Cf. Optatus Affer, De schismate Donatistarum, boek II, c. 2 (PL 11, 0947); cf. Schatz, Papsttum und 
partikularkirchliche Gewalt, pp. 81-2. 
43 Cf. Isidore of Seville, Etymologiarum sive originum libri XX, ed. W.M. Lindsay (Oxford: 1966), VII, c.9. 
44 Cf. Pennington, Pope and Bishops, p. 52. De canonist, en leermeester van Innocentius, Huguccio van 
Pisa, leerde dat Petrus Kephas werd genoemd en verbond dit met het primaat van Petrus over de 
andere apostelen. 
45 Cf. Pennington, Pope and Bishops, p. 56. 
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(Sermo II de diversis46). De caput-metafoor uit Sermo II de diversis wordt in Sermo 
XVIII de tempore47 nog toegelicht met de woorden: ‘Zoals hoofd komt van 
hoofdzaak’.    
Volgens Pennington heeft Innocentius wel doordacht Joh. 1,42 toegevoegd aan de 
traditionele Schriftuurlijke basis van de pauselijke autoriteit, zoals deze gegeven 
wordt in Mat. 16,18-19. Aldus profileerde hij zich als een inventieve en originele 
exegeet, ook al vond hij niet altijd algemene instemming. Door Joh. 1,42 te citeren 
heeft Innocentius hiermee wel bewust het moment geïsoleerd waarop Christus aan 
Petrus de plenitudo potestatis verleende.48 Deze vaststelling van Pennington, dat 
Innocentius Joh. 1,42 (Je zult Kephas genoemd worden) heeft geciteerd om het 
moment van de plenitudo potestatis te isoleren, is juist.  
 
 Waar de caput-metafoor ontbreekt, komt eenzelfde werkelijkheid naar voren in 
de metafoor van het huwelijk op basis van de ’Petrinische’ duiding van Joh. 3,29 (de 
bruidegom is hij, die de bruid heeft). Hier is de paus de bruidegom en de Kerk is de 
bruid, die als bruidsschat ‘de volheid van het geestelijke (plenitudo spiritualis) en 
zowel de omvang van het tijdelijke (latitudo temporalis), zowel in grootsheid als in 
veelheid’ meebrengt voor haar bruidegom (Sermo III de diversis49).  
De Duitse mediëvist en kerkhistoricus Friedrich Kempf concludeert aan de hand van 
deze tekst dat de plenitudo potestatis bij Innocentius altijd staat voor de ‘plenitudo 
potestatis ecclesiasticae’.50 Het ‘solus autem Petrus assumptus est in plenitudinem 

 
46 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D2), p. 616, nr. 257: ‘Tu, inquit, vocaberis Cephas (Joh. 1)’, quod 
exponitur caput; quia sicut in capite consistit omnium sensuum plenitudo, in caeteris autem membris pars 
est aliqua plenitudinis: solus autem Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis 
VERTALING:‘Jij, vervolgt Hij, zult Kephas worden genoemd (Joh. 1,42)’, wat ‘hoofd’ betekent, want zoals 
de volheid van alle zintuigen zich in het hoofd bevindt, is in de overige ledematen evenwel langs een 
andere weg een deel van de volheid: maar alleen Petrus is opgenomen in de volheid van de macht. 
47 Fioramonti, ibid., (A18), pp. 154-6, nr. 51: Tu vocaberis, inquit Cephas (Joan. I)“, quod exponitur caput. 
Utique caput a capite, sicut Petrus a petra.  
VERTALING: Je zult, zegt Hij, Kephas worden genoemd' (Joh. 1,42), wat hoofd betekent. Zoals hoofd 
komt van hoofdzaak, zoals Petrus komt van rots.  
48 Cf. Pennington, Pope and Bishops, p. 49. 
49 Fioramonti, ibid., (D3), p. 626, nr. 262; p. 630, nr. 265: Ergo qui habet sponsam, sponsus est. An non 
ego sponsus sum, et quilibet vestrum amicus sponsi? Utique. Sponsus, quia habeo nobilem, divitem, et 
sublime, decoram, castam, gratiosam, sacrosanctam, Romanam Ecclesiam: quae, disponente Deo, 
cunctorum fidelium mater est et magistra. [...] Ergo qui habet sponsam, sponsus est. Haec autem sponsa 
non nupsit vacua, sed dotem mihi tribuit absque pretio pretiosam, spiritualium videlicet plenitudinem et 
latitudinem temporalium, magnitudinem et multitudinem utrumque. Nam caeteri vocati sunt in partem 
sollicitudinem, solus autem Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis.  
VERTALING: Dus, wie de bruid heeft, hij is de bruidegom. Maar ben ik niet de bruidegom en is niet ieder 
van jullie een vriend van de bruidegom? Zeker, ik ben de bruidegom, want ik bezit de nobele, rijke, en 
sublieme, mooie, kuise, geliefde, alheilige Kerk van Rome: die, door God ingesteld, de moeder en de 
(leer)meesteres is van alle gelovigen. […] Dus, wie de bruid heeft, hij is de bruidegom. Echter, deze bruid 
kwam niet met lege handen naar de bruiloft, maar ze gaf mij een kostbaar geschenk, dat onbetaalbaar 
is: dat wil zeggen, de volheid van het geestelijke en de omvang van het tijdelijke, zowel de grootsheid als 
de veelheid van beide. De overigen namelijk zijn geroepen tot een gedeelde zorgzaamheid, alleen Petrus 
echter is opgenomen in de volheid van macht. 
50 Cf. Kempf, Papsttum, pp. 296-7. Imkamp ondersteunt dit standpunt; cf. Imkamp, Das Kirchenbild, pp. 
287-8; 321. 
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potestatis’ komt voor in zes preken en vijf keer steeds in de context van de caput-
metafoor.51 Kenneth Pennington vertaalt assumptus est als ‘received’,52 Corinne 
Vaus als ‘has received’53 en John Moore als ‘has been assumed’.54 Zij sluiten 
daarmee aan bij de meest gangbare vertaling van assumere. Toch lijkt de vertaling 
‘maar alleen Petrus is opgenomen in de volheid van de macht’ zowel taalkundig als 
ook theologisch het meest correct. Met de verwoording ‘is opgenomen’ (assumptus 
est) wordt namelijk pregnanter aangegeven dat deze gave zowel Petrus als zijn 
opvolgers betreft. Met het ‘in plenitudinem potestatis’ wordt benadrukt dat het zich 
bevinden in deze volheid van de macht volkomen Gods gave is.55  
 
 Tegen de achtergrond van Joh. 21,15-17 (de drievoudige vraag en de opdracht 
van het herderschap) werd Petrus als herder aangesteld (Sermo XXI de tempore56) 
en wel om alle schapen te weiden: wie Petrus niet als herder erkent, telt niet 
volwaardig mee (er is geen aanwijzing dat hier naar een schismatieke situatie 
verwezen wordt) (Sermo VII de sanctis57). Op basis van Joh. 21,16 (Hoed mijn 
schapen) wordt gezegd, dat Petrus Jezus moet volgen in het leraarschap; hij is de 
eerste en hoogste leraar en de leider van de Kerk (Sermo XVIII de tempore58). Hij 
kan de overigen binden, maar niet door hen gebonden worden. Hij bindt zonder de 
anderen (ipse sine aliis): dat is de volheid van de macht (plenitudo potestatis) - Mat. 
16,19 (Sermo XIII de sanctis59). We zien hier dat de bijzondere positie van Petrus 

 
51 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, Sermo XVIII de tempore, pp. 430-1, nr. 169; Sermo II de diversis, 
p. 616, nr. 257; Sermo III de diversis (op basis van Joh. 3, 29 - de bruidegom), p. 630, nr. 265; Sermo VII 
de sanctis, p. 306, nr. 113; Sermo XIII de sanctis, p. 368, nr. 141 (supremus pontifex i.p.v. solus Petrus); 
Sermo XXI de sanctis, pp. 430-2, nr. 169.  
52 Cf. Pennington, Pope and Bishops, p. 50. 
53 Cf. Vaus, Between God, p. 20. 
54 Cf. Moore, The sermons, p.107. 
55 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild, p. 285: Imkamp geeft aan dat in de christologie ‘assumere’ als terminus 
technicus werd gebruikt om de verbinding tussen de godheid en de mensheid in Jezus Christus aan te 
duiden en dat dit door Innocentius als zodanig ook gebruikt werd. De caput-metafoor staat voor de uitleg 
van Kephas als ‘hoofd’ naar Joh. 1,42. 
56 Fioramonti, ibid., (A21), p. 182, nr. 60: Oves suas pascendas Dominus Petro commisit (Joan.XXI), 
vocabulo tertio repetito, quem pastorem sibi substituit.  
VERTALING: De Heer vertrouwde het weiden van zijn schapen aan Petrus toe (Joh. 21,15-17), die hij 
met een drievoudig herhaald woord, als herder in plaats van zichzelf aanstelde.   
57 Fioramonti, ibid., (B7), p. 306, nr. 113: Pasce oves meas (Joan. XXI)’, non distinguens inter has oves 
et illas: ut ostenderet ad oves suas minime pertinere, qui Petrum recusat habere pastorem’.  
VERTALING: ‘Weid mijn schapen (Joh. 21,16)’, geen onderscheid makend tussen deze schapen en die 
(schapen): om duidelijk te maken  dat zij, die weigeren Petrus als herder te hebben, geenszins bij zijn 
eigen schapen horen. 
58 Fioramonti, ibid., (A18), p.156, nr. 51: Jesus enim inquit ad Petrum: “ Tu me sequaris (Joan. XII)“. Quod 
intelligi debet non tantum de specie martyrii, quantum de ordine magisterii. (De quotatie Joh. 12,1 is niet 
correct. Dit moet zijn: Joh. 21,19; dit is de enige tekst in Joh. waar ‘Volg Mij’ op Petrus van toepassing is. 
Migne heeft zich vergist en Fioramonti heeft dit van Migne overgenomen). 
VERTALING: Want Jezus zei tot Petrus: 'Volg mij' (Joh 12,1 - mijn correctie: Joh. 21,19). Dit moet niet 
zozeer worden verstaan in het perspectief van het martelaarschap, maar veel meer in de orde van het 
leraarschap. 
59 Fioramonti, ibid., (B21), p. 432, nr. 169: Cum autem soli Petro locutus est, particulariter dixit: 
Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis; quia Petrus potest ligare caeteros, sed non 
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het leraarschap van de overige apostelen veronderstelt en niet uitsluit. Door het 
apostolisch magisterium is de stad Rome tot een lerares van de waarheid geworden; 
ze munt hierdoor meer uit dan vroeger door het keizerlijk bestuur (Sermo XXI de 
sanctis60). En tenslotte: ook al blijft de gehoorzaamheid van het geloof het 
karakteristiek van Petrus (Sermo XX de sanctis61), toch berust zijn autoriteit op 
kennis (Sermo XXI de sanctis62). Deze beide elementen van kennis (scientia) en 
autoriteit (potestas) geven aan dat de ontvangers van deze volheid (Petrus en zijn 
opvolgers) altijd aangewezen blijven op de goddelijke bijstand. Met andere woorden: 
het is een volheid die nooit in bezit genomen kan worden. Maar zoals Jezus alle 
macht heeft ontvangen, zo heeft ook Petrus deze ontvangen en zo ontvangen zijn 
opvolgers deze.  
 
  Uit het bovenstaande onderzoek over de persoon van Petrus blijkt dat 
Innocentius de unieke positie van Petrus sterk heeft benadrukt. Primair profileerde 
hij hem als het hoofd van de Kerk, als eerste en hoogste leraar, leider en herder van 
de Kerk. Innocentius concludeerde op basis van de Schrift (Joh. 1,42 in combinatie 
met de interpretatie van Kephas als hoofd) dat ‘alleen Petrus is opgenomen in de 
plenitudo potestatis’ en hij verbond hieraan de volmachten van de actuele opvolger 
van Petrus. Met deze exegetische interpretatie heeft Innocentius een nieuwe 
onderbouwing gegeven aan het ‘solus Petrus’. In de metafoor van het huwelijk 

 
ligari potest a caeteris, utpote primus et summus magister et princeps Ecclesiae. Quod etsi omnibus 
apostolis simul dictum fuisse legatur, non tamen aliis sine ipso, sed ipse sine aliis legitur dictum esse; ut 
quod non alii  sine ipso, sed ipse sine aliis legitur dictum esse; ut quod non alii sine ipso, sed ipse sine 
aliis intelligatur hoc posse de plenitudine potestatis. 
VERTALING: [...] Toen hij echter alleen tot Petrus sprak, zei Hij tot hem: Wat je zult binden op aarde, zal 
ook in de hemel gebonden zijn; want Petrus kan de overigen binden, maar hij kan niet door de overigen 
gebonden worden, want hij is namelijk de eerste en de hoogste leraar en de vorst van de Kerk. En 
ofschoon men kan lezen dat dit tegen alle apostelen tegelijk werd gezegd, leest men niet dat dit niet tegen 
de anderen zonder hem, maar tegen hem zonder de anderen werd gezegd, zodat daaruit begrepen kan 
worden dat wat ‘niet de anderen zonder hem konden, maar ‘hij zonder de anderen’ kon dat hij dat 
vermocht vanuit de volheid van de macht.  
60 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (B21), p. 436, nr. 171: Per eum enim facta est in veritatis magistra, 
quae fuerat caput erroris: et longe nunc excellentior est in apostolico magisterio, quam olim fuerat in 
imperiali principatu: cujus etiam magisterio ipse Romanus princeps noscitur esse subjectus. 
VERTALING: Door hem (Petrus) is zij (de stad Rome) in feite een lerares van de waarheid geworden, zij 
die eens de hoofdstad van de dwaling was: en nu munt zij veel meer uit in het apostolisch magisterium, 
dan zij vroeger deed in het keizerlijk bestuur; het leergezag waarvan bekend is dat de Romeinse 
bestuurder er aan onderworpen is.  
61 Fioramonti, ibid., (B20), p. 420, nr. 164: Ut ergo pastoris officium salubriter exsequaris, esto Simon 
Johannis, ut non tuis meritis virtutem obedientiae, sed divinae gratiae tantum ascribas. Simon enim 
interpretatur obediens, et Johannes exponitur Dei gratia.  
VERTALING: Om dus het herderlijke ambt heilzaam uit te oefenen, wees Simon van Johannes, zodat je 
de deugd van de gehoorzaamheid niet aan je eigen verdiensten toeschrijft, maar alleen aan de goddelijke 
genade. Want Simon betekent  ‘gehoorzaam’ en Johannes ‘God is genadig’.  
62 Fioramonti, ibid., (B21), p. 434, nr. 170: Provideat ergo sibi pastor Ecclesiae, ut clavem potentiae sine 
clave scientiae non recipiat. [...] Clavis ergo scientitae necessaria fuit Petro cum clave potentiae [...] 
VERTALING: De herder van de Kerk moet er dus op letten, dat hij niet de sleutel van de autoriteit ontvangt 
zonder de sleutel van de kennis.[...] De sleutel van de kennis was dus voor Petrus noodzakelijkerwijze 
verbonden met de sleutel van de autoriteit [...] 
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duidde hij de paus aan als de bruidegom van de Kerk, die van haar de plenitudo 
spiritualis en de latitudo temporalis had ontvangen. Het herderschap over heel de 
Kerk wordt uitgeoefend door de eerste en hoogste leraar, die bindt ‘zonder de 
anderen’. 
 
  Als tweede element van de Petrinische onderbouwing vinden we de 
overdracht van de Petrinische volmacht aan de paus(en) als aan zijn opvolger(s) en 
het daarmee verbonden instituut van de Apostolische Stoel. Op basis van Mat. 16,19 
ziet Innocentius Petrus als de plaatsbekleder (vicarius) van Hem, die alle macht bezit 
en die deze geestelijke macht aan Petrus heeft overgedragen. Hij benadrukt dat, 
ook al hebben alle apostelen gezamenlijk de sleutelmacht ontvangen, Petrus echter 
als de belangrijkste van de apostelen deze sleutelmacht heeft aangenomen en in 
hem zijn opvolger (Sermo XVIII de tempore,63 Sermo VII de sanctis,64 Sermo XIII de 
sanctis65).  
Wanneer Innocentius stelt dat Petrus de sleutels van het Rijk der hemelen heeft 
aangenomen en dat in deze daad ook zijn opvolger was opgenomen, dan is dit voor 
hem in overeenstemming met de vertrouwde kerkelijke leer.  
De Britse historicus Joseph Canning stelt dat Innocentius in zijn preken de 
sleuteloverdracht gezien heeft als de primaire gift van Christus aan Petrus en wel 
als antwoord op zijn geloofsbelijdenis; terwijl daarentegen de opdracht om de 
schapen te weiden secundair moet worden genoemd als antwoord op de bekentenis 
van de liefde van Petrus tot Christus (Joh 21,15-17).66 De opmerking van Joseph 

 
63 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (A18), pp. 154, nr. 51: Unde Jesus spiritualiter inquit ad Petrum:  
„Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum in coelis; et quodcumque solveris super terram, erit 
solutum in coelis (Matth.XXVI)“ PL 217, 0395B-C. 
VERTALING: Vervolgens zei Jezus in geestelijke zin tegen Petrus: 'Wat gij op aarde zult binden, zal in 
de hemel gebonden zijn en al wat gij op de aarde zult ontbinden, zal in de hemelen ontbonden zijn' (Mt. 
16,19) 
64 Fioramonti, ibid., (B7), p. 306, nr. 113: Petro vero fuit dictum a Domino, et in Petro successoribus Petri: 
‘Tibi dabo claves regni caelorum: et quodqunque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis: et 
quodcunque solveris super terram, erit solutum et in caelis (Matt.XVI)’. Nihil excepit, qui dixit 
‘Quodcunque’.  
VERTALING: Maar (vero) er werd door de Heer tegen Petrus gezegd, en in Petrus tot de opvolgers van 
Petrus: ‘Jou geeft Ik de sleutels van het rijk der hemelen, en wat jij dan ook zult binden op aarde, zal ook 
in de hemel gebonden zijn: wat jij dan ook zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn 
(Mt. 16,19) Hij sloot niets uit, toen Hij zei: ‘Wat dan ook’. 
65 Fioramonti, ibid., (B13), p. 368, nr. 141: Licet enim communiter omnes apostoli clave regni coelorum 
acceperunt, ac per hoc omnes episcopi, ut quidquid adhibitis clavibus legaverunt super terram, sit ligatum 
et in coelis; et quidquid solverint super terram, sit solutum et in coelis (Matth. XVI), principaliter tamen B. 
Petrus claves regni coelorum accepit, ac per hoc successor eius, ut ipse possit ligare caeteros, sed ligari 
non possit a caeteris. 
VERTALING: Want ofschoon alle apostelen gezamenlijk de sleutels van de hemel hebben ontvangen, en 
door hen alle bisschoppen, zodat al wat zij door het gebruik van de sleutels op aarde hebben gebonden, 
ook in de hemel gebonden zou zijn en alwat zij op aarde zouden hebben ontbonden ook in de hemelen 
ontbonden zou zijn (Mt. 16,19), was het toch vooral de zalige Petrus die de sleutels van het Rijk der 
hemelen heeft ontvangen, en via hem zijn opvolger, zodat hij de overigen kan binden, maar niet door de 
overigen gebonden kan worden. 
66 Cf. Canning, Power and Pastor, p. 246. 
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Canning is correct inzoverre dit ‘secundair zijn’ van de sollicitudo inherent is aan een 
geloofsdaad die noodzakelijkerwijze voorafgaat en moet overgaan in daden van 
liefde. Parallel aan het bewustzijn steeds aangewezen te zijn op de goddelijke 
bijstand, heeft Innocentius de volheid van de macht geïnterpreteerd als een ‘binden’ 
en ‘niet gebonden worden’, als een ‘binden van anderen, zonder afhankelijkheid’. 
Het Petrusambt was voor hem de meest pregnante actualisatie van deze 
werkelijkheid. Voor Innocentius was het geen kwestie: de zetel van het Petrus-ambt, 
waarvan het primaat door Christus zelf werd ingesteld, was identiek met de 
Apostolische Stoel als het instituut waarin dit ambt werd bewaard en voortgezet. 
 
 Vervolgens zien we dat Innocentius in een veelvoud van benamingen voor de 
persoon van de paus dit ambt actualiseerde: vicarius Salvatoris (Redder), 
vanzelfsprekend de Romeinse pontifex, met name de opvolger van Petrus, vicarius 
van Jezus Christus (Sermo XVIII de tempore67).  
 
  De paus als de Romeinse pontifex. 
Innocentius heeft duidelijk aangegeven dat er niemand boven de Romeinse pontifex 
staat dan alleen God (Sermo IV de diversis68).  
Tegen de achtergrond van de oud-testamentische hogepriester, zoals verwoord in 
de brief aan de Hebreeën69 en in het boek Jezus Sirach wordt duidelijk dat 
Innocentius ook de unieke positie van de paus ten opzichte van de mensen heeft 
benadrukt. Als de allerhoogste hogepriester is hij opgenomen in de volheid van de 
macht (in plenitudinem potestatis) (Sermo XIII de sanctis70). Deze potestas moet tot 
uiting komen in de volkomen zorg die de Romeinse pontifex moet hebben voor alle 
kerken (Sermo III de diversis71), hij die alles oordeelt en door niemand geoordeeld 

 
67 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (A18), p. 154, nr. 51: Bajulus huis floris, vicarius est Salvatoris, 
Romanus videlicet pontifex, successor utique Petri, vicarius Jesu Christi.  
VERTALING: De drager van deze bloem is: de plaatsbekleder van de Redder, vanzelfsprekend de 
Romeinse pontifex, met name de opvolger van Petrus, de plaatsbekleder van Jezus Christus. 
68 Fioramonti, ibid., (D4), pp. 638-40, nr. 269: Unde cum Romanus pontifex non habeat alium dominum 
nisi Deum, quantumlibet evanescat, quis potest eum foras mittere, aut pedibus conculcare? 
VERTALING: Omdat nu de Romeinse pontifex geen andere heer heeft dan alleen God, hoezeer hij ook 
zijn kracht zou verliezen, wie kan hem buiten werpen of met de voeten treden? 
69 Hebr. 5,1: Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in his, sunt ad 
Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis. 
VERTALING: Want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om 
hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. 
70 Fioramonti, ibid., (B13), p. 368, nr. 141: Sic et in ecclesiastico corpore caeteri episcopi vocati sunt in 
partem sollicitudinis, sed supremus pontifex assumptus est in plenitudinem potestatis. 
VERTALING: En zo ook zijn in het lichaam van de Kerk de overige bisschoppen geroepen om te delen in 
de zorgzaamheid, maar de allerhoogste hogepriester is opgenomen in de volheid van de macht. 
71 Fioramonti, ibid., (D3), p. 628, nr. 264: Porro, cum Ecclesia Romana debitum reverentiae nulli prorsus 
impendat, nisi Romano pontifici, qui post Deum alium superiorem non habet: quid est hoc, quod Romanus 
pontifex debitum providentiae non utique tantum Romanae Ecclesiae, sed omnibus omnino tenetur 
Ecclesiis exhibere? 
VERTALING: Verder, aangezien de Kerk van Rome niemand de verschuldigde eerbied  hoeft te bewijzen, 
behalve aan de Romeinse pontifex, die na God niemand boven zich heeft: wat is de reden dat de 
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wordt, kleiner dan God, maar groter dan de mens (Sermo II de diversis72). De 
Romeinse pontifex is aldus de middelaar tussen God en de mensen. Als allerhoogste 
hogepriester (summus pontifex) is hij als poortwachter aangesteld, die door de 
gehele Kerk moet heentrekken, daarbij lettend op de verdiensten van eenieder 
(Sermo VI de diversis73).  
Dat de positie van de pontifex niet onaantastbaar is, mag blijken uit de reflectie op 
het geloof en de levenswijze van de pontifex. Maar wanneer de paus het ware geloof 
ontrouw zou worden, dan komt hij te staan onder het oordeel van de Kerk, die hem 
zou kunnen wegzenden; waarbij Innocentius opmerkt dat hij maar moeilijk kan 
geloven dat God het zou toestaan dat de Romeinse pontifex tegen het geloof zou 
dwalen. De beoordeling door de Kerk zal bestaan in het aantonen van het ongeloof, 
hetgeen een veroordeling door God zal betekenen (Sermo II de diversis,74 Sermo III 
de diversis,75 Sermo IV de diversis76). Wat zijn overige zonden betreft, geeft 

 
Romeinse pontifex gehouden is niet alleen aan  de Kerk van Rome, maar in elk opzicht aan alle Kerken 
de verschuldigde voorzorg te treffen? 
72 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D2), p. 618, nr. 258: Jam ergo videtis quia iste servus, qui super 
familiam constituitur, profecto vicarius Jesu Christi, successor Petri, Christus Domini, Deus Pharaonis: 
inter Deum et hominem medius constitutus, citra Deum, sed ultra hominem: minor Deo, sed maior homine: 
qui de omnibus judicat, et a nemine judicatur.  
VERTALING: Hier zien jullie al, dat die dienaar welke over de huishouding werd aangesteld, inderdaad 
de plaatsbekleder van Jezus Christus is, de opvolger van Petrus, de Gezalfde van de Heer, de God van 
Farao is; geplaatst midden tussen God en de mens, voor God, maar voorbij de mens: kleiner dan God, 
maar groter dan de mens: die alle zaken oordeelt en door niemand wordt geoordeeld. (Naar Exodus 7,1 
wordt Mozes voor de farao gebracht als ‘de god’, dat wil zeggen met een positie van macht ten opzichte 
van de farao van Egypte, welke analoog was aan de macht van God. Zie ook: Vaus, Between, p. 96, 
voetnoot 79). 
73 Fioramonti, ibid., (D6), p. 652, nr. 275: Quoniam summus pontifex, qui super domum Israel constitutus 
est speculator, transire debet per universam Ecclesiam, quae est civitas regis magni, civitas posita supra 
montem, investigando et inquirendo merita singulorum.  
VERTALING: Want de hogepriester, die over het huis van Israël als hoeder is aangesteld, moet 
heentrekken door de gehele Kerk, die de stad is van de grote koning, de stad die op een berg is geplaatst, 
onderzoekend en vragend naar de verdiensten van eenieder. 
74 Fioramonti, ibid., (D2), p. 614, nr. 256: In tantum enim fides mihi necessaria est, ut cum de caeteris 
peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab 
Ecclesia judicari. Nam qui non credit, iam judicatus est (Joan.III).  
VERTALING: Want het geloof is voor mij in zoverre noodzakelijk, dat wat de overige zonden betreft, ik 
alleen God als rechter heb; maar enkel voor de zonde die tegen het geloof begaan is, door de Kerk kan 
worden geoordeeld. Want wie niet gelooft, is al veroordeeld (Joh. 3,18). 
75 Fioramonti, ibid., (D3), p. 630, nr. 264: Propter causam vero fornicationis Ecclesia Romana posset 
dimittere Romanum Pontificem […]. Ego tamen facile non crediderim, ut Deus permitteret Romanum 
pontificem contra fidem errare: […]  
VERTALING: In geval van ontrouw kan de Kerk van Rome werkelijk de Romeinse pontifex wegzenden 
[…]. Ik kan echter niet gemakkelijk geloven, dat God de Romeinse pontifex zal toestaan tegen het geloof 
te dwalen: […]  
76 Fioramonti, ibid., (D4), p. 640, nr. 269: [...] quia quanto minus judicatur ab homine, tanto magis judicatur 
a Deo. Minus dico; quia potest ab hominibus judicari, vel potius judicatus ostendi, si videlicet evanescat 
in haeresim; quoniam ‘qui non credit, jam judicatus est (Joh. III)’.  
VERTALING: […] want hoe minder geoordeeld door mensen, hoe meer hij (de Romeinse pontifex) door 
God zal worden geoordeeld. Minder, zeg ik; omdat hij door mensen beoordeeld zal worden, of veeleer 
aangetoond zal worden dat hij veroordeeld is, wanneer hij namelijk in heresie zal vervallen, want ‘hij die 
niet gelooft, is al geoordeeld (Joh.3,18)’. 
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Innocentius aan alleen God als rechter te hebben.77 De universele Kerk moet dan 
ook zonder ophouden bidden voor haar hogepriester, aangezien een zondaar door 
gebeden van slechte gewoontes wordt bevrijd (Sermo XXIV de sanctis78). 
 
 De paus als de opvolger van Petrus. 
De band tussen Petrus en de pausen als zijn opvolgers is (ook) voor Innocentius 
bijzonder essentieel. Naast Mat. 16,19 - het woord van de sleutelmacht - waarin, 
zoals we zagen, zowel Petrus als zijn opvolgers werden aangesproken, gebruikt hij 
de metafoor van het geestelijk huwelijk tussen een bisschop en de Kerk om de 
bijzondere positie van de paus aan te geven. Het geestelijk huwelijk tussen een 
bisschop en de Kerk begint met de uitverkiezing, wordt bekrachtigd met de 
bevestiging en voltooid met de wijding. Voor de opvolgers van Petrus valt het 
moment van de pauskeuze (uitverkiezing) en de bevestiging samen, en daarmee 
komt hij direct in bezit van de jurisdictiemacht (Sermo III de diversis79), los van de 
potestas consecrationis, die later kon volgen zoals in het geval van de keuze van 
Innocentius zelf. Innocentius spreekt regelmatig over de opvolger van Petrus, maar 
hij vermijdt het zich vicarius Petri te noemen (in tegenstelling tot paus Leo I en paus 
Gregorius VII).80    
 
  De paus als de ‘vicarius Christi’.  
Innocentius is weliswaar de opvolger van Petrus, maar alleen het feit dat hij de 
vicarius Christi is, geeft voor hem de volle inhoud van het Petrus-ambt weer. De titel 

 
77 Cf. Hoofdstuk II, voetnoot 74. 
78 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (B24), p. 450, nr. 177: Et Petrus quidem servabatur in carcere: quod 
mystice fit, quando praelatus fovetur in prava consuetudine. Oratio autem fiebat ab Ecclesia sine 
intermissione ad Deum pro eo. Ex hoc patet, quantum valet ‘justi deprecatio, modo assidua (Jac. III)’: 
quandoquidem per orationes ecce peccator de prava consuetudine liberatur. Ex hoc quoque colligitur, 
quod universalis Ecclesia pro summo pontifice sine intermissione debet orare. 
VERTALING: En Petrus werd daarom in de gevangenis gehouden, wat op mystieke wijze gebeurt 
wanneer een prelaat wordt aangezet tot slechte gewoonte. Door de Kerk echter werd er zonder ophouden 
voor hem tot God gebeden (Hand. 12,6). Hieruit blijkt hoe krachtig het woord is: ‘Het vurige gebed van 
een rechtvaardige vermag veel (Jac. 5,16)’: want zie, aangezien een zondaar door gebeden van een 
slechte gewoonte wordt bevrijd. En daaruit wordt ook afgeleid, dat de universele Kerk zonder 
onderbreking voor haar hogepriester moet bidden. 
79 Fioramonti, ibid., (D3), p. 626, nr. 263: Sic et spirituale conjugium, quod est inter episcopum et 
Ecclesiam, initiatum dicitur in electione, ratum in confirmatione, consummatum in consecratione. Illud 
autem conjugium, quod ego Sponsus cum hac mea sponsa contraxi, simul fuit initiatum et ratum: quia 
Romanus pontifex cum eligitur, confirmatur, et cum confirmatur, eligitur. Nonne recolitis quod de ipso 
legistis in canone? Quoniam electus, sicut papa verus, auctoritatem obtinet regendi Romanam Ecclesiam, 
et disponendi omnes facultates illius.  
VERTALING: Evenzo wordt het geestelijke huwelijk tussen een bisschop en de Kerk, gedefinieerd als 
begonnen te zijn met de uitverkiezing, bekrachtigd met de bevestiging en voltooid met de wijding. Echter 
het door mij aangegane huwelijk, als bruidegom met deze bruid van mij, werd tegelijkertijd geïnitieerd en 
bekrachtigd: omdat de paus van Rome onmiddellijk na de verkiezing wordt bevestigd, en wanneer hij 
wordt bevestigd, is hij verkozen geworden. Weten jullie niet meer wat jullie over hem hebben gelezen in 
de canon? Eenmaal gekozen, en daarmee werkelijk paus, bezit hij de autoriteit om de Kerk van Rome te 
besturen en al haar middelen te ordenen. 
80 Cf. Schatz, Der päpstliche Primat, p.117; cf. Congar, L'Eglise de saint Augustin à l'époque moderne, p. 
195. 
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‘vicarius Christi’ kent een lange traditie en een veelvoudige toepassing. Waar bij 
Bernardus van Clairvaux (1090-1153) naast de paus ook de bisschoppen nog vicarii 
Christi zijn, geeft Innocentius aan dat hij de enige plaatsbekleder van Christus is.81 
Het feit dat de paus de persoon van Christus representeert (Sermo XIII de sanctis82) 
was een aanvaardbare zaak voor de hele christenheid. Tegelijkertijd heeft dit 
statement ook een exclusieve klank en zo heeft Innocentius het waarschijnlijk ook 
begrepen en bedoeld. 
 
 Het primaat van de Apostolische Stoel is met de persoon van Petrus verbonden. 
Innocentius spreekt of over de Apostolische Stoel of over het Petrus-ambt of over 
de opvolgers van Petrus. Hij baseert zich op Matt. 16,18 (steenrots - sleutelmacht) 
en op Lucas 22,32 (Ik heb voor je gebeden; versterk je broeders). Hij legt er de 
nadruk op dat het primaat van de Apostolische Stoel door Christus werd ingesteld. 
Het geloof van Petrus en zijn trouw worden ongeschonden voortgezet in het Petrus-
ambt en in de Apostolische Stoel (Sermo II de diversis83). Persoon en instituut waren 
voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
  Uit het bovenstaande onderzoek over de overdracht van de Petrinische 
volmacht aan de opvolgers van Petrus blijkt dat voor Innocentius het primaat van de 
Apostolische Stoel door Christus werd ingesteld, terwijl het geloof en de trouw van 
Petrus worden voortgezet in het Petrus-ambt en in het geloof van de Apostolische 
Stoel. Alle macht van Christus werd aan Petrus overgedragen en deze plenitudo 
potestatis betekende voor de opvolgers van Petrus eveneens een soevereine 
autoriteit. In de daad van aanname van de sleutels door Petrus waren ook zijn 
opvolgers mee opgenomen. Toch zal Innocentius zich als opvolger van Petrus geen 
vicarius Petri noemen, maar vicarius Christi om daarmee te onderstrepen dat de 
paus de directe en enige plaatsbekleder van Christus is. Als de enige vicarius Christi 
ontving Petrus een dubbele sleutelmacht, namelijk die van de herderlijke autoriteit 
en die van het leergezag. In de benaming van ‘’Romeinse pontifex’ kwam de unieke 
positie van de paus ten opzichte van God naar voren, alsmede zijn plenitudo 

 
81 Cf. Paravicini Bagliani, The Pope’s Body, p. 58: Paus Eugenius III (1145-1153) gebruikte als eerste 
paus de titel vicarius Christi. Innocentius zou deze titel gebruiken in de preek op de dag van zijn 
bisschopswijding, de dag van de inbezitname van de zetel en zijn kroning. Cf. Fioramonti, Innocenzi III I 
Sermoni (D2), p. 618, nr. 258; PL 217, 0658A. 
82 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (B13), p. 372, nr. 142: Ille, cujus pontifex iste gerit personam, scilicet 
Christus, est principium, […]   
VERTALING: Hij, van wie deze paus de persoon representeert, dat wil zeggen, Christus, is de vorst, […] 
83 Fioramonti, ibid., (D2), p. 612, nr. 254; p. 614, nr. 256 : [...] per se ipsum apostolicae sedis primatum 
constitutus, ut eius constitutione nulla possit audacia refragari. [...] Et ideo fides apostolicae sedis in nulla 
nunquam turbatione defecit, sed integra semper et illibata permansit: ut Petri privilegium persisteret 
inconcussum.  
VERTALING: […] door Hemzelf werd het primaat van de Apostolische Stoel ingesteld, zodat niemand 
zich tegen zijn instelling kan verzetten. […] En daarom heeft het geloof van de Apostolische Stoel nooit 
gefaald in welke onrust dan ook, maar is het steeds integer en ongeschonden gebleven: het voorrecht 
van Petrus blijft ongeschokt overeind.  
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potestatis en de daarmee verbonden plenitudo sollicitudinis, die hij als een 
poortwachter moest uitoefenen.  
 
 Als derde element van de Petrinische onderbouwing komt de relatie tussen 
de paus en de Kerk, toegespitst op haar bisschoppen, ter sprake. In zijn preken heeft 
Innocentius maar relatief weinig over de Kerk gesproken. Hij bindt haar aan Christus 
als haar fundament (Sermo II de diversis84); zichzelf ziet hij als de bruidegom van de 
Kerk van Rome en deze Kerk op haar beurt ziet hij als de moeder (mater) en 
leermeesteres (magistra)85 van alle gelovigen (Sermo III de diversis86). Als herder 
van de Kerk is hij drager van een sleutelmacht, welke een dubbele is, namelijk: de 
sleutel van ‘onderscheiding en beslissing’ (kennis) en de sleutel om ‘te binden en te 
ontbinden’ (autoriteit). Alhoewel de sleutel van de autoriteit (potestas) boven de 
sleutel van de kennis staat, moet ‘de herder van de Kerk erop toezien dat hij de 
sleutel van de autoriteit niet ontvangt zonder de sleutel van de kennis (het 
leergezag)’ - Mat. 16,19 (Sermo XXI de sanctis87). Belangrijk in deze is de 
vermelding van de context, dat wil zeggen: de paus beschikt over deze volmachten 
omdat hij de herder van de Kerk is. De Kerk als de ene familie staat onder de (door 
Christus aangestelde) dienaar (de paus), die over allen toezicht moet houden, maar 
zichzelf dienaar weet en geen heer (Sermo II de diversis88). Enerzijds stond 

 
84 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D2), pp. 610-2, nr. 254: Cum enim idem ipse sit fundator et 
fundamentum Ecclesiae, profecto portae inferi praevalere non possunt adversus eam: quia fundamentum 
immobile perseverat.  
VERTALING: Want aangezien Hijzelf de stichter en het fundament van de Kerk is, kunnen de poorten 
van de hel haar zeker niet overweldigen: want ze staat op een onwankelbaar fundament. 
85 Robert Shaffern wijst erop dat Innocentius de vele allegorieën, waarmee hij het pauselijk primaatschap 
verdedigde, hun climax vinden in de moederlijke metaforen. Hij concludeert dat het eigen is aan 
Innocentius dat hij het spreken over de moederlijke autoriteit (mater) koppelt aan de orthodoxe 
geloofsinstructie (magistra).  
Cf. Shaffern, Mater et Magistra, pp. 76; 83. 
86 Fioramonti, ibid., (D3), p. 626, nr. 262: Utique. Sponsus, quia habeo nobilem, divitem, et sublime, 
decoram, castam, gratiosam, sacrosanctam, Romanam Ecclesiam: quae, disponente Deo, cunctorum 
fidelium mater est et magistra. 
VERTALING: Zeker. Ik ben de bruidegom, want ik bezit de nobele, rijke, en sublieme, mooie, kuise, 
geliefde, alheilige Kerk van Rome: die, door God ingesteld, de moeder en de (leer)meesteres is van alle 
gelovigen. 
87 Fioramonti, ibid., (B21), p. 434, nr. 170: Et quidem prima clavis intelligitur scientia discernendi et 
dijudicandi, secunda clavis intelligitur potentia ligandi et absolvendi. [...] Verum scientia discernendi non 
semper est clavis; quoniam etsi quidam discernere sciant, discernere tamen non possunt: quia non 
habent claven potentiae, sine qua scientia non est clavis. Provideat ergo sibi pastor Ecclesiae, ut clavem 
potentiae sine clave scientiae non recipiat, [...]  
VERTALING: En inderdaad wordt de eerste sleutel begrepen als de kennis om te onderscheiden en om 
te beslissen; de tweede sleutel wordt gezien als het vermogen om te binden en te ontbinden. [...] Kennis 
is echter niet altijd een sleutel, omdat sommigen weten hoe ze moeten onderscheiden, maar dat niet 
kunnen, omdat ze de sleutel tot macht niet hebben, zonder welke kennis geen sleutel is. De herder van 
de Kerk moet er dus op letten, dat hij niet de sleutel van de autoriteit ontvangt zonder de sleutel van de 
kennis, [...] 
88 Fioramonti, ibid., (D2), pp. 612-4, nr. 255; p. 618, nr. 258: Ego namque servus ille, quem Deus constituit 
super familiam suam: sed utinam fidelis et prudens, ut dem ei cibum in tempore!. Plane servus, et utique 
servus servorum, utinam non unus ex illis, de quibus inquit Scriptura: ‘Qui fecerit peccatum, servus est 
peccati (Joan. VIII)’! […] Servum me fateor, et non dominum. […] Grandis honor, quia sum super familiam 
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Innocentius dus boven de Kerk, anderzijds droeg de Kerk als geheel zijn ambt. De 
Kerk van Rome is eerbied verschuldigd aan de paus als aan haar pontifex (Sermo 
III de diversis89). Bovendien gaat voor Innocentius de pontificale autoriteit vooraf aan 
de keizerlijke en staat boven haar in waardigheid en uitgebreidheid (Sermo VII de 
sanctis90).  
 
 Als een wezenlijk element in het leven van de Kerk wordt de positie van de 
bisschoppen besproken. Zij staan in het voetspoor van de apostelen en hebben de 
sleutelmacht ontvangen (Sermo XIII de sanctis91 en Sermo XXI de sanctis92). Dit 
toch is een deel van de volheid (pars plenitudinis), die zij echter op een andere wijze 
(dan de paus) hebben ontvangen (Sermo II de diversis93); evenzo in Sermo XVIIII 
de tempore94 en in Sermo XXI de sanctis95). Zij zijn geroepen tot een gedeelde 

 
constitutus: sed grave onus, quia totius sum servus familiae. […] At omnes omnino qui sunt de familia 
Domini, sub eius cura constituti sunt; non enim distinguit inter hanc atque illam familiam, nec pluraliter 
dicitur: Super familias, tanquam multas: sed singulariter dicitur: Super familiam, tanquam unam, ut sit 
unum ovile et unus pastor (Joan.X).  
VERTALING: Ik ben dus die knecht, die God over zijn bedienden heeft aangesteld: dat ik getrouw en 
verstandig mag zijn, zodat ik hen op tijd voedsel geef. Geheel en al dienaar en met name dienaar van de 
dienaren, alhoewel niet een van hen over wie de Schrift zegt: ‘Wie zonde doet, is slaaf van de zonde (Joh. 
8,34)! [...] Ik beken dat ik dienaar ben, geen heer. […] Het is een grote eer dat ik over de familie ben 
aangesteld: maar het is een zware last, omdat ik de dienaar ben van heel de familie. […] Daarentegen 
zijn allen, die tot de familie van de Heer behoren, geheel en al onder zijn toezicht geplaatst; want er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen deze en die familie, noch wordt er in het meervoud  gezegd: over de 
families, alsof het meerdere zijn: maar er wordt in het enkelvoud gezegd: over de familie, die één is, opdat 
het moge zijn één kudde, één herder (Joh. 10,16). 
89 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D3), p. 628, nr. 264: Porro, cum Ecclesia Romana debitum 
reverentiae nulli prorsus impendat, nisi Romano pontifici, qui post Deum alium superiorem non habet:  
VERTALING: Verder, aangezien de Kerk van Rome niemand rechtstreeks boven zich heeft om de 
verschuldigde eerbied te bewijzen, behalve aan de Romeinse pontifex, die na God niemand boven zich 
heeft: 
90 Fioramonti, ibid., (B7), p. 306, nr. 113: Romanus itaque pontifex in signum imperii utitur regno, et in 
signum pontificii utitur mitra; sed mitra semper utitur et ubique; regno vero, nec ubique, nec semper: quia 
pontificalis auctoritas et prior est, et dignior et diffusior quam imperialis.  
VERTALING: Aldus gebruikt de Romeinse pontifex een kroon als teken van zijn rijk en als teken van zijn 
pontificaat een mijter; maar de mijter gebruikt hij altijd; de kroon in werkelijkheid, noch overal. noch altijd: 
want de pontificale autoriteit staat voorop en is waardiger en uitgebreider dan de keizerlijke. 
91 Fioramonti, ibid., (B13), p. 368, nr. 141: Licet enim communiter omnes apostoli clave regni coelorum 
acceperunt, ac per hoc omnes episcopi, ut quidquid adhibitis clavibus legaverunt super terram, sit ligatum 
et in coelis; et quidquid solverint super teram, sit solutum et in coelis (Matth. XVI).  
VERTALING: Want ofschoon alle apostelen gezamenlijk de sleutels van de hemel hebben ontvangen, en 
door hen alle bisschoppen, zodat al wat zij door het gebruik van de sleutels op aarde hebben gebonden, 
ook in de hemel gebonden is (Mt. 16,19).  
92 Cf. Hoofdstuk II, voetnoot 57. 
93 Fioramonti, ibid., (D2), p. 616, nr. 257: [...] quia sicut in capite consistit omnium sensuum plenitudo, in 
caeteris autem membris pars est aliqua plenitudinis; ita caeteri vocati sunt in partem sollicitudinis, solus 
autem Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis. 
VERTALING: [...] Want zoals er in het hoofd de volheid van de zintuigen is, zo is er echter in de overige 
leden op een andere wijze een deel van de volheid; de overigen dus zijn geroepen tot een gedeelde 
zorgzaamheid, alleen Petrus evenwel is opgenomen in de volheid van de macht. 
94 Cf. Fioramonti, ibid., (A18), p. 156, nr. 51.  
95 Cf. Fioramonti, ibid., (B21), p. 432, nr. 169. 
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zorgzaamheid (caeteri vocati sunt in partem sollicitudinis). We vinden hier dus twee 
elkaar aanvullende begrippen voor de bisschoppen: de pars plenitudinis en de pars 
sollicitudinis. Hun positie verschilt met die van de paus, hetgeen tot uitdrukking komt 
in de verwoording ‘Petrus en de overige apostelen’ en in het onderscheid tussen het 
‘hoofd’ en de overige (caeteris) ledematen. Waar in Sermo II de diversis sprake is 
van ‘de overige ledematen’ vinden we in Sermo III de diversis96 en in Sermo VII de 
sanctis97 ’de overigen’ en in Sermo XXI de sanctis98 ‘de overige leden’. In Sermo XIII 
de sanctis99 wordt vermeld dat met ‘de overige ledematen’ de overige bisschoppen 
bedoeld worden. In deze preek is er geen sprake meer van Petrus, maar van ‘de 
allerhoogste hogepriester’ die is opgenomen in de volheid van de macht. Ook hier 
zijn het de overige ledematen die een deel van de volheid hebben ontvangen. Met 
´overigen´ wordt de onderlinge verbondenheid en het verschil tussen Petrus en de 
apostelen benadrukt; zij hebben een deel van de volheid ontvangen oftewel ‘in de 
andere ledematen is er langs een andere weg een deel van de volheid’. Dit verschil 
wordt nog eens bevestigd door het uitdrukkelijke onderscheid in woordgebruik 
tussen ’overigen’ (caeteris) en ‘anderen’ (aliis). Met ´anderen´ wordt de eigen positie 
van Petrus onderstreept, zoals duidelijk wordt in de uitspraak: ipse sine aliis (hij 
zonder de anderen). Wilhem Imkamp heeft benadrukt dat voor Innocentius de 
primatiale macht wezenlijk de ‘jurisdicitiemacht’ betekende. Voor de middeleeuwse 
canonisten hadden Petrus en de overige apostelen dezelfde wijdingsmacht; alleen 
in de potestas jurisdictionis onderscheidde Petrus zich van de anderen.100 Deze 

 
VERTALING: Want zoals er in het hoofd de volheid van de zintuigen is, zo is er echter in de overige leden 
langs een andere weg een deel van de volheid; alleen Petrus echter is opgenomen in de volheid van de 
macht. 
96 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D3), p. 630, nr. 265: Nam caeteri vocati sunt in partem 
sollicitudinem, solus autem Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis.  
VERTALING: De overigen namelijk zijn geroepen tot een gedeelde zorgzaamheid, alleen Petrus echter 
is opgenomen in de volheid van macht.  
97 Fioramonti, ibid., (B7), p. 306, nr. 113: Ei quoque singulariter dixit: ‘Tu vocaberis Cephas (Joan.I), quod 
exponitur caput, in quo sensuum plenitudo consistit; quia cum caeteri vocati sint in partem sollicitudinem, 
solus Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis. 
VERTALING: En ook tot hem alleen heeft Hij gezegd: ‘Jij zult Kefas genoemd worden (Joh.1,41), wat 
hoofd betekent, waarin zich de volheid van de zinnen bevindt; want terwijl de overigen geroepen zijn tot 
gedeelde zorgzaamheid, is alleen Petrus opgenomen in de volheid van de macht. 
98 Fioramonti, ibid., (B21), p. 430, nr. 169: Quia, sicut plenitudo sensuum constitit in capite, in caeteris 
autem membris pars est aliqua plenitudinis; ita caeteri vocati sunt in partem sollicitudinis, solus autem 
Petrus assumptus est in plenitudinem postestatis. 
VERTALING: Want zoals er in het hoofd de volheid van de zintuigen is, zo is er echter in de overige leden 
een ander deel van de volheid, zodat de overigen geroepen zijn tot een gedeelde zorgzaamheid, alleen 
Petrus echter is opgenomen in de volheid van de macht. 
99 Fioramonti, ibid., (B13), p. 368, nr. 141: Ei namque singulariter dictum est: Sicut enim in humano 
corpore solum caput habet plenitudinem sensuum, caetera vero membra partem recipiunt plenitudinis; 
sic et in ecclesiastico corpore caeteri episcopi vocati sunt in partem sollicitudinis, sed supremus pontifex 
assumptus est in plenitudinem potestatis. 
VERTALING: Want zoals bij het menselijk lichaam alleen het hoofd de volheid van de zinnen heeft, zo 
hebben in feite de overige ledematen een deel van de volheid ontvangen; en zo ook zijn in het lichaam 
van de Kerk de overige bisschoppen geroepen om te delen in de zorgzaamheid, maar de allerhoogste 
hogepriester is opgenomen in de volheid van de macht. 
100 Cf. Imkamp, Das Kirchenbild, p. 313. 
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correcte constatering verdient echter een tweevoudige aanvulling. Als eerste blijkt 
uit de bronteksten dat de gedeeltelijke volheid van de bisschoppelijke autoriteit (pars 
plenitudinis) een ander deel (pars aliqua) van de potestas is, dat weliswaar op God 
teruggaat, maar anderzijds niet losstaat van de volheid die in het hoofd bestaat 
(plenitudo constitit in capite) en waardoor zij geroepen worden tot een pars 
sollicitudinis. Ten tweede: ook al merkte Imkamp terecht op dat de apostelen over 
dezelfde wijdingsmacht beschikten als Petrus, toch gaat hij niet in op het 
onderscheid dat Innocentius aanbrengt door te stellen dat Petrus (en de paus) de 
eerste en de hoogste leraar in de Kerk is. En dit magisterium gaat vooraf aan de 
potestas jurisdictionis.  
 
  Uit het bovenstaande onderzoek over de relatie tussen de paus en de Kerk 
en haar bisschoppen blijkt dat Innocentius de paus zag als de bruidegom en de 
dienaar van de Kerk. Als bruidegom onving hij van de Kerk de plenitudo spiritualis 
en de latitudo temporalis. Hij zag zich als dienaar van de hele Kerk, die als een 
familie onder hem stond. Een Kerk die hij mater en magistra voor alle gelovigen 
betitelde, en die in geval van heresie over de paus zou moeten oordelen en die 
eerbied en gebed verschuldigd was aan de paus. Vanuit kerkelijk perspectief merkte 
hij op dat de pontificale autroiteit boven de keizerlijke stond. Alle apostelen ontvingen 
de sleutelmacht. Het deel van de volheid (pars plenitudinis) dat de bisschoppen als 
opvolgers van de apostelen hadden ontvangen, stond echter nooit los van de 
plenitudo potestatis van de paus in de volheid van zijn leergezag en bestuur.  
 

 Deelconclusie 

Het onderzoek van de preken heeft naar voren gebracht, dat Innocentius met een 
vernieuwd gebruik van beelden en bewoordingen de volheid (plenitudo) van de 
pauselijke volmacht (potestas) heeft benadrukt. Hij maakte gebruik van een 
Schriftuurlijke argumentatie (met name Joh. 1,42), zich hierbij beroepend op de 
persoon van Petrus (Kephas), die door hem gekarakteriseerd werd als het hoofd van 
de Kerk en als haar eerste en hoogste leraar, leider en herder. Innocentius stelde 
namelijk op basis hiervan vast dat ‘alleen’ aan Petrus en zijn opvolgers, als hoofd 
(caput-metafoor) van de Kerk zijnde, de plenitudo potestatis toekwam. Deze 
exegetische bijdrage mag als vernieuwd gezien worden. Vanuit de 
huwelijksmetafoor werd deze constatering aangevuld met het inzicht dat elke nieuwe 
opvolger van Petrus deze door God gegeven volmacht ontvangt van de Kerk (van 
Rome) en wel als een plenitudo spiritualis en een latitudo temporalis. Kenneth 
Pennington heeft dit inzicht over de rol van de Kerk bij de overdracht van de 
volmachten aan een nieuwe paus in het kader van de caput-metafoor helaas niet 
geanalyseerd. Door echter beide inzichten, zowel de plenitudo potestatis als het feit 
van de overdracht hiervan aan een nieuwe paus, te belichten wordt de gave van de 
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plenitudio potestatis genuanceerd en benoemd als een plenitudo potestatis 
ecclesiasticae, waarmee de conclusie van Friederich Kempf wordt bevestigd.101  
De continuïteit van de Petrinische volmacht lag voor Innocentius in haar Petrinische 
onderbouwing. Vanuit de overtuiging dat ‘wat aan Petrus werd gegeven (de 
sleutelmacht) ook aan zijn opvolgers toebehoorde’ heeft Innocentius uitdrukkelijk het 
instituut van de Apostolische Stoel aangewezen als de draagster van het Petrus-
ambt. Het geloof van Petrus werd aldus gecontinueerd in het geloof van de 
Apostolische Stoel en in het geloof van de paus als drager van het Petrus-ambt. Op 
dit geloof berust de soevereine autoriteit van de paus, zoals deze tot uitdrukking 
komt in de plenitudo potestatis, betreffend het leergezag (magisterium) en de 
herderlijke autoriteit (jurisdictio). Beide elementen maakten dat de Romeinse 
pontifex een plenitudo sollicitudinis diende uit te oefenen over de gehele Kerk, aldus 
Innocentius. Waar de titel van ‘opvolger van Petrus’ de continuïteit van het ambt 
waarborgde, stond de exclusieve benaming van vicarius Christi voor de directe 
toegang van de paus tot de plenitudo potestatis en het magisterium    
Innocentius heeft zijn relatie met de Kerk verwoord met het beeld van de 
aangestelde dienaar (servus) die zorg moet dragen voor heel de familie van de Kerk 
en in die zin boven haar staat. Door de Kerk (van Rome) als mater et magistra te 
benoemen, heeft hij tevens de inhoud van zijn taak als dienaar aangegeven. 
Innocentius was er alles aan gelegen om het onderscheid te handhaven tussen de 
volmacht van de opvolger van Petrus en die van de bisschoppen. Het pars 
plenitudinis van de bisschoppen, ‘op een andere wijze’ ontvangen, moest hen 
brengen tot een pars sollicitudinis, dat wil zeggen, tot een volkomen 
zorg/verantwoordelijkheid voor hun deelkerk.  
 
 We mogen aldus concluderen dat Innocentius in zijn preken de plenitudo 
potestatis van Petrus en zijn opvolgers systematisch en uitgebreid voor het voetlicht 
heeft gebracht. Meer dan zijn voorgangers heeft hij de bestaande elementen van de 
primaatsdoctrine vernieuwend doordacht, Schriftuurlijk verder onderbouwd (Joh. 
1,42), vergaande conclusies getrokken en nieuwe formuleringen opgesteld. Uit het 
historisch onderzoek is vast komen te staan dat de plenitudo potestatis voor 
Innocentius stond voor de onmetelijkheid van de pauselijke macht en de supreme 
positie van de paus in de kerk. De bespreking van de preken in dit onderzoek 
nuanceert dit beeld door te stellen dat Innocentius de plenitudo potestatis 
(ecclesiasticae) begreep vanuit het tweevoudige kader van het leergezag 
(magisterium) en van de herderlijke autoriteit (jurisdictio); een gegeven dat niet door 
alle historici is opgemerkt of als dusdanig naar voren is gebracht.102 Bovendien blijkt 
uit mijn onderzoek dat Innocentius de soevereine positie en de autoriteit van (Petrus 
en) de paus uitdrukkelijk heeft gerelateerd aan het instituut van de Apostolische 

 
101 Cf. Hoofdstuk II, voetnoot 50. 
102 Cf. Becker, Das 12. Jahrhundert, p. 317, met name voetnoot 85. 
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Stoel en aan de Kerk van Rome. Tevens kwam hierin naar voren dat Innocentius de 
eigen (en dus andere) autoriteit van de bisschoppen (pars plenitudinis) heeft erkend, 
ook al was dit slechts gericht op hun deelkerk, en bovendien altijd gerelateerd aan 
de pauselijke plenitudo potestatis.  
 
 Een verdere reflectie op de primaatsdoctrine komt aan de orde in de contacten 
met de Griekse keizer(s) en de Griekse patriarch. Hier zal blijken dat Innocentius 
geconfronteerd werd met controversiële meningen over het pauselijke primaat. We 
zetten deze stap dan ook om de ontwikkeling in het primatiale theologische denken 
van Innocentius te vervolgen in de discussie met de Griekse keizer als de 
representant van het Nieuwe Rome en de Griekse patriarch als de representant van 
het Griekse synodale kerkelijke denken. Dan zal blijken of hier controverse 
meningen over mogelijk zijn of dat de opvatting van Innocentius als de enig mogelijke 
moet gelden.  

 

4. DE PRIMAATSDOCTRINE IN DE ZEVEN BRIEVEN AAN HET BYZANTIJNSE HOF 

 

4.1 De relatie tussen Constantinopel en Rome aan het eind van de 12e eeuw  

Ter inleiding op de brieven, die behandeld gaan worden, wordt allereerst de situatie 
te Byzantium en haar relatie met het Westen besproken. Onder keizer Manuel I 
Comnenus (1143-1180) werd Byzantium opgenomen in een internationale, politieke, 
diplomatieke en culturele beweging, die gekenmerkt werd door haar wijdreikend 
karakter en door een renaissance van het keizeridee zowel in Byzantium als in 
Rome. Het pausdom voelde zich verbonden met de Latijnse staten in het Oosten en 
met de onderneming van de kruistochten. De Griekse keizer zag zich als de 
rechtmatige heerser, ook over de gebieden welke onder moslim-beheer stonden.103 
In 1154, na de dood van Rogier II, koning van Sicilië, probeerde keizer Manuel 
zonder succes Zuid-Italië te heroveren. Succesvol was hij in 1168 met de 
inbezitname van bijna de hele oostelijke Adriatische kust, hetgeen stabiele grenzen 
opleverde. Dankzij de westelijke provincies bloeide de economie, waaraan de 
steden Venetië en Genua een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Enkele jaren 
na zijn dood volgde er een troonstrijd. De usurpator Andronikos nam de troon over. 
Hij, op zijn beurt, werd in 1185 om het leven gebracht en opgevolgd door keizer 
Isaak II Angelos (1185-1195). In 1189 verleende deze noodgedwongen aan keizer 
Frederik I Barbarossa (1152-1190) doortocht door het Byzantijnse rijk. Keizer Isaak 
II Angelos werd in 1195 door zijn broer Alexius III van de troon gestoten en 
gevangengezet samen met Alexius (IV), zoon van Isaak. Zowel keizer Frederik I 
Barbarossa als zijn zoon keizer Hendrik VI (1190-1197) voerden in Zuid-Italië een 

 
103 Cf. Patlagean, Die griechische Kirche, p. 379. 
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gerichte politiek om aldus Zuid-Italië met het Duitse keizerrijk te verbinden; dit als 
opstap om vervolgens Byzantium in te lijven in het westerse keizerrijk. Dit alles tot 
ontzetting van paus en curie die vreesden hierdoor hun leenheerschappij over dit 
gebied en hun onafhankelijkheid te verliezen.104 Nadat keizer Hendrik VI Zuid-Italië 
in bezit had genomen, wilde hij zijn macht naar Byzantium uitbreiden, terwijl hij op 
kruistocht was naar het Heilig Land. Keizer Isaak II Angelos richtte zich tot paus 
Celestinus III (1191-1198) met de vraag om de keizer van zijn plan af te brengen. 
Keizer Hendrik VI, uit op verzoening met de Kerk, liet zich overreden. Na de 
machtswisseling in 1195 zou Hendrik VI ook voor keizer Alexius III Angelos een 
bedreiging vormen. In dit politieke klimaat vonden de Byzantijnse keizer en de 
Romeinse paus elkaar in wederzijdse politieke interesses. Niettemin zag het 
pausdom in de 12e eeuw een Griekse Kerk tegenover zich die enerzijds verankerd 
was in de collegiale traditie van de vijf patriarchaten en anderzijds verbonden bleef 
met de matrix van het Constantijnse keizerrijk. Beide zaken waren voor de Grieken 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.105 Door het overlijden van keizer Hendrik VI in 
september 1197 en met de pauskeuze van Innocentius begin januari 1198 kwam 
ook de relatie met Byzantium in een nieuwe fase te verkeren. 
 

4.2 De brieven aan de Griekse keizers en de Griekse patriarch 

Keizer Alexius III Angelos (1195-1203) had na het bekend worden van de pauskeuze 
een gezantschap naar Rome gestuurd met een felicitatiebrief en gevraagd om een 
legaat naar Constantinopel te zenden. Ook werd er een felicitatiebrief overhandigd 
van de Griekse patriarch Georgios II (1191-1198). Zij beiden vormden, als hoogste 
gezagsdragers binnen de Griekse Kerk, voor Innocentius de meest uitdagende 
gesprekspartners met wie hij zijn visie wilde delen. Hij wilde hen bewegen de 
Romeinse primaatsdoctrine te bevestigen en zich ten dienste te stellen van het 
herstel van de kerkelijke eenheid. Met de beantwoording van de felicitaties kwam er 
een correspondentie op gang waarbij er vier brieven werden verzonden aan keizer 
Alexius III Angelos, één brief aan keizer Alexius IV Angelos (1204-1205) en twee 
brieven aan patriarch Johannes X Camateros. De zeven brieven werden verzonden 
in de periode van begin januari 1198 tot aan begin februari 1204. De eerste twee 
brieven, gericht aan keizer Alexius III Angelos zijn van bijzonder belang, evenals de 
twee brieven aan patriarch Camateros. De periode van verzending en de 
beantwoording van de brieven was wederzijds telkens 5 à 6 maanden. In alle brieven 
komen ook meerdere praktische thema’s aan de orde, zodat het geen louter 
leerstellige verhandelingen betreft. 
 
 

 
104 Cf. Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, dl. 2, p. 190; Norden, Das Papsttum, pp. 122-33. 
105 Cf. Patlagean, Die griechische Kirche, pp. 385-6. 
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  De brieven en de adressanten 
Een kort overzicht van de inhoud van de brieven laat zien dat Innocentius zich vooral 
gericht heeft op de erkenning van de Kerk van Rome en het primaat van de 
Apostolische Stoel als basis voor het herstel van de kerkelijke eenheid. 
Innocentius zou keizer Alexius III Angelos in augustus/september 1198 antwoorden 
met de brief I-353 Imperialis excellentie106 (titulatuur: de illustere keizer van 
Constantinopel - in het register opgenomen tussen medio augustus en medio 
september 1198). Innocentius opent met de erkenning van de Kerk van Rome ter 
sprake te brengen. Hij legt de keizer het verzoek voor om de bijzondere waardigheid 
van de Kerk van Rome te erkennen en daarmee zijn rijk te bouwen op Christus als 
fundament en zodoende de toekomst van het rijk veilig te stellen. Vervolgens komen 
in de brief de eenheid van de Kerk en de terugkeer van de Griekse Kerk ter sprake, 
waarvoor de keizer zich zou moeten inzetten. Deze brief wordt door de keizer 
beantwoord in februari 1199 met de brief II-201 (210) Per prudentissimos.107 
  
 Het antwoord op de felicitatie van patriarch Georgios II van Constantinopel in 
verband met de pauskeuze van Innocentius was de brief I-354 Reprobata 
quondam108 (titulatuur: […] patriarch van Constantinopel - in het register opgenomen 
in augustus 1198). Vanwege de afzetting van patriarch Georgios II door keizer 
Alexius III, begin juli 1198,109 wordt de brief in ontvangst genomen door zijn opvolger, 
patriarch Johannes X Camateros (1198-1206).110 De brief heeft als hoofdthema de 
terugkeer van de Griekse Kerk naar de eenheid met de Apostolische Stoel. De 
patriarch wordt opgeroepen om de keizer te vermanen het Heilig Land te bevrijden. 
Over de kerkelijke verhouding tussen Oost en West brengt Innocentius naar voren 
dat de situatie, zoals ze nu is gegroeid, niet in overeenstemming is met de instelling 
door de Heer en met het leergezag van Petrus. Op 11 februari 1199 ontvangt 
Innocentius een antwoord van de patriarch Johannes X Camateros in de brief II-199 
(208) Scriptum a.111  
 
 De brief II-201 (210) Per prudentissimos112 van februari 1199 van keizer Alexius 
III Angelos wordt door Innocentius beantwoord met de brief II-202 (211) Multe 

 
106 Br. I-353 Imperialis excellentie. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, I, 353, pp. 525-8, 
Haluscynskyj, Acta, I, pp. 178-80  en in: PL 214, 0325D-327D. Becommentariëring in: Hagedorn, Papst 
Innozenz III. und Byzanz, pp. 11-3. 
107 Br. II-201 (210) Per prudentissimos. Transcriptie in: Hageneder, ibid., II, 201 (210), pp. 389-93, 
Haluscynskyj,  ibid, II, pp. 550-3 en in: PL 214, 0765C-0768D. 
108 Br. I-354 Reprobata quondam. Transcriptie in: Hageneder, ibid., I, 354, pp. 528-30, Haluscynskyj, ibid., 
I, pp. 180-2, en in: PL 214, 0328A-0329A. Becommentariëring in: Hagedorn, ibid., pp. 13-4. 
109 Cf. Hagedorn, Papst Innozenz III. und Byzanz, p. 20. 
110 Over het leven en werken van patriarch Johannes X Camateros, zie: Wirth, Zur Frage eines politischen 
Engagements. 
111 Br. II-199 (208) Scriptum a. Transcriptie in: Hageneder, ibid., II, 199, pp. 379-82, Haluscynskyj,  ibid., 
deel II, pp. 547-9 en in: PL 214, 0765A-0758D. 
112 Br. II-201 (210) Per prudentissimos. Transcriptie in: Hageneder, ibid., II, 201 (210), pp. 389-93, 
Haluscynskyj,  ibid, deel II, pp. 550-3 en in: PL 214, 0765C-0768D. 
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nobis113 (titulatuur: Alexius III, illustere keizer van Constantinopel - in het register 
opgenomen op 13 november 1199 te Rome bij Lateranen). Innocentius begint met 
een referentie aan de ontvangen brief van de keizer, waarin deze was ingegaan op 
de kwestie van de kerkelijke eenheid. Hij prijst de keizer dat deze open stond voor 
de zaken die Innocentius als vicarius Christi en als de opvolger van de eerste van 
de apostelen ter sprake had gebracht. Daarna wordt de keizer uitgebreid 
aangespoord om op eigen initiatief het Heilig Land te hulp te komen, ondanks het 
feit dat dit gebied al deel uitmaakte van zijn keizerrijk. Binnen de context van de 
kerkelijk eenheid vraagt Innocentius de keizer het proces van eenwording te 
ondersteunen, waarbij de paus de orthodoxe rechtsorde zal respecteren en op zal 
roepen tot een concilie en een synodale vergadering. De keizer reageerde met een 
brief, die voor ons verloren gegaan is.114 
 
 Tegelijk met de brief aan keizer Alexius III Angelos wordt er ook geantwoord op 
de brief II-199 (208) Scriptum a115 van patriarch Johannes X Camateros. Het betreft 
de brief II-200 (209) Apostolice sedis116 (titulatuur: patriarch van Constantinopel - in 
het register opgenomen op 12 november 1199 te Rome bij Lateranen). Centraal 
staat hier het primaatschap van de Apostolische Stoel en de overdracht van de 
plenitudo potestatis aan de opvolger van Petrus. Innocentius belooft een synodale 
conventie te zullen houden zoals gebruikelijk in de Griekse Kerk. Deze tweede brief 
verschilt duidelijk van de eerste brief I-354 Reprobata quondam aan de patriarch van 
augustus 1198. Benadrukte Innocentius toen nog uitvoerig de eenheid van de Kerk, 
die voor hem stoelt op de eenheid met de Apostolische Stoel; nu geeft hij een 
uitvoerige argumentatie over het primaatschap van de Apostolische Stoel, gaat hij 
in op de kerkelijke eenheid met de roep om een concilie en geeft hij antwoord op de 
vraag naar de universaliteit van de Kerk van Rome. Het antwoord van de patriarch 
is te vinden in een (niet-gepubliceerde) in het Grieks geschreven brief.117  
 De verloren gegane brief van keizer Alexius III Angelos uit het jaar 1200 wordt 
door Innocentius beantwoord met de brief IV-22 Solitae benignitatis118 (titulatuur: 
Alexius, keizer van Constantinopel - in het register opgenomen op 21 februari 1201). 

 
113 Br. II-202 (211) Multe nobis. Transciptie in: Hageneder, Die Register, II, 202, pp. 394-7, in: 
Haluscynskyj, Acta, I, pp. 195-9 en in: PL 214, 0769A-0772A.  Engelse vertaling in: Bird, Crusade and 
Christendom, pp. 38-42 en in: Powell, The Deeds, pp. 77-81. 
114 Andrea vermeldt, overigens zonder bronopgave aan te geven, dat deze derde, nu verlorengegane, 
brief van de keizer openhartiger van toon en boodschap zou zijn geweest en verzonden moet zijn in het 
jaar 1200. Cf. Andrea, ‘The High Middle Ages’, p. 317. 
115 Br. II-199 (208) Scriptum a. Transcriptie in: Hageneder, ibid., II, 199, pp. 379-82, Haluscynskyj,  ibid., 
deel II, pp. 547-9 en in: PL 214, 0765A-0758D. 
116 Br. II-200 (209) Apostolice sedis. Transciptie in: Hageneder, ibid., II, 200, pp. 382-9; Haluscynskyj, 
ibid., I, pp. 187-95 en in: PL 214, 0759A-0765B. Engelse vertaling in: Powell, ibid., pp. 81-9. 
Becommentariëring in: Hagedorn, Papst Innozenz III. und Byzanz, pp. 105-120. 
117 Cf. Papadakis-Talbot, ‘John X Camaterus confronts Innocent III: an unpublished correspondence’ in 
Byzantinoslavica 33, (1972), pp. 26-41. 
118 Br. IV-22 Solitae benignitatis. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, 22,  pp. 213-7 en in: Pl 216, 1182D-
1185D . Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, ibid., pp. 89-94. 
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Hierin weerspreekt hij de opvatting van de keizer als zou de keizerlijke macht boven 
de priesterlijke macht staan. In de herfst van 1202 ontvangt Innocentius een brief 
van de keizer, die zijn ongerustheid uitspreekt over kruisvaarders die zich tegen 
christenen hebben gekeerd; de brief is niet bewaard gebleven, maar Innocentius 
refereert aan de inhoud ervan in de brief waarmee hij antwoordt: brief V-121 (122) 
Litteras et nuntios119 (titulatuur: de illustere keizer van Constantinopel - in het register 
opgenomen op 16 november 1202 bij Lateranen). Deze brief handelt over het verbod 
aan de kruisvaarders om christelijke landen aan te vallen, over het verzoek van de 
kroonprins Alexius, de zoon van Isaak Angelos, om de troon te herwinnen en over 
de plannen van Philip van Schwaben. Aan het eind komt de Griekse Kerk nog kort 
ter sprake.  
 
 De brief VI-228 (229) Recepimus litteras120 aan keizer Alexius IV Angelos 
(titulatuur: Alexius, illustere keizer van Constantinopel - in het register opgenomen 
begin februari 1204 te Anagni121) is het antwoord van Innocentius op de brief VI-209 
(210)122 van keizer Alexius IV Angelos, welke in het register genoteerd staat op 25 
augustus 1203. Op 1 augustus van dat jaar had Alexius IV als medekeizer 
bezitgenomen van de troon. De nieuwe keizer Alexius IV Angelos wordt in deze brief 
door Innocentius herinnerd aan zijn beloftes, gedaan tijdens hun laatste ontmoeting, 
en aangespoord om zijn eens uitgesproken verlangen naar kerkelijke eenheid te 
realiseren.    
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
In de brieven, verzonden aan de Griekse keizers en de Griekse patriarch, heeft 
Innocentius in relatie met het kernbegrip van de plenitudo potestatis de bijzondere 
positie van de apostel Petrus (1) en (onlosmakelijk hiermee verbonden) de volmacht 
van zijn opvolgers, de pausen, naar voren gebracht. Vervolgens komt in dit 
perspectief van de plenitudo potestatis ook de relatie tussen de Apostolische Stoel 
en de Griekse Kerk (2) ter sprake; dit staat gericht op de terugkeer van de Griekse 

 
119 Br. V-121 (122) Litteras et nuntios. Transcriptie in: PL 214, 1123B-1125C en ten dele in: Haluscynskyj, 
Acta, I, 32, p. 231. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 32-
9 en in: Powell, The Deeds, pp. 129-31. 
120 Br. VI-228 (229) Recepimus litteras. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VI, 228 (229), pp. 386-
7 en in: Pl 215, 0259B-0260A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 85-7. 
121 Cf. Paravicini Bagliani, The Pope’s Body, pp. 171, 172, 176, 179, 183. Tijdens de jaren van zijn 
pontificaat verbleven Innocentius en de curie 13 van de 19 zomers buiten Rome. Men vertrok meestal 
tussen april en juni, maar nooit eerder dan Pasen, dat altijd in Lateranen werd gevierd en nooit later dan 
29 juni, het feest van Petrus en Paulus. Deze afwisseling van winter- en zomerresidentie is door 
Innocentius in gang gezet. 
122 Br. VI-209 (210) Quanta mihi. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, 209 (210), pp. 355-8; Haluscynskyj,  
ibid., II, 12, pp. 571-2 en in: PL 215, 0236D-0237D. Commentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, 
ibid., pp. 77-9. 
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Kerk tot de eenheid van de Kerk, vooral in het perspectief van de bijzondere positie 
van de Kerk van Rome (3).   
  
 In de brieven vinden we, evenals in de preken, de onderbouwing en de uitleg 
van de bijzondere positie van de apostel Petrus en van zijn opvolgers (1). 
Tegen de achtergrond van de eenheid van de Kerk spreekt Innocentius in zijn eerste 
brief aan keizer Alexius III Angelos allereerst over de schapen van Christus, die naar 
het woord van Jezus door één herder worden bestuurd. De plenitudo sollicitudinis 
van Petrus als opperherder baseert Innocentius op Johannes 21,15-17 (de 
drievoudige vraag en de opdracht van het herderschap). Petrus heeft de zorg voor 
de schapen van Christus (brief I-354 aan patriarch Johannes X Camateros - 
augustus 1198123) en allen zijn aan Petrus toevertrouwd (brief II-200 aan patriarch 
Johannes X Camateros - november 1199124). Vervolgens werkt hij dit beeld van de 
herder uit met de caput-metafoor, een gegeven dat hij naar voren brengt zowel bij 
de keizer als de patriarch. Christus zei tegen Petrus ‘Jij zult Kephas genoemd 
worden (Joh. 1,42), wat hoofd betekent’ (brief I-353 aan keizer Alexius III - augustus 
1198125). Dit is een geprivilegieerde waardigheid, waardoor Petrus en zijn opvolgers 
zich onderscheiden van alle prelaten van de Kerken, die zijn geroepen tot een 
gedeelde zorg(zaamheid) (brief II-200 (209) aan patriarch Johannes X Camateros - 
november 1199126).  

 
123 Hageneder, Die Register, Br. I-354 Reprobata quondam, p. 529, r. 11-2: Ei etiam curam ovium suarum 
eodem verbo tercio repetito commissit dicens: ’Pasce oves meas’ (Joh. 21,15-17). 
VERTALING: Aan hem ook heeft Hij driemaal met dezelfde woorden de zorg voor zijn schapen 
toevertrouwd, zeggend: ‘Weid mijn schapen’ (Joh. 21,15-17).  
124 Hageneder, ibid., Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 383, r. 36-7: Non enim inter has et illas oves 
distinxit, sed simpliciter inquit: ‘Pasce oves meas’ (Joh.  21,15-17), ut omnes omnino intelligantur ei 
esse commisse. 
VERTALING: Hij maakte geen onderscheid tussen deze en die schapen, maar zei eenvoudigweg: 
’Hoed mijn schapen’ (Joh. 21,15-17), zodat door allen absoluut wordt begrepen dat ze aan hem (Petrus) 
zijn toevertrouwd. 
125 Hageneder, ibid., Br. I-353 Imperialis excellentie, p. 527, r. 29-31: […] ut et sub uno capite cuncta 
membra corporis connectantur, illo videlicet, cui Dominus ait:’ Tu vocaberis Cephas, quod caput 
interpretatur’.  
VERTALING: […] en dat alle leden van het lichaam worden samengevoegd onder één hoofd, van hem 
namelijk, tot wie de Heer zei: ‘Je zult Kephas genoemd worden, wat hoofd betekent (Joh. 1,42). 
126Hageneder, ibid., Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 383, r. 27-33:  Huius etiam primatum Veritas per 
se ipsam expressit, cum inquit ad eum: ’Tu vocaberis Cephas (Joh. 1,42); quod etsi Petrus interpretetur, 
caput tamen exponitur, ut sicut caput inter cetera membra corporis, velut in quo viget plenitudo sensuum, 
obtinet principatum, sic et Petrus inter apostolos et successores ipsius inter universos ecclesiarum 
prelatos prerogativa precellerent dignitatis: vocatis sic ceteris in partem sollicitudinis, ut nihil eis de 
potestatis plenitudine deperiret.  
VERTALING: Ook de Waarheid heeft uit zichzelf dit primaatschap tot uitdrukking gebracht, toen Hij 
tegen hem (Petrus) beklemtoonde: ‘Jij zult Kephas genoemd worden (Joh. 1,42); wat zelfs als het als 
Petrus vertaald wordt, toch als ‘hoofd’ wordt verstaan, zodat zoals het hoofd, als dat waarin de volheid 
van zinnen in kracht aanwezig is, het primaat heeft onder de overige ledematen van het lichaam, zo ook 
onderscheiden zich Petrus - te midden van de apostelen - en zijn opvolgers - te midden van alle 
prelaten van de Kerken - in een geprivilegieerde waardigheid: zo zijn de overigen geroepen tot een 
gedeelde zorgzaamheid, zodat hij niets van de volheid van de macht aan hen zou kwijtraken.  
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Met deze prelaten zijn dus de ordinarii loci bedoeld.127 De Duitse historicus Gerd 
Hagedorn geeft terecht veel aandacht aan het feit dat Innocentius hier spreekt over 
een geprivilegieerde waardigheid (dignitas praerogativa) van Petrus en zijn 
opvolgers. Deze bewoording herinnert volgens hem aan de periode dat de Kerken 
nog één waren. Op basis van de ablativus absolutus ‘vocatis sic ceteris’ (zo zijn de 
overigen geroepen) concludeert Hagedorn, dat de bisschoppen uit de kracht van 
hun ambt medeverantwoordelijkheid dragen voor de hele Kerk.128 Mijns inziens is 
deze argumentatie sterk, ook al blijft hier de vraag nog open naar de verhouding van 
bisschoppen en prelaten ten opzichte van de plenitudo potestatis, zoals Innocentius 
die opeiste.  
 
 Naast de aanduiding van Petrus als hoofd wordt hij ook aangeduid als de enige 
vicaris van Christus, die het bestuur van de Kerk en de wereld in handen is gelegd. 
Als opvolger van de eerste van de apostelen noemt ook Innocentius zich vicarius 
Christi. In de context van de wonderbare visvangst, die plaats vond op de zondag 
na de verrijzenis (Joh. 21,1-7), komt Petrus naar voren als de enige vicaris van 
Christus, in wiens handen het bestuur van de hele Kerk en van de hele wereld ligt 
(brief II-200 (209) aan patriarch Johannes X Camateros - november 1199129). In de 
aanhef van een brief aan de keizer noemt Innocentius zich de vicarius Christi en de 
opvolger van de eerste van de apostelen (brief II-202 (211) aan keizer Alexius III - 
november 1199130).  
In een eerste brief aan de patriarch brengt Innocentius aan de hand van Mat. 16,18-
19 (steenrots - sleutelmacht) naar voren dat het leergezag van Petrus in zijn 
opvolgers wordt voorgezet. Petrus is het tweede fundament van de Kerk en daarmee 
de belangrijkste autoriteit temidden van de overigen; hij kan handelen zonder hen. 
De Heer heeft zijn leergezag verleend aan Petrus, de eerste van de apostelen, die 

 
127 Cf. Schatz, Papsttum, pp. 71-2. 
128 Hagedorn, Papst Innozenz III. und Byzanz, p. 108: Unbeschadet der Fülle päpstlicher Macht sind doch 
die Bischöfe zur Teilhabe an der Hirtensorge des Papstes, also zur Mitverantwortung für die ganze Kirche, 
kraft ihres Amtes berufen. Das ist nicht dasselbe wie die mehr oder weniger großzügige Gewährung eines 
Anteils an der Fülle der päpstlichen Gewalt. 
129 Hageneder, Die Register, Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 383, r. 40- p. 384, r. 1, 10-2: Petro non 
solum universam ecclesiam sed totum reliquit seculum gubernandum. […] Iterum etiam, ut se unicum 
Christi vicarium designaret ad Dominum super aquas maris mirabiliter ambulantem, et ipse super aquas 
maris mirabiliter ambulavit. 
VERTALING: Aan Petrus heeft Hij niet alleen het bestuur van de gehele Kerk, maar van de hele wereld 
overgelaten. […] Opnieuw echter, opdat hij door op wonderlijke wijze over de wateren van de zee naar 
de Heer te gaan, zichzelf zou aanwijzen als de enige vicaris van Christus, hij liep zelf op wonderlijke wijze 
over de wateren van de zee. 
130 Hageneder, ibid., Br. II-202 (211) Multe nobis, p. 394, r. 23-5: […] ut que per nos licet insufficientes 
vicarios suos et inmeritos apostolorum principis successores imperiali magnificentie litteris fuerant 
exarata, […]  
VERTALING: […] door ons, ofschoon tekortschietend, zijn vicaris en, onverdiend, de opvolger van de 
eerste van de apostelen, in antwoord op de brieven van uwe Keizerlijke Hoogheid, opdat wat door ons, 
zijn - weliswaar tekortschietende - vicarii en onverdiende opvolgers van de leider van de apostelen aan 
uwe Keizerlijke Hoogheid is geschreven, […] 
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door de pausen in waardigheid wordt opgevolgd. Met Mat. 16,19- ‘Wat jij zult binden’ 
- werd tot Petrus een bijzonder woord gesproken (brief I-354 aan patriarch Johannes 
X Camateros - augustus 1198131). In een tweede brief houdt hij de patriarch voor dat 
Petrus als eerste onder de overigen antwoordde op de vraag van Christus; na 
Christus als het eerste fundament is hij als het tweede fundament van de Kerk de 
belangrijkste autoriteit temidden van de overigen. De volmacht (potestas) is aan alle 
apostelen gegeven, maar Petrus kan, vanuit het privilege van de plenitudo 
potestatis, handelen zonder de anderen. De Heer niet als herder erkennen in de 
opvolgers van Petrus betekent vervreemd te zijn van de kudde (brief II-200 (209) 
aan patriarch Johannes X Camateros - november 1199132). 
Sprekend over de plenitudo potestatis houdt Innocentius de patriarch voor dat ze 
door Christus aan Petrus werd verleend, door hem aan zijn opvolger werd 
overgedragen en dat de volheid niet wordt aangetast door de pars sollicitudinis. 
Petrus laat het primaatschap van de zetel aan zijn opvolger, aan hem overdragend 

 
131Hageneder, Die Register, Br. I-354 Reprobata quondam, p. 529, r. 7-11, 18-9: […] et eius magisterium 
apostolorum principi beato Petro, cui licet insufficientes in apostolatus successimus dignitate, concessit: 
’Tu es’, inquiens, ‘Petrus et super hanc petram edificabo ecclesiam meam’ (Mat. 16, 18); et paulo post 
subdidit: ‘Et tibi dabo claves regni celorum’ (Mat. 16,19). […] ad eum tamen verbo utitur speciali, dicens: 
‘Quodcumque ligaveris […] (Mat. 16,19). 
VERTALING: […] en Hij heeft zijn leergezag verleend aan de zalige Petrus, de eerste van de apostelen, 
die wij, hoewel wij tekortschieten in apostolische ijver, hebben opgevolgd in waardigheid: ‘Jij bent’, 
beklemtoont Hij, ‘Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen’ (Mat. 16,18); en een weinig verder 
voegde Hij toe: ‘En aan jou geef Ik de sleutels van het Rijk der hemelen’ (Mat. 16,19). […] tot hem (Petrus) 
echter werd een bijzonder woord gesproken, zeggend: ‘Wat jij zult binden […] (Mat. 16,19).  
132 Hageneder, ibid., Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 383, r. 14-8, 21-3, 33-5; p. 384, r. 27-31: Hic 
enim cum interroganti Domino, quem homines esse dicerent filium hominis, aliis opiniones referentibus 
aliorum, ipse velut inter ceteros primus eum esse Christum Dei filium respondisset, audire promeruit: ‘Tu 
es Petrus, et super hanc petram edificabo ecclesiam meam’ et post pauca: ’Tibi dabo claves regno 
celorum’ (Mat. 16,18). […] secundum tamen et secundarium ecclesie fundamentum est Petrus, etsi non 
tempore primus auctoritate tamen precipuus inter ceteros, […]. Huic Dominus oves suas pascendas 
vocabulo tertio repetito commisit, ut alienus a grege Dominico censeatur, qui eum etiam in successoribus 
suis noluerit habere pastorem. […]. Huic preterea dictum in Evangelio et audisti sepius et legisti: 
’Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in celis; et quodcumque etiam solveris super terram, 
erit solutum et in celis’ (Mat. 16,19). Quodsi omnibus etiam apostolis simul dictum esse reperias, non 
tamen aliis sine ipso sed ipsi sine aliis attributam esse cognosces ligandi et solvendi a Domino facultatem: 
ut quod non alii sine ipso, ipse sine aliis posset ex privilegio sibi collato a Domino et concessa plenitudine 
potestatis 
VERTALING: Want toen de Heer hen vroeg, wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is, verwezen de 
anderen naar de meningen van anderen, heeft hij (Petrus), die als eerste onder de overigen had 
geantwoord, dat Hij de Christus was, de Zoon van God, het verdiend te horen: ‘Jij bent Petrus en op deze 
steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen’ en even later: ‘Ik zal je de sleutels van het Rijk der hemelen geven’ 
(Mat. 16,18). […] echter het tweede en secundaire fundament van de Kerk (na Christus) is Petrus, 
alhoewel niet de eerste in de tijd is hij toch de belangrijkste autoriteit te midden van de overigen, […]. 
Deze heeft de Heer met een drievoudig herhaald woord zijn te hoeden schapen toevertrouwd, zodat hij 
wordt gerekend als vervreemd van de kudde van de Heer, die ook in zijn opvolgers hem niet als herder 
wil hebben. […]. Tot deze (Petrus) werd vervolgens in het evangelie gezegd en u hebt het vaak gehoord 
en gelezen: ‘Wat je zult binden op aarde, zal in de hemel gebonden zijn; en wat je zult ontbinden op 
aarde, zal in de hemel ontbonden zijn (Mat. 16,19)’. En ook als je constateert dat dit tot alle apostelen 
gelijkelijk werd gezegd, dan nog weet je dat de volmacht om te binden en te ontbinden door de Heer niet 
aan de anderen werd verleend zonder hem, maar wel aan hem zonder aan de anderen: zodat wat de 
anderen niet konden doen zonder hem, hij kon doen zonder de anderen vanuit het privilege van de volheid 
van de macht hem door de Heer toegekend en verleend. 
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de volledige volheid van de macht (tota plenitudo potestatis) (brief II-200 (209) aan 
patriarch Johannes X Camateros - november 1199133). Dit onverlet het feit dat 
Innocentius noteert dat op basis van Joh. 20,22-23 (Jezus blies over hen en zei: 
Ontvangt de heilige Geest) alle apostelen gezamenlijk de heilige Geest hebben 
ontvangen - brief I-354 aan patriarch Johannes X Camateros - augustus 1198134). 
Het gebed van Jezus voor Petrus, opdat zijn geloof niet zou bezwijken, houdt ook in 
dat de opvolgers van Petrus nooit afwijken van het katholieke geloof. Uitgaande van 
Luc. 22,32 (Ik heb voor je gebeden; versterk je broeders) schrijft Innocentius: Jezus 
bidt voor Petrus dat zijn geloof niet zou bezwijken en dat hij vervolgens zijn broeders 
zou sterken (brief I-354 aan de patriarch Johannes X Camateros - augustus 1198135). 
Jezus heeft voor Petrus gebeden en daardoor zullen de opvolgers van Petrus nooit 
afwijken van het katholieke geloof, maar vele anderen terugroepen (brief II-200 (209) 
aan patriarch Johannes X Camateros - november 1199136). 

 
133 Hageneder, Die Register, Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 384, r. 27-31; p. 385, r. 29-36: Ut quod 
non alii sine ipso, ipse sine aliis posset ex privilegio sibi collato a Domino et concessa plenitudine 
potestatis. […] Per quod innuitur manifeste, quod Petrus prelatus fuerit populis universis: cum vas illud 
orbem et universitas contentorum in eo universas significet tam Judeorum quam gentium nationes. Qui 
licet postmodum ex revelatione divina ab Antiochia fuerit translatus ad Urbem, non tamen concessum sibi 
primatum deseruit, sed secum potius cathedre transtulit principatum, cum Dominus eum nullatenus 
minorare voluerit, quem Rome previderat martirio coronandum. Romanam ecclesiam suo sanguine 
consecrasset, primatum cathedre successori reliquit, totam in eo transferens plenitudinem potestatis: pro 
patre siquidem nati sunt ei filii, quos Dominus principes super omnem terram constituit.   
VERTALING: Zodat wat de anderen niet konden doen zonder hem, hij kon doen zonder de anderen vanuit 
het privilege van de volheid van de macht hem door de Heer toegekend en verleend. […] Hierdoor werd 
het duidelijk dat Petrus prelaat zou zijn voor alle volken: nu is dat voorwerp (het linnen kleed uit het visioen 
van Petrus in Hand. 10:11) symbool van de wereld en verwijst alles wat erin zit naar alle volkeren, zowel 
van de Joden als van de heidenvolken. En ofschoon hij later door een goddelijke openbaring werd 
verplaatst van Antiochië naar Rome, liet hij het primaatschap dat hem was verleend niet achter, maar 
veeleer nam hij het primaatschap van de cathedra met zich mee, want de Heer verlangde op geen enkele 
wijze hem tekort te doen, over wie Hij voorzag dat hij in Rome met het martelaarschap gekroond zou 
worden. Toen hij (Petrus) de Kerk van Rome met zijn bloed had gewijd, liet hij het primaatschap van de 
zetel aan zijn opvolger na, aan hem overdragend de volledige volheid van de macht: als voor een vader 
zijn voor hem (Petrus) in zoverre zonen geboren, die de Heer als vorsten over heel de aarde heeft 
aangesteld.  
134 Hageneder, ibid., Br. I-354 Reprobata quondam, p. 529, r. 15-6: Pretera, licet universis apostolis dixerit 
in communi: ’Accipite, Spiritum Sanctum (Joh. 20, 22 ev.). 
VERTALING: Bovendien, hoewel Hij tot het geheel van de apostelen en gelijkelijk tot allen gezegd: 
‘Ontvang de Heilige Geest (Joh. 20,22 ev.).  
135 Hageneder, ibid., Br. I-354 Reprobata quondam, p. 529, r. 12-5: Et quod eius fides numquam deficeret 
se orasse fatetur, loquens ad eum in evangelio: ´Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficeret fides tua, et tu 
aliquando conversus confirma fratres tuos´ (Luc. 22, 32).  
VERTALING: En hij (Christus) getuigde dat hij had gebeden dat zijn geloof nooit zou bezwijken, toen Hij 
tot hem zei in het evangelie: ‘Ik heb voor je gebeden, Petrus, opdat je geloof niet zou bezwijken, en 
wanneer je eenmaal tot inkeer gekomen bent, versterk je broeders’ (Luc. 22,32).  
136 Hageneder, ibid., Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 384, r. 15-9: Pro eo Dominus se orasse fatetur, 
inquiens in articulo passionis: ‘Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus 
confirma fratres tuos’, ex hoc innuens manifeste, quod successores ipsius a fide catholica nullo umquam 
tempore deviarent, sed revocarent magis alios et confirmarent etiam esitantes; […]  
VERTALING: De Heer getuigde dat Hij voor hem had gebeden, toen Hij sprak in het uur van zijn lijden: 
‘Ik heb voor je gebeden, Petrus, opdat je geloof niet zou bezwijken, en wanneer je eenmaal tot inkeer 
gekomen bent, versterk je broeders’ (Luc. 22, 32), hieruit blijkt overduidelijk dat zijn opvolgers in de 
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We hebben bij het onderzoek van de preken vastgesteld dat de paus als de 
Romeinse pontifex tot heresie zou kunnen vervallen en dan hij dan onder het oordeel 
van de Kerk zou komen te staan. Dit lijkt in tegenspraak met het bovengenoemde. 
Innocentius sprak erover ’dat God dit nooit toe zou laten’. Hier is de primaatsdoctrine 
klaarblijkelijk nog aan verdieping toe. Innocentius is er zich van bewust dat de 
waardigheid van het apostolisch ambt, ook in zijn geval, samengaat met menselijke 
zwakheid. Over zichzelf merkt Innocentius op dat hij Petrus opvolgt in waardigheid, 
maar tegelijk tekortschiet in apostolische ijver (brief I-354 aan patriarch Johannes X 
Camateros - augustus 1198137) en dat hij een onwaardig opvolger is in het 
apostolisch ambt en dit in alle bescheidenheid wil praktiseren (brief II-200 (209) aan 
patriarch Johannes X Camateros - november 1199138).  

 
 Uit het bovenstaande onderzoek over de bijzondere positie van de apostel 
Petrus en de hiermee verbonden volmacht van zijn opvolgers, de pausen, blijkt dat 
dit onderwerp uitsluitend met de patriarch van Constantinopel is bediscussieerd. 
Innocentius brengt hier de plenitudo sollicitudinis van Petrus naar voren, vult dit aan 
met de caput-metafoor en de term vicarius Christi om de positie van Petrus uiteen 
te zetten. Als hoofd bezit Petrus een geprivilegieerde waardigheid, die hem van de 
anderen (apostelen) onderscheidt. Hij is de belangrijkste autoriteit tussen de 
overigen (apostelen), die vanuit de plenitudo potestatis kan handelen zonder de 
anderen. Het primaat van de zetel werd door Petrus aan zijn opvolger nagelaten, die 
daarmee de tota plenitudo potestatis zou bezitten. Waar in de preken de volmachten 
van de opvolgers voortvloeien uit de plenitudo potestatis wordt hier de voortzetting 
van het leergezag van Petrus in de opvolgers geaccentueerd. Petrus is het tweede 
fundament; hij is de belangrijkste autoriteit en wel ipse sine aliis. Als vicarius Christi 
ligt het bestuur van de hele Kerk en de hele wereld in de handen van Petrus. Deze 
plenitudo potestatis komt voor de Kerk naar voren in de plenitudo sollicitudinis van 
Petrus als de opperherder, waarin hij gedragen wordt door het gebed van Jezus. Ze 
wordt geenszins beïnvloed door de pars sollicitudinis van de bisschoppen. Door 
tegenover de patriarch te spreken over de tota plenitudo potestatis in relatie met de 
zetel van Rome benadrukt hij het ondergeschikte belang van de (overige) 

 
toekomst nooit zouden afwijken van het katholieke geloof, maar dat zij vele anderen zouden terugroepen 
en zelfs de weifelaars zouden sterken, […] 
137 Hageneder, Die Register, Br. I-354 Reprobata quondam, p. 529, r. 7-9: […] eius magisterium 
apostolorum principi beato Petro, cui, licet insufficientes in apostolates successimus dignitate, concessit 
[…]. 
VERTALING: […] Hij heeft zijn leergezag verleend aan de zalige Petrus, de eerste van de apostelen, die 
wij opvolgen in waardigheid, hoewel wij tekortschieten in apostolische ijver […].  
138 Hageneder, ibid., Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 386, r. 24-26: Hec autem non idcirco premisimus, 
ut nos, qui ei licet indigni successimus in apostolates officio, extra nos ambulare velimus in magnis aut 
super nos in mirabilibus exaltare, […]  
VERTALING: Maar we hebben deze zaken (over de roeping en de positie van Petrus) dus niet 
uiteengezet, met het gevolg dat wij, die hem - ofschoon onwaardig - zijn opgevolgd in het apostolisch 
ambt, naast onze schoenen zouden willen lopen of onszelf willen ophemelen, […] 
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patriarchale zetels.139 De opvolgers van Petrus zullen nooit van het katholieke geloof 
afwijken,140 ook al is menselijke zwakheid hen niet vreemd; hen echter niet erkennen 
leidt tot vervreemding van de kudde. 
 
 In de brieven wordt vervolgens het primaat van de Apostolische Stoel in relatie 
tot de Griekse Kerk besproken (2).  
Er is sprake van het primaat van de Apostolische Stoel als een goddelijke instelling, 
die de Kerk van Rome als lerares en moeder boven de overigen plaatst; een 
gegeven dat niet uit haarzelf voortkomt, maar uit God en dat steunt op de Schrift en 
bevestigd wordt door latere canonieke constituties (brief II-200 (209) aan patriarch 
Johannes X Camateros - november 1199141). De Apostolische Stoel is niet door een 
synodale, maar door een goddelijke constitutie het hoofd en de moeder van alle 
Kerken (brief II-202 (211) aan keizer Alexius III - november 1199142).  
In dit perspectief is de Griekse Kerk te weinig gehoorzaam en toegewijd aan de 
Apostolische Stoel (brief V-121 (122) aan keizer Alexius III - 16 november 1202143). 
De Kerk van Constantinopel heeft de Apostolische Stoel lange tijd haar toewijding 
onthouden (brief VI-228 (229) aan keizer Alexius IV - februari 1204144).  

 
139 Cf. Hoofdstuk V, punt 2.2. 
140 D’ Avray, A letter of Innocent III, p. 420: Het lijkt erop dat Innocentius aannam dat het gebed van 
Christus voor Petrus bedoeld was om het onfeilbare geloof van de opvolgers van Petrus in het pausdom 
te garanderen. 
141 Hageneder, Die Register, Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 383, r. 9-14; r. 27-8: Apostolice sedis 
primatus, quem non homo sed Deus immo verius Deus homo constituit, multis quidem et evangelicis et 
apostolicis testimoniis comprobatur, a quibus postmodum constitutions canonice processerunt: 
concorditer asserentes sacrosanctam Romanam ecclesiam in beato Petro apostolorum principe 
consecratam quasi magistram et matrem ceteris preminere. […] Huius etiam primatum Veritas per se 
ipsam expressit, cum inquit ad eum: ’Tu vocaberis Cephas (Joh. 1,42). 
VERTALING: Het primaat van de Apostolische Stoel, dat niet werd ingesteld door een mens, maar door 
God, ja zelfs inderdaad door de ware Godmens, en dat inderdaad door vele evangelische en apostolische 
getuigenissen wordt bevestigd, waaruit later de canonieke constituties zijn voortgekomen: ze zijn het 
erover eens dat de heilige Kerk van Rome, geheiligd in de zalige Petrus, de eerste van de apostelen, als 
lerares en moeder boven de overigen staat. […] Ook de Waarheid heeft uit zichzelf dit primaatschap naar 
voren gebracht, toen Hij tegen hem (Petrus) beklemtoonde: ‘Jij zult Kephas genoemd worden (Joh. 1,42).  
Met deze bewoordingen liet Innocentius in het midden of dit de canones van de Kerk van het Westen 
en/of het Oosten betrof. Dat de Grieken gedurende de eerste helft van de elfde eeuw het principe van het 
Romeinse primaat nog erkenden, is voor historici een uitgemaakte zaak; cf. Dvornik, Byzantium, p. 148. 
142 Hageneder, ibid., Br. II-202 (211) Multe nobis, p. 396, r. 24-6: Licet autem apostolica sedes non tam 
constitutione sinodochica quam divina caput et mater omnium ecclesiarum existat, […]  
VERTALING: Ofschoon echter de Apostolische Stoel niet door een synodale maar door een goddelijke 
constitutie het hoofd en de moeder is van alle kerken, [...]  
143 PL 214, 1124C-1124D, Br. V-121 (122) Litteras et nuntios: […] quanquam plures assererent, quod 
huiusmodi postulationi benignum deberemus praestare favorem, pro eo quod Graecorum Ecclesia sit 
apostolicae sedi minus obediens et devota.  
VERTALING: […] alhoewel velen beweren dat wij ons welwillend en gunstig zouden moeten tonen over 
een dergelijke gestelde vraag (de vraag van de latere Alexius IV om hem en zijn vader te hulp te 
komen), vanwege het feit dat de Griekse Kerk te weinig gehoorzaam en toegewijd is aan de 
Apostolische Stoel.  
144 Hageneder, ibid., Br. VI-228 (229) Recepimus litteras, p. 386, r. 24 - p. 387, r. 2: […] ut desiderares 
ecclesiasticam unitatem et, ut membrum ad caput et filia revertatur ad matrem et Constantinopolitana 
ecclesia, que apostolice sedi multo tempore devotionis debitum denegavit, reverentiam ei, obedientiam 
et honorem exhibeat, […] 
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 Uit het bovenstaande onderzoek over het primaat van de Apostolische Stoel 
in relatie tot de Griekse Kerk blijkt dat Innocentius zowel tegenover de patriarch als 
tegenover de keizer de Apostolische Stoel heeft gepresenteerd als een goddelijke 
instelling. Richting de patriarch stelde hij dat de Kerk van Rome haar positie als 
mater en magistra boven de overigen te danken had aan het primaat van de 
Apostolische Stoel met de vermelding van de terugkoppeling naar Schrift en Traditie. 
Zonder het uitdrukkelijk te noemen sluit Innocentius hiermee aan bij paus Gregorius 
VII (1073-85) die over de Kerk van Rome sprak als ‘moeder en leermeesteres van 
alle Kerken’.145 Opmerkelijk is het feit dat hij tegenover de keizer niet de Kerk van 
Rome heeft benoemd als hoofd en moeder van alle kerken, maar juist de 
Apostolische Stoel. Alhoewel de begrippen ‘de Apostolische Stoel’ en ‘de Kerk van 
Rome’ vaak uitwisselbaar blijken te zijn, blijkt de vermelding van ‘de Apostolische 
Stoel’ de voorkeur te hebben wanneer haar autoriteit in het geding is. Terwijl bij de 
preken de soevereine autoriteit van de paus werd gerelateerd aan de Apostolische 
Stoel en de Kerk van Rome, vinden we in de brieven een beklemtoning van de 
soevereine autoriteit van de Apostolische Stoel ten opzichte van de Griekse Kerk en 
van de keizer, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de verschillende context. 
 
 In de context van de plenitudo sollicitudinis wordt ingegaan op de eenheid van 
de Kerk, op universaliteit van de Kerk van Rome en op de terugkeer van de Griekse 
Kerk naar de eenheid met de Kerk van Rome en met de Apostolische Stoel (3).  
Voor Innocentius is het belangrijk om zowel naar de keizer als naar de patriarch toe 
te benoemen dat de eenheid van de Kerk in het symbolum vermeld wordt - een 
gemeenschappelijk gegeven in de Kerk van Oost en West. Het blijkt hier te gaan om 
het symbolum van de apostelen en niet van Nicea-Constantinopel. De Kerk is één 
(voorafgebeeld in de naadloze rok van Christus) en zij wordt als één beleden in het 
symbolum (brief I-353 aan keizer Alexius III - augustus 1198146). De Kerk is één (één 

 
VERTALING: […] zodat u hevig zou verlangen naar de kerkelijke eenheid en ernaar zou streven dat het 
lid naar het hoofd en de dochter naar de moeder terugkeert en de Kerk van Constantinopel, welke de 
Apostolische Stoel lange tijd de verschuldigde toewijding heeft onthouden, aan haar respect, 
gehoorzaamheid en eer betoont, […]  
145 M. Maccarrone, I fondamenti, p. 122: Omnes, qui in toto orbe christiano censentur nomine et 
christianam fidem vere cognoscunt, sciunt et credunt, beatum Petrum, apostolorum principem, esse 
omnium christianorum patrem et primum post Christum pastorem, sanctamque Romanam ecclesiam 
omnium ecclesiarum matrem et magistram.  
VERTALING: Allen, die in de christelijke wereld de Naam achten en het christelijk geloof werkelijk kennen, 
weten en geloven, dat de zalige Petrus, vorst van de apostelen, de vader is van alle christenen en na 
Christus de eerste herder en de heilige Kerk van Rome de moeder en lerares is van alle Kerken. 
146 Hageneder, Die Register, Br. I-353 Imperialis excellentie, p. 526, r. 33 - p. 527, r. 1-2. 6-8, 26-31;: Est 
etiam aliud, propter quod [non] solum adversus te, immo etiam adversus Romanam ecclesiam, que id 
hactenus quasi sub dissimulatione transivit, murmurat populus christianus: Cum enim Dominus noster 
unam sibi sponsam elegerit, non habentem maculam neque rugam, […] cum etiam inconsutilis tunica 
Christi divisa non fuerit et in Simbolo contineatur expresse: ’Credo unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam’, […]. Studeas etiam, immo sicut potes efficias, ut Grecorum ecclesia redeat ad 
sedis apostolice unitatem et ad matrem filia revertatur, ut oves Christi ab uno pastore regantur, sicut ei 
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schaapstal en één herder vgl. Joh. 10,16), zoals beleden wordt in het symbolum van 
de apostelen (brief I-354 aan patriarch Johannes X Camateros - augustus 1198147).  
Ingaande op de vraag van de patriarch over de universaliteit van de Kerk van Rome 
antwoordde Innocentius wel erg optimistisch dat ‘de patriarch het leergezag van de 
Apostolische Stoel erkent’ door hem (Innocentius) om advies te vragen. De Kerk van 
Rome is één en universeel; in haar bevindt zich de plenitudo potestatis.  
De Apostolische Stoel heeft haar toereikendheid niet uit haarzelf, maar uit God. De 
Kerk is universeel (katholiek) en de Kerk van Rome maakt hier deel van uit. Over de 
Kerk van Rome maakte hij het statement: de Kerk van Rome is één en universeel 
(katholiek), want - zoals het hoofd ten opzichte van het lichaam - zo ligt in de Kerk 
van Rome de volheid van de macht (plenitudo potestatis). Aan de overigen wordt 
een (ander) deel van de volheid toebedeeld. De Kerk van Rome wordt universeel 
genoemd, omdat ze vanwege haar bijzondere waardigheid de leiding heeft over de 
anderen; vanwege haar waardigheid wordt ze moeder genoemd (brief II-200 (209) 
aan patriarch Johannes X Camateros - november 1199148).  

 
mandatur a Domino: ’Si diligis me, Symon Petre, pasce oves meas’, ut et sub uno capite cuncta membra 
corporis connectantur, illo videlicet, cui Dominus ait:’ Tu vocaberis Cephas, quod caput interpretatur’. 
VERTALING: Er is nog iets anders, waarover [niet] alleen tegenover u, het christenvolk mort (het 
christenvolk mort over de verdeeldheid in de Kerk), ja, zelfs tegenover de Kerk van Rome, die dit tot nu 
toe in zekere zin veronachtzamend heeft behandeld: Want toen onze Heer zich een enige bruid uitkoos, 
zonder vlek of rimpel, [...] want terwijl de naadloze rok van Christus niet zal worden opgedeeld en in het 
symbolum uitdrukkelijk wordt verklaard: 'Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en Apostolische Kerk’, 
[…]. Moge u ook begunstigen, en zeker naar vermogen realiseren, dat de Kerk van de Grieken terugkeert 
naar de eenheid van de Apostolische Stoel en dat de dochter naar de moeder terugkeert, opdat de 
schapen van Christus door één herder worden bestuurd, zoals het hem door de Heer wordt opgedragen: 
’Wanneer je Mij liefhebt, Simon Petrus, weid mijn schapen’ (Joh. 21,15-17) en dat alle leden van het 
lichaam worden samengevoegd onder één hoofd, van hem namelijk, tot wie de Heer zei: ‘Je zult Kephas 
genoemd worden, wat hoofd betekent (Joh. 1,42). 
147 Hageneder, Die Register, Br. I-354 Reprobata quondam, p. 529, r. 3-6: […] Ipso quoque Dominus 
Jesus Christus unum esse ovile ovium et unam pastorem (Joh. 10, 16) in evangelico protestatur et in 
apostolorum Symbolo unam esse catholicam et apostolicam ecclesiam fides catholica profitetur.  
VERTALING: […] En ook de Heer Jezus Christus zelf getuigt in het evangelie dat er één schaapstal voor 
de schapen en één herder is (Joh. 10,16) en in het symbolum van de apostelen wordt als het katholieke 
geloof beleden dat er één katholieke en apostolische Kerk is.  
148 Hageneder, ibid., Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 386, r. 36-41; p. 387, r. 1-17, 19-21; p. 388, r. 1-
2: Sed quia per hec et alia, sicut credimus, que tua non debet fraternitas ignorare, apostolice sedis 
magisterium recognoscens eam super quibusdam dubitationum articulis consulere decrevisti, quod utique 
gratum gerimus et acceptum et tuam exinde prudentiam commendamus: non quod existimemus nos 
quasi sufficientes ex nobis, sed nostra sufficientia est ex Deo […]. Quesivisti etenim dubitans et addiscere 
volens, qua ratione Romanam ecclesiam unam et universalem in nostris litteris vocaverimus, velut in 
quasdam species specialissimas iam divisam; cum et unus sit pastor et unum ovile, licet sub uno 
pastorum principe Christo plures sint constituti pastores. Nos autem inquisitioni tue taliter respondemus, 
quod ecclesia duabus ex causis universalis vocatur: intelligentia namque dictorum ex causis est 
assumenda dicendi, cum non res sermoni sed rei sit sermo subjectus. Dicitur enim universalis ecclesia, 
que de universis constat ecclesiis, que Greco vocabulo catholica nominatur. Et secundum hanc 
acceptionem vocabuli ecclesia Romana non est universalis ecclesia, sed pars universalis ecclesie: prima 
videlicet et precipua veluti caput in corpore, quoniam in ea plenitudo potestatis existit, ad ceteras autem 
pars aliqua plenitudinis derivatur. Et dicitur universalis ecclesia illa una, que sub se continet ecclesias 
universalis; et secundum hanc nominis rationem Romana tantum universalis ecclesia nuncupatur, 
quoniam ipsa sola singularis privilegio dignitatis ceteris est prelata […]. Est enim una generalis ecclesia, 
de qua Veritas inquit ad Petrum: ‘Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo ecclesiam meam’ (Mat. 
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Wilhelm Imkamp merkt hierover terecht op dat Innocentius deze titel van ‘mater’ 
hiervoor doelbewust primatiaal gebruikte.149  
 
 Het thema van de terugkeer van de Griekse Kerk naar de eenheid met de 
Apostolische Stoel keert als een hoofdthema terug in bijna alle brieven, soms 
benoemd als de terugkeer van de Griekse volken, maar steeds samengevat in de 
gedachte ‘dat het lid naar het hoofd en dat de dochter naar de moeder’ zou 
terugkeren. Door over het ‘hoofd’ te spreken wordt het primaat van Petrus 
aangeduid; door over de ‘moeder’ te spreken wordt verwezen naar de Apostolische 
Stoel c.q. de Kerk van Rome. Het gaat over de terugkeer van de Griekse volken, 
want men heeft zich een andere Kerk geconstrueerd door zich te verwijderen van 
de Apostolische Stoel en de Kerk van Rome, moeder en leermeesteres van alle 
gelovigen, hetgeen niet in overeenstemming is met de instelling door Christus en 
met het leergezag van Petrus (brief I-353 aan keizer Alexius III - augustus 1198150). 
In zijn eerste brief aan patriarch Johannes X Camateros (I-354 Reprobata quondam) 
schrijft Innocentius in een gelijkluidende passage ‘dat het onoplettende volk van de 

 
16, 18). Et sunt multe particulares ecclesie […] cum ecclesia Romana mater dicatur non ratione temporis, 
sed ratione potius dignitatis. 
VERTALING: Maar omdat u door deze en andere teksten, wat Uwe Broederschap zeker moet beseffen, 
zo geloven wij, het leergezag van de Apostolische Stoel erkennend, hebt besloten haar over enkele zaken 
waar twijfel over bestaat, te raadplegen, hetgeen we beslist dankbaar koesteren en aanvaarden en wij 
bevelen op grond daarvan Uwe Voorzichtigheid aan: niet dat wij ons beschouwen als uit onszelf 
toereikend te zijn, maar onze toereikendheid is uit God […]. U hebt - met twijfel en openheid  om te leren 
- gevraagd naar de reden waarom wij in onze brieven de Kerk van Rome één en universeel noemen, 
zoals deze nu verdeeld is op bepaalde specifieke manieren; want hoewel er één herder en één kudde, 
zijn er onder Christus, de ene vorst van de herders, toch velen tot herders aangesteld. Wij echter 
antwoorden dit op uw vragen, dat de Kerk om twee redenen universeel wordt genoemd: het begrijpen 
van de dingen, die worden gezegd, moet afgeleid worden uit de redenen waarom iets gezegd wordt: 
omdat niet de zaak ondergeschikt is aan het woord maar het woord ondergeschikt is aan de zaak. Met 
de ‘universele Kerk’ wordt de Kerk aangeduid die uit verschillende Kerken bestaat en die in het Grieks 
katholiek wordt genoemd. En volgens deze interpretatie van dit woord is de Kerk van Rome niet de 
universele Kerk, maar een deel van de universele Kerk: namelijk de eerste en de belangrijkste, als het 
hoofd in het lichaam, want in haar ligt de volheid van de macht vervat, terwijl een (ander) deel van de 
volheid aan de overigen wordt toebedeeld. Maar met de universele Kerk wordt die ene Kerk aangeduid, 
die in zich alle kerken bevat; en wanneer de naam aldus wordt verstaan wordt alleen de Kerk van Rome 
universeel genoemd, omdat zij alleen door het voorrecht van haar bijzondere waardigheid boven de 
anderen is verheven […]. Want er is één algemene Kerk, waarvan de Waarheid tot Petrus zegt: ‘Jij bent 
Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen (Mat. 16,18). En er zijn veel particuliere Kerken […] 
wanneer de Kerk van Rome moeder wordt genoemd, niet vanwege haar leeftijd, maar veel meer vanwege 
haar waardigheid.  
149 Wilhelm Imkamp, Kirchenbild, p. 293: Innocenz ubernimmt bei der Verwendung des ‚mater‘-Titels nicht 
einfach eine zur Tradition gewordene Kanzleiformel, er ist sich vielmehr ihres Inhalts und ihrer primatialen 
Argumentationsmöglichkeiten sehr wohl bewusst, wie seine Verteidigung dieses Titels gegenüber dem 
Patriarchen von Constantinopel zeigt.  
150 Hageneder, Die Register, Br. I-353 Imperialis excellentie, p. 527, r. 8-11: […] Grecorum populi ab 
unitate apostolice sedis et Romane ecclesie recedentes, que disponente Domino cunctorum fidelium 
mater est magistra, sibi aliam ecclesiam confixerunt, si tamen, que preter unam est, ecclesia sit dicenda.  
VERTALING: […] hebben de Griekse volken, zich verwijderend van de eenheid met de Apostolische Stoel 
en de Kerk van Rome, welke door de Heer is ingesteld als moeder en leermeesteres van alle gelovigen, 
een andere Kerk uitgedacht, ook al moet de Kerk die buiten de ene valt, toch Kerk genoemd worden.  
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Grieken dit heeft gedaan’.151 De wens van de terugkeer van de Griekse Kerk naar 
de Apostolische Stoel wordt samengevat in het ene woord van Innocentius: ‘Dat de 
dochter naar de moeder terug zou keren’, waarbij Innocentius het nu de tijd is om tot 
een juist oordeel te komen en tot handelen over te gaan (brief I-353 aan keizer 
Alexius III - augustus 1198,152 brief II-202 (211) aan keizer Alexius III - november 
1199,153 brief I-354 aan patriarch Johannes X Camateros - augustus 1198,154 brief 
II-200 (209) aan patriarch Johannes X Camateros - november 1199,155 brief VI-228 
(229) aan keizer Alexius IV - februari 1204156). 
De weg van de terugkeer is die van een synodale vergadering, waarbij de paus de 
orthodoxe rechtsorde zal respecteren, en die van een gezamenlijk concilie.157 Het 
gezag van de Apostolische Stoel, de instemming van het concilie en het advies van 
de broeders (patriarchen, bisschoppen en prelaten) zullen hierbij bepalend zijn. Op 
een concilie zal de Apostolische Stoel beslissingen nemen met instemming van het 
concilie en met het advies van de keizer en van de andere broeders. Innocentius 
schrijft de keizer dat de aanwezigheid van de patriarch wezenlijk zal zijn op het 
concilie en op de synodale vergadering ‘waarop, indien door ons bijeengeroepen, hij 
volgens uw belofte aanwezig zal zijn, aangezien deze zaken die we hebben 
onderzocht in onze brieven, leerstellig zijn’. De patriarch laat hij weten: ‘waarbij u 

 
151 Hageneder, Die Register, Br., p. 529, r. 19-21: Hoc autem Grecorum populus non attendens aliam sibi 
confixit ecclesiam- si tamen, que preter unam est, ecclesia sit dicenda. 
VERTALING: Echter volk van de Grieken heeft zich in zijn onoplettendheid een andere Kerk uitgedacht - 
die in strijd met de eenheid is en toch Kerk genoemd moet worden.  
152 Hageneder, ibid., Br. I-353 Imperialis excellentie, p. 527, r. 26-31: […] ut Grecorum ecclesia redeat ad 
sedis apostolice unitatem et ad matrem filia revertatur.  
VERTALING: [...] dat de Kerk van de Grieken terugkeert naar de eenheid met de Apostolische Stoel en 
dat de dochter naar de moeder terugkeert. 
153 Hageneder, ibid., Br. II-202 (211) Multe nobis, p. 396, r. 36; p. 397, r. 1-5: ut scilicet membrum ad 
caput et ad matrem filia revertatur- ecclesie Romane reverentiam et obedientiam debitam impensurus.  
VERTALING: namelijk dat het lid naar het hoofd en de dochter naar de moeder moet terugkeren - wanneer 
hij aan de Kerk van Rome de verschuldigde eerbied en gehoorzaamheid geeft. 
154 Hageneder, ibid., Br. I-354 Reprobata quondam, p. 529, r. 33-5: […] ut Grecorum universitas redeat 
ad ecclesie unitatem et ad matrem filia revertatur et fiat iuxta verbum Domini unum ovile et unus pastor. 
Alioquin non possemus ulterius et cetera ut supra usque inspiret. (Deze zin is een verwijzing naar de 
volgende tekst uit brief I-353, p. 527, r. 32-5 aan keizer Alexius III: Alioquin, quantumcumque nobis 
molestum existeret, serenitatem tuam in aliquo molestare, non possemus ulterius sub dissimulatione 
transire, quin nostrum exequeremur officium, cum per Dei misericordiam tempus acceperimus iusticiam 
iudicandi.  
VERTALING: […] zodat de Griekse wereld moge terugkeren tot de eenheid van de Kerk en de dochter 
moge terugkeren tot de moeder en het naar het woord van de Heer één kudde en één herder mogen 
worden (Joh. 10. 16). De vertaling van het citaat uit de brief aan keizer Alexius III: Ook al is het ons 
enigszins onaangenaam, uwe Hoogheid met iets lastig te vallen, toch zouden wij niet langer de schijn 
kunnen laten voortbestaan, overeenkomstig het ambt dat door ons wordt uitgeoefend, zodat wij door de 
barmhartigheid van God de tijd aannemen om tot een rechtvaardig oordeel te komen.  
155 Hageneder, ibid., Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 389, r. 2-4: ut scilicet membrum ad caput et ad 
matrem filia revertatur- ecclesie Romane reverentiam et obedientiam debitam impensurus. 
VERTALING: zodat namelijk het lid naar het hoofd en de dochter naar de moeder terugkeert - en aan de 
Kerk van Rome de verschuldigde eerbied en gehoorzaamheid wordt betoond. 
156 Cf. Voetnoot 153 van dit hoofdstuk. 
157 Uit de context van de brieven II-200 (209) en II-202 (211) kan worden opgemaakt dat met de 
aanduiding van synodale vergadering en concilie dezelfde bijeenkomst bedoeld is.  
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aanwezig zult zijn volgens de belofte van de keizer zelf wanneer u door ons zult 
worden uitgenodigd - want het betreft dogmatische kwesties zoals wij in onze brieven 
hebben onderzocht’. De patriarch wordt vermaand te gehoorzamen en dit niet te 
verhinderen omwille van verscheidenheid in riten of dogmatische kwesties, maar 
aan de paus te gehoorzamen als zijn hoofd volgens canoniek gebruik en respect te 
tonen aan de Apostolische Stoel (brief II-200 aan patriarch Johannes X Camateros 
- november 1199,158 brief II-202 (211) aan keizer Alexius III - november 1199159).  

 
158 Hageneder, Die Register, Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 388, r. 23; p. 389, r. 2, 17-9: Gaudemus 
autem non modicum et utinam in te ac super te nostrum gaudium impleatur, quod apostolatus nostri 
sollicitudinem super unione Latinorum et Grecorum ecclesie commendasti pro divino zelo et ignito 
proposito, que nos expressisti habere in tuarum serie litterarum. Super qua etiam imperialis nobis 
celsitudo rescripsit, quod, ut verbis eius utamur, nostre sanctitatis est secundum precedentes sinodales 
operationes pro requisitis dogmatibus sinodalem conventionem fieri dispensare, et nostra sic sanctitate 
faciente sanctissima, que apud vos est ecclesia, non ad conventum tardabit. Licet autem, sicut ex 
predictis apparet, ecclesia Romana non tam constitutione sinodochica quam divina caput et mater 
omnium ecclesiarum existat et ideo nec pro disparitate rituum nec dogmaticum diversitate differre 
debueris, quin nobis sicut tuo capiti secundum antiquum et canonicum statum benignius et devotius 
obedires, cum certa non sint pro dubiis relinquenda: nos tamen pro multis necessitatibus ecclesiasticis 
disposuimus autore Domino generale convocare concilium et sinodalem celebrare conventum, ad quem, 
si vocatus a nobis iuxta ipsius imperatoris promissionem occurreris - cum hec sint dogmata, que nostris 
litteris requisivimus […] apostolice sedi obedientiam et reverentiam secundum statum canonum 
prestiturus; ne si secus actum fuerit, quod non credimus, tam in imperatorem ipsum, qui potest, si voluerit, 
efficere quod mandamus, quam in te et Grecorum ecclesiam procedere compellamur. 
VERTALING: Maar wij verheugen ons niet weinig -, en hopelijk dat onze vreugde in u en over u vervuld 
wordt, omdat u de zorg van ons apostolaat voor de eenheid van de Kerk van de Latijnen en de Grieken 
hebt aanbevolen op grond van een goddelijke ijver en een vurig voornemen, welke wij hebben en dat u 
in enkele van uw brieven naar voren hebt gebracht. Waarover ook zijne keizerlijke Hoogheid ons heeft 
geschreven, dat, om zijn woorden te gebruiken, het tot onze Heiligheid behoort om volgens vroegere 
synodale werkwijzen omtrent vereiste dogmatische kwesties een synodale conventie te beleggen, en 
wanneer onze Heiligheid (de paus) zo handelt, zal de Allerheiligste (de patriarch), die bij jullie in de Kerk 
gebruikelijk is, niet dralen om naar de bijeenkomst te komen Ofschoon, zoals uit wat eerder is gezegd, 
de Kerk van Rome niet door een synodale maar door goddelijke constitutie het hoofd en de moeder van 
alle kerken is  en u daarom ook niet vanwege verscheidenheid van riten of doctrinaire verschillen moet 
verhinderen dat u welwillend en devoot aan ons als uw hoofd gehoorzaamt volgens de oude en canonieke 
constitutie, want zaken die zeker zijn niet verwisseld mogen worden voor zaken die twijfelachtig, onzeker 
zijn: wij echter hebben besloten vanwege vele kerkelijke vraagstukken op gezag van de Heer een 
algemeen concilie bijeen te roepen en een synodale samenkomst te houden, waar u volgens de belofte 
van de keizer zelf, naar toe zult gaan wanneer u door ons zult worden uitgenodigd - want het betreft 
dogmatische kwesties zoals wij in onze brieven hebben onderzocht […] en daarmee volgens het 
canonieke gebruik gehoorzaamheid en respect tonend aan de Apostolische Stoel: opdat wij niet, als de 
zaken anders gedaan zouden worden, wat we niet geloven, wij gedwongen worden op te treden, niet 
zozeer tegen de keizer in persoon, die als hij wil, kan doen wat wij hem opdragen, alswel tegen u en de 
Griekse Kerk. De vertaling van Powell, Deeds, p. 80 is mijns inziens niet correct: ‘at which, if summoned 
by us according to your promise, this will occur, since these matters that we have sought by our letters 
are doctrinal’. Mijn vertaling: u (de patriarch), volgens zijn belofte (de keizer) aanwezig zult zijn. 
159 Hageneder, ibid., Br. II-202 (211) Multe nobis, p. 396, r. 32; p. 397, r. 5, 10-5: […] nos tamen pro multis 
necessitatibus ecclesiasticis disposuimus auctore Domino generale convocare concilium et sinodalem 
celebrare conventum, ad quem si vocatus a nobis iuxta tuam promissionem occcurrerit – cum hec sint 
dogmata, que nostris litteris requisivimus: ut scilicet membrum ad capud et ad matrem filia revertatur – 
ecclesie Romane reverentiam et obedientiam debitam impensurus, eum sicut fratrem karissimum et 
precipuum membrum ecclesie benigne ac ilariter admittemus; de ceteris auctoritate sedis apostolice ac 
sacri approbatione concilii cum tuo et aliorum fratrum nostrorum consilio, que statuenda fuerint statuentes. 
[…] Monemus igitur magnificentiam tuam et exhortamur attentius et in remissionem iniungimus 
pecccatorum, quatinus sic efficias, ut idem patriarcha per se vel, si forte justa prepeditus occasione 
nequiverit, per procuratores idoneos et aliquos de maioribus ecclesiarum prelatis statuto tempore ad 
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Gerd Hagedorn heeft in een reflectie op het Romeinse primaat tegen de achtergrond 
van deze beide brieven opgemerkt, dat patriarch Johannes X Camateros na zijn 
intronisatie op 5 augustus 1198 wel op 11 februari 1199160 aan Innocentius schreef, 
maar nog steeds niet - volgens oud gebruik - de intronisatiebrief had toegezonden. 
Volgens de oude ordening zou de patriarch met deze brief gehoorzaamheid betuigd 
hebben aan de paus. Dit zou voor Innocentius voldoende erkenning zijn geweest en 
daarna zou de weg vrij geweest zijn om over riten en dogmatische kwesties te 
spreken.161 
  
 Tegen de achtergrond van de terugkeer van de Griekse Kerk naar de eenheid 
met de Apostolische Stoel wordt ook de relatie met de keizer besproken. Tegenover 
keizer Alexius III zet Innocentius uiteen dat de paus heeft de voorrang in geestelijke 
zaken boven de keizer. Keizer Alexius IV krijgt te horen dat de band met en de 
erkenning van de Kerk van Rome wezenlijk is voor het imperium. Dat bleek niet 
alleen toen hem het rijk door de Latijnen - met Gods hulp - werd teruggegeven, maar 
ook om het rijk in stand te houden. Het pauselijk gezag en de koninklijke macht zijn 
als lichten in de universele Kerk; toch verschillen paus en keizer van elkaar als ‘dag 
en nacht’. De keizer moge dan heersen over de tijdelijke zaken, betreffende zijn 
onderdanen: de paus heeft de voorrang in geestelijke zaken. Innocentius gaf keizer 
Alexius III ook de boodschap mee meer respect te tonen voor het geestelijk gezag 
van de patriarch van Constantinopel (brief IV-22 aan keizer Alexius III - februari 
1201162).  

 
concilium vocatus accedat, apostolice sedi obedientiam et reverentiam secundum statum canonum 
prestiturus.  
VERTALING: […] bovendien hebben we omwille vele kerkelijke noodzakelijkheden besloten, met de Heer 
als getuige, een concilie bijeen te roepen en een synodale bijeenkomst te houden, waaraan hij, volgens 
uw belofte, als hij door ons zal worden opgeroepen, zal deelnemen - aangezien deze zaken leerstellig 
zijn, die wij in onze brieven hebben getract uiteen te zetten: dat namelijk het lid naar het hoofd moet 
terugkeren en de dochter naar de moeder. Verplicht door gepaste eerbied en gehoorzaamheid aan de 
Roomse Kerk, zullen wij hem vriendelijk en vreugdevol erkennen als een zeer geliefde broeder en een 
bijzonder lid van de kerk; over andere zaken zullen we met het gezag van de Apostolische Stoel en met 
de instemming van het heilig concilie, met uw advies en met dat van de andere van onze broeders 
beslissen wat er beslist moet worden. […] Wij vermanen daarom uwe Hoogheid en sporen u aan in de 
Heer en wij verbinden hieraan de vergeving van de zonden, in zoverre u zo handelt, dat de patriarch, 
wanneer hij op de vastgestelde tijd wordt opgeroepen voor het concilie, zelf aanwezig is of als hij om 
goede redenen verhinderd is, vertegenwoordigd wordt door geschikte gevolmachtigden en andere 
prelaten van de hoofdkerken en daarmee volgens het canonieke gebruik gehoorzaamheid en respect 
tonend aan de Apostolische Stoel.  
160 Br. II-199 (208) Scriptum a. 
161 Cf. Hagedorn, Papst Innozenz III. und Byzanz, pp. 105-20. 
162 Haluscynskyj, Acta, I, Br. IV-22 Solitae benignitatis, pp. 214-5: Quod autem sequitur: regi tanquam 
praecellenti, non negamus quin praecellat in temporalibus imperator, illis dumtaxat, qui ab eo recipient 
temporalia. Sed pontifex in spiritualibus antecellit, quae tanto sunt temporalibus digniora quanto corpori 
est anima praeferenda. […] Ad firmamentum (igitur) coeli, hoc est universalis Ecclesiae, fecit Deus duo 
luminaria magna, id est duas magnas instituit dignitates, quae sunt pontificis auctoritas et regalis potestas. 
Sed illa quae praeerat diebus, id est spiritualibus, maior est; quae vero (noctibus, id est) carnalibus, minor; 
ut quanta est inter solem et lunam, tanta inter pontifices et reges differentia. Cognoscatur autem hoc, si 
prudenter attenderet imperatoria celsitudo, non faceret nec permitteret venerabilem fratrem nostrum 
patriarcham Constantinopolitanum, magnum quidem et honorabile membrum ecclesiae, iuxta scabellum 
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De relatie tussen de paus en de keizer weerspiegelt de verhouding tussen het 
geestelijke en het tijdelijke. Evelyne Patlagean schrijft over de verhouding tussen 
paus en keizer dat het universele keizerrijk van het nieuwe Rome zich symmetrisch 
verhield tot het niet minder universele primaat van de Kerk van Rome.163 Het mag 
duidelijk zijn dat Innocentius het tweede, het universele primaat van de Kerk, 
volmondig zou hebben beaamd en het eerste, het universele keizerrijk van het 
nieuwe Rome, alleen maar ter kennisgeving zou hebben aangenomen. Wat voor de 
Griekse Kerk geldt, geldt dus ook voor de keizer: dat hij de Kerk van Rome zou 
erkennen (brief I-353 aan keizer Alexius III - september 1198164), dat zou hem rust 
brengen (brief II-202 (211) aan keizer Alexius III - november 1199165). Want wie het 
Romeinse imperium wil bezitten, zal de Kerk van Rome moeten liefhebben en de 
orders van de paus moeten opvolgen (brief V-121 (122) aan keizer Alexius III -
november 1202166). Voor Alexius IV zou dit nog meer een grotere verplichting zijn. 
De Kerk van Rome moet geëerd worden vanwege de bijstand van de Latijnen voor 
het herstel van het keizerrijk. De Apostolische Stoel zal bescherming verlenen aan 

 
pedum suorum in sinistra parte sedere, cum alii reges et principes archiepiscopis et episcopis suis, sicut 
debent, reverenter assurgent et eis iuxta se hororabilem sedem assignent. 
VERTALING: Waaruit echter volgt voor de verheven vorst: wij ontkennen niet dat de keizer heerst over 
de tijdelijke zaken, althans voor hen, die van hem tijdelijke zaken ontvangen. Maar de paus heeft voorrang 
in geestelijke zaken, die zoveel verhevener zijn dan de tijdelijke zaken als de ziel is boven het lichaam. 
[…] Aldus heeft God aan het hemels firmament, dit is de universele Kerk, twee grote lichten gemaakt, dat 
wil zeggen: Hij stelde twee grote ambten in, dat wil zeggen: het pauselijk gezag en de koninklijke macht. 
Maar deze, welke heerst over de dagen, dat is over de geestelijke zaken, is groter; die andere (dit is over 
de nachten) over de goede aardse zaken is kleiner; in de mate dat zon en maan van elkaar verschillen, 
in die mate verschillen de pausen en de koningen van elkaar. Laat dan ook dit duidelijk zijn: als de 
Keizerlijke Hoogheid zorgvuldig te werk zou gaan, zou hij het niet zo regelen en ook niet toestaan dat 
onze broeder de patriarch van Constantinopel, waarlijk een groot en eerbiedwaardig lid van de Kerk, aan 
de linkerkant van zijn voeten zit, terwijl andere koningen en vorsten respectvol voor hun aartsbisschoppen 
en bisschoppen opstaan en hun een eervolle zetel naast hen toewijzen. 
163 Cf. Patlagean, ´Die griechische Kirche‘, p. 386. 
164 Hageneder, Die Register, Br. I-353 Imperialis excellentie, p. 526, r. 11-7: Quoniam edificium, quod 
super hoc fundamentum consistit, nec casum timet nec ad machinas formidat hostiles. Ut autem firmius 
et fortius imperium tuum in huius fundamenti firmitate persistat, oportet, ut Deum universis tuis affectibus 
anteponas et sponsam eius, Romanam ecclesiam, cuius ipse fundamentum et fundator existit, precipue 
venereris: ut dum in dilectione sponsi et sponse perstiteris unitate, ex nulla parte celsitudinis tue sublimitas 
quatiatur.  
VERTALING: Want het gebouw (de Kerk), dat staat op dit fundament (Christus), is niet bezorgd om 
gebeurtenissen noch bevreesd voor vijandige listen. Opdat dan ook uw rijk onaantastbaar en krachtig 
vaststaat op dit onwrikbare fundament, is het nodig dat u God boven al uw voorkeuren plaatst en zijn 
bruid, de Kerk van Rome, waarvan Hijzelf het fundament en de stichter is, bovenal vereert: want zolang 
u vanuit de eenheid volhardt in de liefde voor de bruidegom en de bruid, zal de verhevenheid van uwe 
Hoogheid in geenszins worden ontwricht. 
165 Hageneder, ibid., Br. II-202 (211) Multe nobis, p. 397, r. 25-7: Sciturus pro certo, quod si nostris volueris 
consiliis acquiescere, gravi tempestate sedata, grata tibi potuerit tranquillitas provenire. 
VERTALING: Wees er zeker van, dat als u het eens bent met onze adviezen, de storm zal gaan liggen, 
er een aangename rust over u kan komen.  
166 PL 214, 1124C-1124D, Br. V-121 (122) Litteras et nuntios: Super eo autem quod de juvando illo ad 
Romanum imperium obtinendum, qui Romanam Ecclesiam deberet diligere et nostris obsecundare 
mandatis, tua nos celsitudo voluit commonere, noveris quod, licet praedictus Philippus potens sit […]  
VERTALING: Over hem echter, die vroeg om hem te helpen om het Romeinse imperium in bezit te nemen 
- hij zal de Kerk van Rome moeten liefhebben en onze orders moeten opvolgen - heeft uwe Hoogheid 
ons willen vermanen, wel wetend dat, hoewel de voorgenoemde Philip machtig is […]  
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het keizerrijk, dat na goddelijke hulp door de Latijnen aan Alexius IV werd 
teruggegeven. Ze zal de eenheid van het Rijk effectief versterken en de Latijnen 
zullen bescherming blijven bieden (brief VI-228 (229) aan keizer Alexius IV - februari 
1204167). 

 
  Uit het bovenstaande onderzoek over de universaliteit van de Kerk van Rome 
en de terugkeer van de Griekse Kerk naar de eenheid met de Kerk van Rome en 
met de Apostolische Stoel blijkt hoezeer beide thema’s met elkaar verbonden zijn. 
Voor Innocentius was het memoreren ten opzichte van de keizer en de patriarch van 
de eenheid van de Kerk, zoals beleden in het symbolum (van de apostelen), niet 
alleen een punt van wederzijdse erkenning, maar vooral om aan te geven dat de 
eenheid van Kerk tot het wezen van het geloof behoort. Hij zet uiteen, dat de Kerk 
van Rome, die één en universeel is, omdat haar vanwege haar bijzondere 
waardigheid als hoofd de plenitudo potestatis werd toevertrouwd, binnen de 
universele Kerk staat. Bovendien schrijft hij haar de leiding toe over de anderen en 
noemt haar mater vanwege haar waardigheid. De terugkeer van de Griekse Kerk 
wordt benoemd als ‘de terugkeer van het lid naar het hoofd en van de dochter naar 
de moeder’, dat wil zeggen: de terugkeer van de Griekse Kerk naar de Kerk van 
Rome, naar de eenheid met de Apostolische Stoel. De weg van de terugkeer is die 
van een synodale vergadering die volgens de orthodoxe rechtsorde zal plaatsvinden 
en van een gezamenlijk concilie. De patriarch zal aanwezig moeten zijn vanwege 
het feit dat het leerstellige kwesties zal betreffen. Maar vóór alles vraagt Innocentius 
aan de patriarch om naar canoniek gebruik aan de paus te gehoorzamen. Hiermee 
zal ‘het lid naar het hoofd’ zijn teruggekeerd. Ook aan de keizers vraagt hij om de 
Kerk van Rome te erkennen, hetgeen hun recht zal geven op het bezit van het 
imperium en hun bescherming zal bieden. Ook al heeft hij de keizer al laten weten 
dat de pontifex de voorrang heeft inzake geestelijke zaken. 
 

4.3 Deelconclusie 

Evenals in de preken toont het onderzoek van de brieven dat de persoon van Petrus 
het uitgangspunt is geweest van de primaatsdoctrine van Innocentius. In de 
correspondentie met de patriarch wordt Petrus door hem gepresenteerd als de 
belangrijkste autoriteit temidden van de anderen, die ook zonder hen kan handelen, 

 
167 Hageneder, Die Register, Br. VI-228 (229) Recepimus litteras, p. 387, r. 12-17: […] Ac preter id, quod 
ipse imperium tuum solidabit in pace, apostolica sedes illud studebit efficaciter roborare. Cum enim per 
Latinorum auxilium post divinum sis imperio restitutus, debes non immerito Romanam ecclesiam 
honorare, cuius filli tibi taliter astiterunt et que post Deum tibi et Constantinopolitano imperio precipue 
poterit necessarium patrocinium impertiri. 
VERTALING: […] Behalve dat Hij uw rijk in vrede zal bevestigen, zal de Apostolische Stoel zich erop 
toeleggen dit effectief te versterken. Want omdat u door de Latijnen - na goddelijke hulp - het keizerrijk is 
teruggegeven, moet u met recht eer brengen aan de Kerk van Rome, van wie de zonen u dusdanig 
hebben bijgestaan en die - na God - u en het keizerrijk van Constantinopel bij uitstek de benodigde 
bescherming zal kunnen verlenen. 
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juist vanwege de ontvangen plenitudo potestatis. Deze autoriteit is in de eerste 
plaats die van het leergezag ‘dat wordt voortgezet in de opvolgers van Petrus’, ze is 
onderbouwd met de caput-metafoor en de toepassing van de benaming van vicarius 
Christi. Innocentius schrijft Petrus vervolgens de plenitudo potestatis jurisdictionis 
toe, dat wil zeggen, het bestuur over de hele Kerk en de hele wereld. De zetel van 
Rome bezit temidden van de andere zetels de tota plenitudo potestatis. Een 
volmacht die haar gegeven werd om de plenitudo sollicitudinis uit te oefenen voor 
de gehele Kerk. Wie de opvolgers van Petrus niet in hun ambt dan ook niet erkent, 
vervreemdt zich van de kudde.  

 
 In het onderzoek van de brieven wordt ook duidelijk dat het primaat van de 
Apostolische Stoel door haar goddelijke instelling voor Innocentius de waarborg was 
voor de continuïteit van de Petrinische volmacht. Benoemd als caput en mater van 
alle kerken is de Apostolische Stoel de dragende kracht van de Kerk van Rome in 
haar positie van mater en magistra. Tegenover de Griekse Kerk en keizer wordt de 
soevereine autoriteit van de Apostolische Stoel sterk beklemtoond.  
Het onderzoek, aangaande de thematiek van de universaliteit van de Kerk van Rome 
en de terugkeer van de Griekse Kerk naar de eenheid met de Kerk van Rome en 
met de Apostolische Stoel, heeft laten zien dat Innocentius de eenheid van de Kerk 
gerealiseerd ziet in de Kerk van Rome. Hij ziet dit als een kwestie van geloof en grijpt 
dan ook terug op het gezamenlijke symbolum. In de uiteenzetting over de positie 
van de Kerk van Rome binnen de universele Kerk werd de universaliteit van de Kerk 
van Rome gerelateerd aan haar waardigheid als hoofd. Hierom wordt haar de 
plenitudo potestatis toevertrouwd. Wanneer er sprake is van de terugkeer van de 
Griekse Kerk naar de Kerk van Rome wordt het beeld gebruikt van ‘het lid dat naar 
het hoofd terugkeert’ (verwijzend naar het primaat van Petrus) en van ‘de dochter 
die naar de moeder terugkeert’ (verwijzend naar de Kerk van Rome). Zoals de 
eenheid een kwestie van gezamenlijk geloof is, zo zal de patriarch met een daad 
van gehoorzaamheid de terugkeer van de Griekse Kerk realiseren. Ook de keizer 
wordt om een erkenning van de Kerk van Rome gevraagd. In het perspectief van de 
(in de ogen van Innocentius zich vervreemd hebbende) Griekse Kerk zal ze haar 
soevereine autoriteit tonen op een gepland concilie. Deze zelfde autoriteit wordt ook 
zichtbaar in de persoon van de paus. De band met de paus wordt voorgehouden als 
het criterium van ‘Kerk-zijn’ en zijn autoriteit in geestelijke zaken gaat voor de 
koninklijke macht. 
 
 Samenvattend mogen we stellen dat we in de brieven die Innocentius liet uitgaan 
naar de keizers en de patriarch naar voren komt welke visie op het pauselijk primaat 
hij heeft willen uitdragen. Centraal staat voor hem de pauselijke autoriteit welke werd 
benoemd als een plenitudo potestatis, die allereerst tot uiting kwam in het 
magisterium en vervolgens in de plenitudo potestatis jurisdictionis. De uitdrukkelijk 
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beklemtoonde continuïteit van de Petrinische volmacht, zoals deze vorm krijgt in het 
instituut van de Apostolische Stoel en in de persoon van de opvolger van Petrus, 
leidt tot de bijzondere constatering dat de Apostolische Stoel caput en mater van alle 
Kerken moet zijn. De terugkeer van de Griekse Kerk als ‘dochter naar de moeder’ 
staat voor Innocentius in het ecclesiologische concept van de ‘ongerepte’ eenheid 
van de Kerk van Rome. Hij wekt de indruk dat een daad van gehoorzaamheid van 
de patriarch en de erkenning van de Kerk van Rome door de keizer voldoende 
zouden zijn geweest om tot een herstel van de oude situatie te komen. Innocentius 
heeft er geen twijfel over laten bestaan dat er over deze daad van gehoorzaamheid 
en erkenning geen controverse meningen konden bestaan. Die ruimte lijkt er wel te 
zijn waar er sprake is van een synodale vergadering en een concilie, waarop 
leerstellige kwesties behandeld zouden moeten worden.168 Uit de vermelding van 
‘een synodale vergadering’ (in het Griekse spreken een synoniem voor een concilie) 
zou men kunnen concluderen dat het synodale model ruimte krijgt, wanneer de 
primatiale positie van de paus erkend is. 
 
 

5. EINDCONCLUSIE 

 
Zowel in de preken als in de brieven treedt de plenitudo potestatis als het centrale 
begrip van de primaatsdoctrine naar voren, zoals dit ook in het overzicht van het 
historisch onderzoek naar voren kwam. In de preken lag bij de Petrinische 
onderbouwing het accent op de unieke positie van Petrus, hetgeen uiteraard 
samenhangt met de thematiek van de feestdagen. De overdracht aan de opvolgers 
werd samengevat door te spreken over het primaat van de Apostolische Stoel en 
over de persoon van de paus als de poortwachter die vanuit de volheid van zijn 
volmacht zijn plenitudo sollicitudinis uitoefende over de hele Kerk en ten dienste van 
haar. De preken benadrukken dat deze potestas als ecclesiasticae gezien moest 
worden vanwege het kader van het leergezag en de herderlijke autoriteit, waarvoor 
de bisschoppen op een eigen wijze de pars sollicitudinis hadden ontvangen. De 
potestas van het magisterium wordt hier uitdrukkelijk verbonden met een plenitudo 
potestatis jurisdictionis, die zich ongelimiteerd uitstrekte over heel de Kerk en de 
wereld.  
 
 De brieven worden, anders dan de preken, bepaald door het feit dat Innocentius 
zich hier geplaatst wist tegenover de keizer en de patriarch als de autoriteiten binnen 
de Griekse Kerk, die hij wilde bewegen tot het herstel van de eenheid met de Kerk 
van Rome. Ook hier komt de Petrinische onderbouwing en de overdracht aan de 
opvolgers ter sprake. Maar nu ligt het accent op de plenitudo sollicitudinis van 

 
168 Cf. Punt 3 van hoofdstuk V. 
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Petrus, die duidelijk onderscheiden wordt van de zorg door de anderen. In de brieven 
wordt ook ingegaan op het primaat van de Apostolische Stoel, maar nu in relatie tot 
de Griekse Kerk en wel op basis van de aan de Apostolische Stoel verleende 
plenitudo potestatis. 
De Apostolische Stoel wordt in de visie van Innocentius beschouwd als 
boventijdelijke draagster van de plenitudo potestatis. Als caput en mater van alle 
kerken stond ze echter voor een primaatsopvatting waarin de plenitudo potestatis 
en de plenitudo sollicitudinis wezenlijk op elkaar betrokken waren. Het onderscheid 
tussen de universele Kerk en de Kerk van Rome als onderdeel van de universele 
Kerk was voor Innocentius even bepalend als de constatering dat de Kerk van Rome 
één en universeel is, juist omwille van de plenitudo potestatis, die haar ten dienste 
van de eenheid was gegeven en die zichtbaar werd in de persoon van Petrus. In zijn 
briefwisseling met de Griekse keizer en patriarch komen niet alleen de controverses 
met hun theologische opvattingen naar voren. We vinden er ook zaken die verwijzen 
naar een consensus zoals de bereidheid om tot een concilie over te gaan. Dat 
Innocentius hierbij vooraf vroeg om de erkenning van de pauselijke autoriteit in 
leergezag en jurisdictie mag niet al te zeer verwonderen. Dat hij de pauselijke 
autoriteit zo sterk heeft benadrukt, moet namelijk niet alleen gezien worden in het 
licht van zijn persoonlijke geloofsovertuiging, maar ook en vooral in het licht van de 
tijd en de omstandigheden waarin de Kerk in het Westen, maar ook de Kerk in het 
Oosten, verkeerden. Vanaf de apostel Petrus tot en met paus Innocentius bleek 
deze primaatsdoctrine steeds mede haar kracht te ontlenen aan de persoon, die 
geroepen werd om drager te zijn van dit ambt en zijn volmachten. Innocentius heeft, 
zoals een architect, planmatig vormgegeven aan een primaatsdoctrine waarin het 
oude met het nieuwe verbonden werd. Tot het nieuwe behoort zeer zeker de 
profilering van de plenitudo potestatis als het centrale begrip van de 
primaatsdoctrine, maar ook de manier waarop hij deze gerelateerd heeft aan het 
magisterium, aan de plenitudo sollicitudinis van de paus en aan de pars sollicitudinis 
van de bisschoppen. Waar Klaus Schatz aangeeft dat Innocentius als vicarius Christi 
ook hoofd van de Kerk (caput ecclesiae) is,169 moet worden opgemerkt dat 
Innocentius noch in zijn preken noch in de besproken brieven dit naar voren heeft 
gebracht. Wel wordt Petrus benoemd als caput ecclesiae, wel treedt de opvolger in 
zijn volmachten en wordt de Apostolische Stoel het hoofd van alle Kerken genoemd.  
Het feit, dat bij de uiteenzetting van de leerstellige kernbegrippen170 al naar voren 
kwam, namelijk dat de volledige soevereiniteit van de pauselijke autoriteit 
ogenschijnlijk geen ruimte laat aan het synodale denken zoals de Griekse Kerk dit 
voorstond en aan de imperiale visie van de keizer als hoofd van de christenheid lijkt 
evident. Wanneer echter in het denken van Innocentius niet het begrip van de 
plenitudo potestatis het begrip van de plenitudo sollicitudinis had bepaald, maar 

 
169 Cf. onder punt 2 van dit hoofdstuk en Schatz, Der päpstliche Primat, p. 117. 
170 Cf. Punt 2 van dit hoofdstuk. 
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omgekeerd, dan was het wellicht voor de Griekse Kerk eenvoudiger geweest om die 
noodzakelijke daad van de geloofsgehoorzaamheid te stellen, die kenmerkend was 
voor het geloof van Petrus en van de overigen. Wanneer de Griekse patriarch de 
aloude daad van gehoorzaamheid in een schrijven tot uiting had gebracht, waren er 
wellicht ook nieuwe wegen geopend. Helaas waren beide Kerken tezeer gefocust 
op hun eigen situatie. 
 

Hoe Innocentius de pauselijke autoriteit tot uitdrukking heeft gebracht in de 
wisselende omstandigheden van een kruistocht, die geleid werd door Latijnse 
christenen, vormt het volgende onderwerp van dit onderzoek.  

 



  

HOOFDSTUK III: DE VIERDE KRUISTOCHT EN HET PAUSELIJK GEZAG 

 

1. TER INLEIDING 

We hebben in het vorige hoofdstuk kunnen vaststellen dat voor Innocentius de 
uniciteit van het Petrus-ambt zich uitte in de plenitudo potestatis ecclesiasticae van 
de Romeinse pontifex die zowel leerstellig als jurisdictioneel van aard was en 
bovendien betrekking had op het geestelijke en op het tijdelijke. In dit hoofdstuk zal 
worden onderzocht hoe Innocentius is omgegaan met de uitoefening van deze 
potestas in de zeer bijzondere en enerverende situatie van de vierde kruistocht.  

 
 Om recht te doen aan de complexe werkelijkheid van de kruistochten en om de 
vierde kruistocht als decor van de pauselijke gezagsuitoefening goed te kunnen 
belichten, buigen we ons eerst over het fenomeen van de kruistochten in het 
algemeen. De weergave van de historiografie van de kruistochten toont ons dat de 
historiografie nooit losstaat van de politieke, wereldbeschouwelijke tijdvoorstellingen 
en stromingen van de tijd waarin de evaluatie plaatsvindt.1 Vernieuwende inzichten 
rond de kruistochten en rond de motivatie van de kruisvaarders (crucesignati) in de 
afgelopen jaren hebben de historische analyse over deze thematiek diepgaand 
gewijzigd. Niet alleen de politieke factoren, die een grote rol hebben gespeeld, 
werden geanalyseerd, maar er is opnieuw aandacht ontstaan voor de religieuze 
componenten van de kruistochten. De vraag komt dan ook naar voren wat er onder 
een kruistocht verstaan moet worden en welke kenmerken aan een dergelijke 
onderneming moeten worden toegekend. Een door mij opgestelde definitie van een 
kruistocht wil de belangrijkste elementen hiervoor aangeven. Historici hebben 
geprobeerd te achterhalen wat de startmotor is geweest, zowel van de 
kruistochtbeweging, die in de dagen van de synode van Clermont-Ferrand op gang 
kwam, alsook van die andere grote kruistochten die gericht waren op de bevrijding 
van Jeruzalem. Een korte schets van de aanleiding tot de eerste drie kruistochten 
sluit de paragraaf over de definiëring van het begrip ‘kruistocht’ af. Het fenomeen 
van de kruistochten roept de vraag op naar de religieuze motivatie van hen, die zich 
lieten ‘tekenen’ met het teken van het kruis. Deze en andere religieuze factoren 
vormden de achtergrond van de vragen over de rol die de pausen, en met name 
Innocentius in verband met de vierde kruistocht, hierbij hebben gespeeld.  
 
 In verband met de vierde kruistocht kunnen we drie fasen onderscheiden: de 
oproepen en de prediking voor de vierde kruistocht, de verovering van Zara en de 
eerste verovering van Constantinopel. De rol die Innocentius bij elk van deze fasen 

 
1 Cf. Jonathan Phillips, In naam van God, pp. 345-8. 
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heeft gespeeld, vanuit welke autoriteitsaanspraken en met welke middelen hij dit 
deed, komen in elke paragraaf als de centrale vragen naar voren.  
 

2. HET FENOMEEN VAN DE KRUISTOCHTEN 

 

2.1 De historiografie van de kruistochten 

Geen enkel historiografisch overzicht van de kruistochten kan voorbijgaan aan het 
werk van de middeleeuwse kroniekschrijvers. Het betreft tijdgenoten en soms ook 
participanten in een kruistocht. Hun geschriften waren vernieuwend en expressief in 
taal en vormgeving.2 De Britse classicus Sir Peter Noble heeft gewezen op het 
historisch bronmateriaal dat in dit proza van de middeleeuwse kroniekschrijvers te 
vinden is. In het geval zij ooggetuigen waren, hecht hij vooral grote waarde aan hun 
‘historiografische’ bijdrage.3 Aangaande de vierde kruistocht beschikken we 
verhoudingsgewijs over veel bronmateriaal van kroniekschrijvers:  
Geoffrey de Villehardouin, maarschalk de Champagne, geldt met zijn werk La 
conquête de Constantinople4 als de belangrijkste ooggetuige vanwege zijn positie 
als leider en organisator. In zijn gelijknamige werk La conquête de Constantinople5 
belicht Robert de Clari6 (Robert de Cléry), een arme ridder in het gevolg van zijn 
oom graaf Robert van Amiens, de gebeurtenissen vanuit het perspectief van de 
lagere, arme ridders. Gunther van Pairis beschrijft in zijn werk Historia 
Constantinopolitana7 de vierde kruistocht en de verovering en de plundering van 
Constantinopel. Hij baseert zich op het getuigenis van abt Martin, die de 
kruisvaarders begeleidde.  
Van Griekse zijde beschrijft de Griekse historicus Nicetas Choniates, verkerend in 
de kring van diverse Griekse keizers, in zijn werk Nicetae Choniatae Historia8 de 
aanvallen op en de verovering van Constantinopel.  
 

 
2 Smally, Historians in the Middle Ages, pp. 122-3: Conquest and crusade had a liberating and stimulating 
effect on historiography. The novelty and excitement of the story freed its historians from the dependence 
on ancient models. There was nothing comparable in ancient and early medieval history; the historian of 
the crusades had to express himself in his own way. […] The crusades produced lay authors and 
vernacular histories. 
3 Cf. Noble, The importance of Old French chronicles, pp. 399-416. 
4 J. Smith, vert., The Chronicle of Geoffrey de Villehardouin. Geoffroi de Villehardouin (1160–1212) begon 
in 1207 met het schrijven van zijn kroniek in het Frans. Hij verhaalt de prediking van de kruistocht, 
beschrijft de expeditie en het resultaat en geeft verslag van de nasleep.  
5 Cf. McNeal, vert., Robert de Clari, La conquête de Constantinople. Engelse vertaling (New York, 1936). 
6 Cf. Lognon, Les compagnons de Villehardouin, p. 196. 
7 Orth, Gunther von Pairis, Hystoria Constantinopolitana: Untersuchung und kritische Ausgabe. Als 
cisterciënser monnik schreef Gunther in het Latijn. Hij dankt de naam Pairis aan een voormalige 
cisterciënser abdij in de Elzas. 
8 Choniates, Nicetae Choniatae Historia.   
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 In de historiografie over de kruistochten worden meermaals bepaalde 
gebeurtenissen en opvattingen aangegeven welke worden gezien als belangrijke 
markeringen bij de totstandkoming van het historisch proces van de kruistochten. 
Als we zoeken naar de ‘spirit’ van de kruistochten dan wordt deze wellicht nog het 
meest tastbaar in de schriftelijke weergave van een historische dag voor de 
middeleeuwse christenheid: 15 juli 1099, de dag waarop de kruisvaarders na een 
bloedige strijd de heilige stad Jeruzalem veroverden. Ongeveer zeventig jaar na dato 
werd dit ‘moment suprême’ in een historiografie van de kruistochten als een laudatio 
verwoord door de aartsbisschop en historicus Willem van Tyrus9 (ca. 1130/35-1186):  
 

‘Toen eindelijk op deze wijze de orde in de stad hersteld was, legden zij (de vorsten) hun 
wapens af, wasten hun handen, trokken schone kleren aan en gingen vervolgens met een 
deemoedig en vermorzeld hart, blootsvoets, wenend en klagend, op naar de 
eerbiedwaardige plaatsen, die de Verlosser door zijn aanwezigheid heeft willen verlichten 
en heiligen. Zij gingen langs de heilige plaatsen en kusten deze met grote eerbied. 
Bijzonder vond dit plaats bij de kerk van het lijden en de verrijzenis van de Heer waar het 
gelovige volk van de stad en de clerus de vorsten tegemoetkwamen; zij die zoveel jaren 
het zeer harde en onverdiende juk van de slavernij hadden gedragen, dankten de 
Verlosser om de herkregen vrijheid. Met kruizen en onder de bescherming van de heiligen, 
zongen zij de vorsten hymnen en geestelijke liederen toe en aldus gingen zij de kerk 
binnen. Het was een liefdevolle aanblik, die het hart met geestelijke blijdschap vervulde 
om het gelovige volk met zoveel devotie en met de hartstocht van zoveel vrome 
verlangens de heilige plaatsen te zien betreden. Met welk een jubel en met welk een 
geestelijke vreugde kusten ze de plaatsen waar de Heer had geleden. Overal tranen, 
overal gezucht, maar niet uit angst of verdriet, maar uit gloeiende eerbied vanuit de 
hoogste vreugde van de innerlijke mens aan God als een offer opgedragen. Zowel in de 
kerk als in de hele stad verhief zich van het volk, dat aan de Heer zijn dank bracht, zulk 
een geraas, dat het zich tot de sterren leek te verheffen, zodat men terecht over hen kon 

zeggen: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen (Ps. 107,15)’.10 
 

 
9 Willem werd in Jeruzalem geboren, hij studeerde in het Westen en keerde in 1163 terug naar Jeruzalem. 
In de laatste jaren van zijn leven schreef hij de Historia Rerum Gestarum. 
10 Historia Rerum Gestarum in Partibus Transmarinis, deel 8, cap. XXI van Willem van Tyrus: Tandem 
vero urbe ad hunc modum ordinata, armis depositis, in spiritu humilitatis et in animo vere contrito, nudis 
vestigiis, lotis manibus et sumptis mundioribus indumentis, cum gemitu et lacrymis loca venerabilia, quae 
Salvator propria voluit illustrare et sanctificare praesentia, coeperunt cum omni devotione circuire, et cum 
intimis deosculari suspiriis; specialiter autem Dominicae passionis et resurrectionis ecclesiam, ubi clerus 
et populus fidelium, qui per tot annos durae nimis et indebitae servitutis jugum portaverant, de restituta 
libertate, Redemptori gratias exhibentes, cum crucibus et sanctorum patrociniis, principibus occurrentes, 
eos in praedictam cum hymnis et canticis spiritualibus introduxerunt Ecclesiam. Intueri erat 
amoenissimum, et spirituali plenum jucunditate, quanta devotione, quanto pii fervore desiderii, ad loca 
sancta fidelis accederet populus; quanta mentis exsultatione et spirituali gaudio Dominicae dispensationis 
deosculabantur memoriam. Ubique lacrymae, ubique suspiria, non qualia moeror et anxietas solet 
extorquere, sed qualia fervens devotio et interioris hominis consummata laetitia, solet Domino in 
holocaustum incendere. Erat porro tam in ecclesia quam per urbem universam, tantus populi, gratias 
Domino exhibentis, clamor, ut jam quasi usque ad sidera tolli sonus videretur, et de eis merito dictum 
crederetur: Vox laetitiae et exsultationis in tabernaculis justorum (Psal. CXVII, 15) [PL 201, 429-430]. 
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In deze weergave, medebepaald door de biografie van Willem van Tyrus, versmelten 
feitelijkheid, ideologie en historiografie tot een nieuwe werkelijkheid die nog 
eeuwenlang bepalend zou blijken te zijn voor de beeldvorming over de kruistochten. 
 
 De eerste moderne historiografische werken over de kruistochten dateren uit de 
eerste helft van de 17e eeuw. Al naar gelang de kerkelijke positie waarin men zich 
bevond was er kritiek of lof. De Engelse protestantse theoloog Thomas Fuller 
bekritiseerde in zijn populaire werk The History of the Holy War11 de kruistochten als 
een verspilling van levens voor een land ver weg en voor wat relieken. Lof op het 
fenomeen van de kruistochten was er anderzijds bij de Franse jezuïet en historicus 
Louis Maimbourg in zijn Histoire des croisades.12 
 
 De 18e eeuw als de eeuw van de Verlichting kon geen waardering opbrengen 
voor de kruistochten, die gezien werden als uitingen van middeleeuwse barbarij. In 
de late 18e en in de 19e eeuw nam de Romantiek het beeld van de ridderlijke 
vroomheid positief op. De Engelse historicus Charles Mills benadrukte de moed van 
de kruisvaarders in zijn werk The History of the Crusades.13 De Franse historicus 
Joseph-François Michaud roemde de prestaties van de Franse kruisvaarders in zijn 
zesdelig werk Histoire des Croisades,14 maar hij bekritiseerde ook hun gedrag. In de 
19e eeuw begon echter ook het wetenschappelijk onderzoek naar de kruistochten. 
Veel bronmateriaal werd verzameld en bewerkt in de zestiendelige encyclopedie 
‘Recueil des Historiens des Croisades’.15 
 
  Het begin van de 20e eeuw bracht de historici vele kansen om met nieuwe 
methodieken de bronnen via modern onderzoek te ontsluiten. Aan het begin van 
deze ontwikkeling staat mede de Duitse historicus Walter Norden met zijn diepgaand 
onderzoek naar het pausdom, de vierde kruistocht en Byzantium. Omdat het 
voorliggende onderzoek gerelateerd is aan de vierde kruistocht zullen zijn beide 
werken Der Vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu 
Byzanz16 (1898) en Das Papsttum und Byzanz - die Trennung der beiden Mächte 
und das Problem ihrer Wiedervereinigung (1903) op enkele punten samengevat 
worden. Het onderzoek betreft de gebruikmaking van het bronmateriaal, de focus 
van zijn onderzoek en de opzet van zijn historische uiteenzetting.  
 

 
11 Cf. Fuller, The History of the Holy Warre.  
12 Cf. Maimbourg, Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre Sainte. 
13 Cf. Mills, The History of the Crusades for the recovery and the possession of the Holy Land.  
14 Cf. Michaud, Histoire des Croisades. 
15 Cf.Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Orientaux, tome II, uitg. L’Académie impériale des 
inscriptions et belles-lettres (Paris: 1876). 
16 Cf. Norden, Der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz. Walter 
Norden promoveerde als mediëvist en wetenschapper op het terrein van de gemeentelijke ordening op 
het onderwerp van de vierde kruistocht. 
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 Het alom geroemde werk van de Duitse historicus Carl Erdmann Die Entstehung 
des Kreuzzugsgedankens17 (1935) legde de basis voor verdere studies over 
kwesties als definiëring en motivaties van de kruistochten. Hij bracht naar voren dat 
de kruistochten voortkwamen uit de 11e eeuwse hervormingsbeweging in Europa, 
die zich wist te verbinden met de seculiere militaristische cultuur en zich vooral 
richtte op de ongelovigen. Dit past volgens hem in het beeld van een cultuur die zich 
wilde zuiveren en die op een natuurlijke wijze met de hervormingsbeweging 
verbonden was.18  
Aan het begin van de jaren vijftig van de 20e eeuw werd er werk gemaakt van de 
bestudering van de Latijnse Oriënt. Vooral oorkonden, wetboeken en rechtsteksten 
uit de 13e eeuw werden ontsloten. Het onderzoek naar de ideologie achter de 
kruistochten kreeg nieuwe impulsen. Van grote invloed op het brede publieke 
denken over de kruistochten is het werk van de Britse historicus en Byzantinist Sir 
Steven Runciman geweest. Hij heeft in zijn driedelig werk A History of the 
Crusades19 de kruisvaarders neergezet als opportunistische veroveraars, die onder 
het mom van vroomheid op rooftocht waren; hun vroomheid werd door hem 
teruggebracht tot een randverschijnsel. De Amerikaanse mediëvist Kenneth M. 
Setton geeft in het zesdelige werk A history of the Crusades20 een uitgebreide 
analyse van de kruistochten over een tijdsbestek van vijf eeuwen. Bovendien 
behandelt hij in het vierdelige werk The Papacy and the Levant21 de eeuwen tussen 
de verovering van Constantinopel (1204) en de zeeslag bij Lepanto (1571). Hij 
verschaft een grondig inzicht in het omvangrijke bronmateriaal van de latere 
kruistochten. De Duitse hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Hans Mayer heeft 
zich in zijn Geschichte der Kreuzzüge22 (1965) vooral gericht op de 
kruisvaarderstaten. Zijn werk staat in het perspectief van de vraag hoe de 
machtsuitoefening in de praktijk werd uitgeoefend en biedt zeer bruikbare informatie 
over de vierde kruistocht en over het Latijnse keizerrijk. 
 
 Jongere historici zijn zich meer en meer bewust geworden - tegen de achtergrond 
van de laatste wereldoorlog - dat in de historiografie vergeten is geworden hoe 
intellectueel respectabel de christelijke theorie van de rechtvaardige oorlog is 

 
17 Cf. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens (Stuttgart, 1935; herdruk Darmstadt, 1980). 
Erdmann specialiseerde zich in het middeleeuwse politieke leven en in de oorsprong van het idee van de 
kruistochten in het middeleeuwse Latijnse christendom. 
18 Zoals de Reconquista in Spanje. 
19 Cf. Runciman, A History of Crusades. Runciman verwierf zich grote bekendheid met zijn beschrijving 
van de Middeleeuwen. 
20 Cf. Setton, A History of the Crusades. Setton geldt als een expert met betrekking tot de middeleeuwse 
geschiedenis en met name over de kruistochten.  
21 Cf. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), dl. I: - Innocent III, the Fourth Crusade, the 
Establishment, and the Latin States in Greece, pp. 1-26. 
22 Cf. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge. Mayer is docent middeleeuwse en nieuwe geschiedenis aan de 
universiteit van Kiel. 
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geweest.23 Deze nieuwe inzichten hebben de mythe ontzenuwd dat de kruisvaarders 
de tweede zoons uit Europese families waren, die omdat ze niet in aanmerking 
kwamen als erfgenamen op zoek gingen naar fortuin en roof. Duidelijk is geworden 
dat mannen en families grote financiële offers hebben gebracht om aan een 
kruistocht deel te kunnen nemen. Recentelijk is er veel aandacht besteed aan het 
thema van de memoria (het collectief geheugen, dat naar voren komt in een later 
geschreven reflectie) van de kruistochten binnen diverse kaders - vanaf het 
familieleven tot aan de liturgie.24 Het vrome idealisme van vele kruisvaarders is weer 
meer op de voorgrond komen te staan. Momenteel maakt de organisatie The Society 
for the Study of the Crusades and the Latin East,25 waarbij meer dan 400 
wetenschappers uit 31 landen zijn aangesloten, zich sterk om alle velden van 
onderzoek te betrekken bij het onderzoek naar het fenomeen van de kruistochten.26   
 

2.2 Een definiëring van het begrip ‘kruistocht’ 

Op 12 september 1683 versloeg de Poolse koning Jan Sobieski met een Pools-
Duits-Oostenrijks leger het Turkse leger dat onder leiding van grootvizier Kara 
Mustafa Pasje de stad Wenen belegerde. Hiermee was de laatste ‘kruistocht’ tot een 
einde gekomen. Aan het begin van de 21e eeuw is het begrip ‘kruistocht’ een 
synoniem geworden voor een ‘heilige oorlog’. Bovendien heeft het begrip ‘kruistocht’ 
voor velen een connotatie met 'de Kerk van Rome’ en vanuit dit perspectief wordt de 
institutionele Kerk van toen en van nu in een uitermate negatief licht geplaatst.  

 
 Veel historici kunnen zich vinden in de definitiebepaling waarbij de kruistochten 
worden omschreven als ‘ondernemingen die tijdens de Middeleeuwen uit religieuze 
motieven ondernomen werden tegen de vijanden van het christelijke geloof of tegen 
ketters’ of ‘als een heilige oorlog met als doel de rechten op christelijke bezittingen 
te herstellen, ter bescherming van de Kerk of de christenen, tegen degenen die als 
uiterlijke of innerlijke vijanden van de christenheid werden gezien’.27 
De vakliteratuur over de kruistochten belicht een scala aan facetten. Een kruistocht 
gold als een aangelegenheid, die de gehele christenheid betrof, ook al kwamen de 
deelnemers daadwerkelijk vaak maar uit enkele deelgebieden. Men geloofde dat 

 
23 Cf. Hoofdstuk III, punt 2.3. 
24 Cassidy-Welch, red., Remembering the Crusades and Crusading, p.2: Medieval people distinguished 
between the art of ‘memory’, which was the internal organization, collation and retrieval of information, 
and ‘remenbrance’, which was the outward communication of the past through text, word, image and 
ritual. But in Latin words for these different dimensions of remembering could be the same. Memoria, the 
memory, in Latin was an allocated concept […] the ‘objects and actions by which memory could be 
preserved. Cf. ook: hoofdstuk IV, punten 2.2 en 2.4. 
25 https://societyforthestudyofthecrusadesandthelatineast.wildapricot.org/  Geconsulteerd op 15 oktober 
2020. 
26 Cf. Bull, ‘Crusade and conquest’ in: The Cambridge History of Christianity, deel 4: Christianity in 
Western Europe, c.1100-c.1500, pp. 340-52. 
27 Cf.LThK², band 6, k. 632; Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, p.196. 
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Christus zelf door de paus als zijn zegsman deze onderneming goedkeurde en het 
gedachtegoed van het bedevaartwezen met al zijn privileges werd er vaak mee 
verbonden. De kruistochten beroerden het Midden-Oosten, Europa en Noord-Afrika. 
Als vijanden kwamen moslims, heidense Slaven. Mongolen, orthodoxe christenen, 
heretici en politieke tegenstanders van het pausdom in beeld.28 Bij de pogingen om 
het begrip ‘kruistocht’ te definiëren zijn vaak politieke, sociale, psychologische en 
religieuze componenten betrokken. De ‘pluralistische’ school onder de historici van 
de kruistochten benoemt de kruistochten als een verzamelnaam van al die militaire 
ondernemingen, met het karakter van boetedoening of pelgrimage, en 
gesanctioneerd door de hoogste kerkelijke autoriteiten, waarbij de participanten zich 
vaak door de rite van ‘het nemen van het kruis’ en de kruistocht-eed betrokken 
wisten. Heden ten dage zijn we ons ervan bewust dat onze kijk op het verleden, en 
dus ook op de kruistochten, mede bepaald wordt door een al-dan-niet-gedeelde 
verwijzing naar een ‘heilig, historisch en mythisch’ verleden.29 Deze component kan 
zowel confessioneel als  politiek beladen zijn.  
 
 Gezien de complexiteit van motivaties en doelstellingen van hen die op 
‘kruistocht’ gingen en het langdurige tijdsbestek waarin de kruistochten hebben 
plaatsgevonden, alsmede door de diversiteit van beoordelingen over de 
kruistochten, voldoen deze algemene definiëringen niet ten volle om op een 
evenwichtige wijze recht te doen aan het paradigma van de kruistochten. Een 
authentieke toegang tot dit bijzondere fenomeen dat de christenheid zeven eeuwen 
in zijn ban heeft gehouden ligt zeker in de terminologie die destijds werd gebruikt en 
die aangeeft hoe men daar in de Middeleeuwen over sprak. In de Middeleeuwen 
was er pas relatief laat en ook dan nog maar weinig sprake van een ‘kruistocht’. Men 
sprak veel eerder van een peregrinatio (bedevaart), een expeditio (veldtocht), via 
sancti Sepulchri (de weg van het heilig Graf), iter Hierosolymitanum (de tocht naar 
Jeruzalem) en passagium. De Duitse historicus Egon Boshof brengt vanuit deze 
benamingen naar voren dat de gedachte van de bedevaart en het idee van de heilige 
oorlog wezenlijk zijn om een militaire onderneming als ‘kruistocht’ te kunnen 
definiëren. Beslissend hierbij is ook het doel: de bevrijding van Jeruzalem en van het 
heilig graf uit de handen van de ongelovigen evenals het feit dat de initiatieven en 
het leiderschap van de kruistochten in de handen van de pausen lagen, wat het 
religieuze karakter ervan benadrukte. Boshof is zich ervan bewust dat, uitgaande 
van deze definiëring, ondernemingen als de Reconquista (de Herovering van Spanje 
op de moslims), de kruistocht tegen de Wenden en de oorlogen tegen de heretici en 
schismatici als een perversie van de oorspronkelijke kruistochtgedachte (de 
bevrijding van Jeruzalem en van het heilig graf uit de handen van de ongelovigen) 

 
28 Cf. TRE, band XX, trefwoord: kruistochten, pp.1-10. 
29 Cf. Paul, Remembering the Crusades, pp. 3-4. 
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gezien moeten worden.30 Hans Mayer ziet de bewapening als de scheidende en de 
bindende factor tussen bedevaart en kruistocht. Hij definieert een kruistocht als een 
gewapende bedevaart, een verdienstelijk gebeuren omgeven door geestelijke 
privileges (vooral de aflaat) en ziet het als een verdere ontwikkeling van het idee van 
de bedevaart.31 
 
  Een definitiebepaling van een kruistocht kan het militaire karakter naar voren 
halen (een kruistocht als een militaire onderneming met de kernmerken van een 
bedevaart) of een kruistocht benoemen als een bedevaart met militaire elementen. 
Mijns inziens zijn de volgende drie elementen bepalend voor een definitiebepaling. 
 
 Als een eerste element van definiëring moge gelden: de bewapening. De Duitse 
theoloog en kerkhistoricus Arnold Angenendt beschrijft, betreffende de bewapening, 
de ontwikkeling van een geestelijke militaire dienst (die oorspronkelijk als ‘militia 
spiritualis’ alleen het kloosterleven op het oog had) naar de ‘milites sancti Petri’ - de 
bewapende krijgsdienst ten dienste van het pausdom ten tijde van de Gregoriaanse 
hervorming. De vraag naar de legitimiteit van de heilige oorlog32 kon rekenen op 
kritiek vanuit de geestelijke traditie en op een afwijzende houding door de 
canonisten. De ‘kruistochtaflaat’ en het teruggrijpen op de beide laatste boeken van 
het Oude Testament, waarin de strijd van de Makkabeeën naar voren komt, leidden 
tot het ontstaan van de ridderorden, waarbij men met het zwaard verdienstelijk voor 
God kon strijden vanuit de optiek van de kruistocht als een verdedigingsoorlog en 
waardoor dit canoniek aanvaardbaar werd.33 
 Als een tweede element moet de doelgerichtheid op de stad Jeruzalem genoemd 
worden. De bevrijding van Jeruzalem en van het heilig graf uit de handen van de  
ongelovigen34 als het doel van de kruistochten beperken niet alleen de definiëring 
ten opzichte van andere militaire ondernemingen, maar verhelderen deze ook.35 
De Franse historica en Byzantiniste Evelyne Patlagean noteert juist het ontbreken 
van een eenduidige doelstelling als het basisprobleem van de kruistochtgedachte: 
ofwel men richtte zich op Jeruzalem en heilige plaatsen of op het bevrijden van de 
christenheid in het Oosten, die echter wel als schismatiek werd gezien of op haar 
hoofdstad Byzantium als een onontkoombaar tussenstation zowel voor de pelgrims 
naar Palestina als voor de ridders op zoek naar geluk.36 Toch kan in het verloop van 

 
30 Cf. Boshof, Europa im 12. Jahrhundert (Stuttgart, 2007), pp. 71- 2; LThK², kol. 632; Angenendt, 
Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert, pp. 420-7. 
31 Cf. Mayer, Geschichte, p. 19. 
32 Cf. Flori, La guerra santa. La formatione dell’ idea di crociata nell’ Occidente cristiano; cf. Hoofdstuk III, 
punt 2.4. 
33 Cf. Angenendt, Toleranz, pp. 421-8. 
34 Zo werden ze vaak door de kruisvaarders genoemd. Ook werden ze naar hun religie ‘Moslims’ genoemd 
of ‘Saracenen’ naar het Griekse woord Sarakênos dat ‘Oosterling’ betekent. 
35 Cf. Thorau, Die Kreuzzüge, p. 42. 
36 Cf. Patlagean, ´Die griechische Kirche, p. 375. 
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de zeven37 bekende kruistochten worden vastgesteld dat de bevrijding van 
Jeruzalem en de andere heilige plaatsen steeds de spirituele doelstelling bij uitstek 
is gebleven.38 
 Het derde en laatste element, bepalend voor mijn definiëring, is de geestelijke 
situatie van het christelijke Avondland. De Duitse kerkhistoricus Hermann Tüchle 
preciseert de door hem gegeven definitie van een kruistocht door uitdrukkelijk te 
spreken over ‘militaire ondernemingen van het christelijke Avondland’, voortkomend 
uit de pelgrimstochten naar de heilige plaatsen en voortkomend uit het idee van de 
heilige oorlog tegen de ongelovigen in de 10e en 11e eeuw op het Iberische 
schiereiland.39 Twee zaken zijn hierbij van belang. Enerzijds werd dit mogelijk door 
het veelzijdige kerstening van het Avondland ten gevolge van de Gregoriaanse 
hervormingsbeweging en de vorming van de ridderstand. Anderzijds kan de 
kruistocht naar het Heilig Land40 alleen begrepen worden vanuit de bijzondere 
vroomheid41 van de ridderstand van het Avondland gedurende de 10-13e eeuw. Het 
waren de pausen, die niet alleen het initiatief tot een kruistocht namen en het doel 
bepaalden, maar zij waren het ook die deze veldtochten vanuit hun ambt met 
goddelijk gezag autoriseerden en aldus de christenheid in beweging brachten. 
 

Samenvattend wordt door mij met het oog op het voorliggende onderzoek van de 
vierde kruistocht gekozen voor een beperkende, maar niettemin toegespitste 
definitie, waarin de kruistocht wordt omschreven als:  

een bedevaart door bewapende ridders, afkomstig uit het gehele christelijke 
Westen, gemotiveerd door hun christelijke vroomheid en gericht op de bevrijding 
van Jeruzalem en van het heilig graf, geïnitieerd en begeleid door de autoriteit 
van de Apostolische Stoel’ die optrad als de zaakvoerder van Christus. 

De historici, die pleiten voor een bredere definiëring, argumenteren vanuit een optiek 
die zo breed mogelijk is om daarmee alle ondernemingen als kruistocht te kunnen 
kwalificeren. Door mijn keuze voor de bovenstaande toegespitste definitie, waarbij 
het kruistochtbegrip niet wordt opgerekt over een periode van zeven eeuwen, kan 
de aandacht gericht worden op die kruistochten, welke direct of indirect de bevrijding 
van Jeruzalem tot doel hadden en waarvoor geheel de Westerse christenheid in 
beweging kwam.  
 

 
37 Over het aantal kruistochten wordt nog steeds gediscussieerd. 
38 Cf. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, pp. 208-9. 
39 Cf. Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, pp. 196-7; Schwerin, Die Aufrufe der Päpste zur Befreiung 
des Heiligen Landes von den Anfangen bis zum Ausgang Innocenz. IV, pp. 9-10. 
40 Andere territoriale benamingen, gebruikt door de kruisvaarders en te vinden in de literatuur, zijn: 
Palestina (inclusief Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië), de Levant (een Franse benaming: daar waar de 
zon opkomt - gezien vanuit Frankrijk) en Outremer (een Franse benaming: aan de andere zijde van de 
zee). 
41 Cf. LThK², band 6, c. 632.  
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  De algemene aanleiding van de aldus gedefinieerde kruistochten was de 
dreiging van de Seltsjoekse (islamitische) Turken met de bevrijding van Jeruzalem 
als doel. Toch blijkt elke kruistocht een eigen context als aanleiding te hebben, die 
bepalend is geweest om de christenheid (weer) in beweging te brengen. Van de 
eerste drie kruistochten wordt deze in het kort besproken om vervolgens onder punt 
3.1 van dit hoofdstuk in te gaan op de factoren die hebben geleid tot de vierde 
kruistocht.  
 
 De eerste kruistocht42 (1096-1099) kent een eigen wordingsgeschiedenis die 
nauw verbonden is met de politieke en de kerkelijke situatie zowel in het Oost-
Romeinse als het West-Romeinse rijk. In 1095 zond keizer Alexius I Comnenus 
(1081-1118) zijn gezanten naar paus Urbanus II (1088-1099) om hulp te vragen in 
de strijd tegen de Seltsjoekse Turken. De Latijnse christenheid reageerde massaal. 
In 1099 kwam Jeruzalem weer in christelijke handen. Hiermee stond het patriarchaat 
van Jeruzalem, evenals dat van Antiochië, onder het gezag van Rome. Met 
geweldige inspanningen en offers had de populus christianus haar doel bereikt: het 
heilig graf behoorde weer aan Christus.43 
 
 De tweede kruistocht (1147-1149)44 vloeide voort uit de val van Edessa, die 
plaats vond op Kerstavond 1144. Voor de moslimwereld was de teloorgang van 
Edessa een opsteker, voor het christelijke Avondland kwam het bericht als een 
schok. Met de bul Quantum praedecessores riep paus Eugenius III (1145-1153) de 
christenheid op tot een nieuwe kruistocht. De abt Bernardus van Clairvaux (1090-
1153) kreeg de opdracht om voor de kruistocht te werven. Franse en Duitse 
kruisvaarders werden bij een aanval op Damascus vernietigend verslagen. Daarmee 
liep deze kruistocht uit op een fiasco.  
 

 
42 Voor de eerste kruistocht vgl. de algemene literatuur in Mayer, Kreuzzüge, p. 40 e.v. met voetnoot 16, 
die door mij wordt gevolgd. Verdere literatuur: cf. Boshof, Europa, pp. 73-77; Harris, Byzantium and the 
crusades, pp. 52-71; Schreiner, Byzanz (München, pp. 135-36; Asbridge, De kruistochten. De strijd om 
het Heilige Land, pp. 49-129; Lilie, Byzanz und die Kreuzzüge, pp. 33-63; Riley-Smith, Jonathan, The 
First Crusade and the Idea of Crusading, pp.1-155. 
43 De kruisvaarders hebben door tal van bouwactiviteiten hun stempel op de stad Jeruzalem gedrukt. 
Mariëtte Verhoeven concludeert in: ‘Jerusalem as Palimpsest, pp. 132-3: ‘During the relatively short 
period of about a hundred years in which the Crusaders occupied Jerusalem, they managed to execute 
an extensive building. It included the re-adaptation or rebuilding of monuments that dated back to Early 
Christian or Byzantine times, the appropriation of Islamic edifices, and the construction of new buildings. 
With that they realized their goal of the re-establishment of Jerusalem as a Christian city’. 
44 Voor de tweede kruistocht: vgl. de algemene literatuur in Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, pp. 87-99 
met bijzonder voetnoot 48. Verdere literatuur: Boshof, Europa, pp. 77-9; Harris, Byzantium, pp. 94-101; 
Lilie, Byzanz und die Kreuzzüge, pp. 83-107.  
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 De derde kruistocht (1189-1192)45 werd door paus Gregorius VIII (oktober-
december 1187) in het leven geroepen. De aanleiding tot deze kruistocht vormde de 
verovering van Jeruzalem door de Egyptische veldheer Saladin die het leger van de 
kruisvaarders volkomen had verslagen ten noordwesten van het meer van Galilea.  
Het kruisvaardersleger stond voor het grootste deel onder leiding van keizer Frederik 
I Barbarossa. Zijn onverwachte dood in 1190 betekende het einde van deze 
onderneming. De Fransen en Engelsen wisten Akko nog te heroveren en keerden 
daarna huiswaarts.  
  

2.3 De religieuze motivatie van de crucesignati 

Ze kwamen vanuit heel West-Europa: van Denemarken en Friesland tot aan Iberië 
en Italië, van Schotland en Engeland tot aan Beieren en Zwitserland. Ridders met 
hun familieleden, schildknapen, boogschutters, de geestelijkheid die de kruistocht 
begeleidde (en soms ook leidde), onder wie de pauselijke legaat een bijzonder 
positie innam en eens zelfs de keizer, maar ook arme boeren en het gepeupel uit de 
steden namen deel aan de kruistochten. Het waren christenen van alle rangen en 
standen. Alleen de monniken ontbraken. Deze wilden ook deelnemen, maar het was 
hun door paus Urbanus II verboden als niet passend bij hun stand. Op de eerste en 
de vierde kruistocht ontbraken de vorsten of om reden van hun gespannen relatie 
met de paus of vanwege politieke verwikkelingen. Wat bewoog deze pelgrims om 
vanuit alle verloren hoeken van West-Europa op tocht te gaan naar het Heilig 
Land?46 In de besluiten van de synode van Clermont-Ferrand (1095) wordt de ideale 
motivatie van de kruisvaarders benoemd: pro sola devotione (uit zuivere liefde tot 
God) en non pro honoris vel pecuniae adeptione (niet voor het verwerven van eer of 
geld). Nu zullen de laatstgenoemde negatieve motieven ongetwijfeld een rol 
gespeeld hebben bij degenen die niets te verliezen hadden vanwege hun armoede 
en bij hen die alles op het spel zetten om een nieuw leven te winnen. Hans Mayer 
wijst er nadrukkelijk op dat economische en maatschappelijke factoren een niet te 
onderschatten rol gespeeld hebben in de kruistochtbeweging. Zucht naar avontuur 
en winstbejag waren verbonden met persoonlijke motivaties en zijn moeilijk in beeld 
te brengen. Historici als de Britse historicus Jonathan Riley-Smith47 wijzen op het feit 
dat de deelname aan een kruistocht voor velen een zware, gevaarlijke en dure 
onderneming is geweest.48 Dat brengt ons tot de vraag naar het ‘waarom’ van deze 
massabeweging, waarbij een nader onderzoek van de religieuze motivering van de 
deelnemers, welke ons een dieper inzicht moet verschaffen.  

 
45 Voor de derde kruistocht: vgl. de algemene literatuur in Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, pp. 125-38 
met bijzonder voetnoot 68. Verdere literatuur: Boshof, Europa, pp. 80-4; Harris, Byzantium, pp. 127-43; 
Lilie, Byzanz und die Kreuzzüge , pp. 127-48. 
46 Cf. Mayer, ibid., pp. 13-40. 
47 Jonathan Riley-Smith was een historicus met betrekking tot de kruistochten en hoogleraar te 
Cambridge. 
48 Cf. Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading Illustrierte Geschichte, p. 154. 
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  Om de ‘spirit’ van de kruisvaarders op het spoor te komen, zijn de volgende 
twee overtuigingen van belang: 
 Als eerste gold de brede gelovige overtuiging dat God achter de onderneming 
van de kruistocht stond. ‘Deus lo volt!’ (God wil het!): het geroep van het volk bracht 
als een antwoord op de oproep van paus Urbanus II de christianitas in het Westen 
in beweging. Zolang de overtuiging levendig was ‘dat God dit wil’ of wanneer deze 
overtuiging weer tot leven werd gewekt, was er de ‘inspiratie’ om te gaan. Waar deze 
overtuiging door tegenslag of verlies, zoals tijdens en na de tweede kruistocht, 
verdween kwam er ogenblikkelijk twijfel op aan de goddelijke welgevalligheid van 
deze onderneming. In het verloop van de kruistochten zien we dat de zuivere 
geloofsmotivatie week voor overwegingen en interesses van materiële en politieke 
aard.49 Dat deze overtuiging zich kon ontwikkelen, wordt duidelijk in de lange 
voorgeschiedenis die geleid heeft tot het ontstaan van een gunstig religieus klimaat 
om ter kruistocht te gaan. De interesse hiervoor werd gewekt vanuit een zekere 
beeldvorming over Jeruzalem. Sinds de 10e eeuw groeide het besef dat er een 
heilswerking uitging van een bedevaart naar Jeruzalem, een stad met een magische 
klank. Het aspect van het ‘te verwerven heil’ was ook verbonden met de 
boetebedevaart die als canonieke straf werd opgelegd. Dat het religieuze besef aan 
kracht toenam, wordt geïllustreerd in het feit dat vooral in de 11e eeuw velen de 
bedevaart naar Jeruzalem willen ondernemen om daar te sterven. Deze vroomheid, 
gericht op het Heilig Land, was een volksvroomheid, die alle lagen van de 
samenleving heeft omvat. Ze werd gevoed door de interesse voor de relikwieën uit 
de heilige plaatsen. De bloeiende relikwieënhandel tussen Oost en West kan dan 
ook alleen vanuit deze vroomheid ten volle begrepen worden. In de eerste fase van 
de kruistochten inspireerde deze volksvroomheid hele families om deel te nemen.  
 De tweede overtuiging lag op het vlak van de ridderstand. De cultuur van de 
middeleeuwse samenleving werd sterk bepaald door het kader van rangen en 
standen binnen een christelijke context. In de eeuwen dat de kruistochten 
plaatsvonden, kregen de ridderstand en de geestelijke stand gaandeweg een 
nieuwe profilering. De ‘ruwe’ ridderstand werd verrijkt met een ‘geestelijke’ dimensie. 
Ridders en vorsten werden door de pausen en de geestelijke stand aangesproken 
op hun eer en op hun feodale levensvisie. De gevolgen van strijd en geweld konden 
worden ‘goedgemaakt’ door een spirituele onderneming als de kruistocht. De devotio 
als motivatie voor de kruistocht werd vastgelegd in een gelofte. Alleen de hoogste 
geestelijke, de paus, kon iemand van deze gelofte ontslaan. Zij die op kruistocht 
gingen werden tot milites Christi en vooral milites Christi peregrini. De vervulling van 
de gedane belofte om de heilige plaatsen van de ongelovigen te bevrijden 
culmineerde in een geestelijke beloning: men werd ontslagen van alle kerkelijke 
straffen die in de ridderstand vooral door geweldsdelicten waren opgelopen. Voor 
de milites was dit een buitengewoon inspirerende gedachte. De kruistochtaflaat 

 
49 Cf. Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, pp. 202-3. 



 
 

93 
 

welke in de ‘bulla cruciata’ (1063) van paus Alexander II een eerste ontwerp kreeg, 
kreeg haar definitieve vorm in het decreet van Innocentius III ‘Quia maior’50 van 
1213.51 Voor de ridders was het vooral van belang dat hun opponenten ‘heidenen’ 
waren. De strijd tegen de ongelovigen kreeg een rechtvaardiging vanuit het 
veiligstellen van het erfgoed van Christus, zijn land en zijn stad. De belegering van 
Constantinopel werd spiritueel onderbouwd en gerechtvaardigd door de motivatie 
dat schismatici een ‘kruistocht’ verdiend hadden. De geestelijke stand van monniken 
en clerici op zijn beurt evolueerde van inspiratoren voor de kruistocht, van 
begeleiders van de kruisvaarders en van medefinanciers van de kruistocht tot de 
mendicanten-beweging die zich zou richten op de bekering van de ongelovigen.52 
Voor alle deelnemers - ridderstand en vorsten, geestelijkheid en het gewone volk - 
was er de algemeen aanvaarde magie van ‘bijzondere tekenen, voorspellingen, 
visioenen en profetieën’.53 In hoeverre Innocentius voor deze zaken en voor 
eindtijdverwachtingen ontvankelijk was, kwam al naar voren in hoofdstuk II en zal 
opnieuw aan de orde komen in de hoofdstukken IV en V. 
 
 Het ligt voor de hand dat latere generaties aan deze fenomenen een 
overspannen interpretatie hebben gegeven. Ook Hans Mayer maant tot 
voorzichtigheid en adviseert om de apocalyptische en eschatologische motieven niet 
over te waarderen. Toch blijken de ‘profetische vingerwijzingen’ vanuit de hemel op 
cruciale momenten voor de kruisvaarders in de strijd tegen de ongelovigen van 
beslissend belang voor hun moreel te zijn geweest; bovendien droegen ze later bij 
aan de legitimatie van de kruistocht.54  Het draagvlak van een complexe religieuze 
motivatie ligt ten diepste in de theologische onderbouwing, die vooral het kerkelijk 
leergezag en de canonisten wisten aan te reiken.  
   

2.4 De prediking van de kruistochten 

Tegen het eind van de 11e eeuw werd de prediking voor de eerste kruistocht niet 
alleen door paus Urbanus II (1088-1099) zelf ter hand genomen: hij riep ook 
bisschoppen hiertoe op en hij stelde kruistochtpredikers aan. Een wezenlijk punt van 

 
50 Br. Quia maior. Transcriptie in: XVI/HA/206 en in: PL 216, 817B-822A. 
51 Cf. Bysted, The Crusade Indulgence, pp. 156-63. 
52 Cf. Bird, ‘Crusade and Conversion after the Fourth Lateran Council (1215): Oliver of Paderborn’s and 
James of Vitry’s Missions to Muslims Reconsidered’, pp. 23-48. 
53 Cf. Spacey, Miracles and marvels in Latin histories of the crusades, 1095- 1204, pp.125-42; 207-18; 
282-93, http://etheses.bham.ac.uk/7267/ Geconsulteerd op 15 oktober 2020. 
54 Spacey, ibid., p. 283: An investigation of the ways in which the prophetic is discussed in several  
narrative histories  of  the  Fourth  Crusade  reveals  that  themes  pertaining  to  prophecy represented 
important components in legitimising that crusade, and that by extension a contemporary ambivalence 
regarding the validity of that crusade’s outcomes can be detected. 
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de gedane oproep lag in de prediking van een volledige aflaat55 voor allen, die sola 
devotione (uit zuivere liefde tot God)56 dit zware boetewerk op zich namen.  
De gedachte van het verwerven van verdiensten heeft het karakter van de 
kruistochtaflaat onder paus Urbanus II bepaald en dat vooral in verband met het idee 
van een bedevaart naar Jeruzalem. In de context van de zich ontwikkelende 
aflaatleer maakten de theologen van de 12e eeuw een onderscheid tussen 
‘zondenschuld’ (waarvoor de zondenvergeving nodig was) en ‘zondenstraf’ (de 
opgelegde boete tot herstel).57 De theologische opvattingen hierover waren nog niet 
volledig uitgekristalliseerd. Waar de kruistochtcanon van Clermont-Ferrand nog 
sprak over de kwijtschelding van aardse boetedoening (remissio poenitentiae), werd 
dit in de kruistochtpropaganda al snel verbreed tot een kwijtschelding van de 
zondenstraffen en later zelfs tot een remissio peccatorum (zondenvergeving). In 
zowel de langere als de kortere aflaat-formules van Innocentius wordt alleen 
gesproken over de vergeving van zonden en niet over de kwijtschelding van boete. 
Niettemin onderstreepte hij de gedachte van het ‘goede werk’ dat als boete kon 
gelden.58 
Vanuit deze brede optiek wisten volkspredikers, afkomstig uit de onderste lagen van 
de armoedebeweging, als Peter van Amiens en Robert van Arbrissel ongeordende 
massa’s uit Vlaanderen, Noord-Frankrijk en het Rijnland, te motiveren.59 In deze 
streken gaven allerhande, theologisch gezien uiteenlopende, meningen voedsel aan 
een voortgaande brede belangstelling voor de kruistochten. Dat dit tot spanningen 
leidde tussen de paus en predikers en zelfs kon ontsporen in een ongeorganiseerde 
‘kinderkruistocht’ spreekt voor zich. 
 
 In de 12e eeuw ging veel aandacht naar bekende predikers als Bernardus van 
Clairvaux, die rondtrokken en veel mensen wisten te boeien door hun persoonlijk 
prestige en door het nieuwe van hun boodschap. De effectiviteit van hun werkwijze 
was gering. Elk van hen had zijn eigen stijl van prediking en een eigen perceptie van 
het idee en de idealen van een kruistocht.60 Voor veel predikers had de strijd tegen 
woeker in de middeleeuwse samenleving vaak meer prioriteit dan de prediking voor 
de kruistocht.61    
 

 
55 Cf. Angenendt, Geschichte der Religiosität, pp. 652-4. 
56 Zo valt in de schriftelijke besluiten van de synode te Clermont-Ferrand te lezen: ‘quicumque pro sola 
devotione, non pro honoris vel pecuniae adeptione, ad liberandam ecclesiam Dei Jerusalem profectus 
fuerit, iter illud pro omni poenitentia reputetur’.  
57 Cf. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, pp. 36-40; Angenendt, Toleranz, pp. 422-4.  
58 Cf. Bysted, The Crusade Indulgence, pp. 156-204, met name pp. 175-7; cf. Daniel, Norman,‘The Legal 
and Political Propaganda, p.12. 
59 Cf. Mayer, Geschichte, pp. 40-3. 
60 Cf. Cole, The Preaching, pp. 80-98, 218-20. 
61 Cf. Bird, ´Reform or Crusade? Anti-Usury and Crusade Preaching during the Pontificate of Innocent III´, 
pp. 165-85. 
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 Tijdens de eerste jaren van het pontificaat van Innocentius III kwam er een 
verandering op gang, waarbij dit type van ‘prediker-eigen-stijl’ verdween en de 
prediking voornamelijk werd overgenomen door diocesane clerici, scholastici en 
mendicanten. De prediking voor de vierde kruistocht werd door Innocentius 
toevertrouwd aan bekende predikers met de bedoeling dat de onderneming van de 
kruistocht een breed draagvlak zou vinden. De propaganda voor de kruistocht werd 
weliswaar geïnitieerd door de paus en de curie, maar de prediking werd concreet in 
de handen gegeven van pauselijk gemandateerde kruistochtpredikers. Nog in het 
najaar van 1198 stelde Innocentius predikers aan voor Frankrijk, Engeland en 
Sicilië,62 waarbij om diverse redenen de respons op de prediking en de 
daadwerkelijke deelname vanuit Engeland opmerkelijk laag te noemen is.63 
Bijzonder is hier de prediker Fulco van Neuilly, cisterciënzer en kruistochtprediker in 
Noord-Frankrijk te vermelden; hij koppelde de kruistochtprediking aan evangelische 
prediking en morele hervorming.64 
Toen Innocentius de kruistochtgedachte een plaats gaf in de Latijnse liturgie door 
bijzondere gebeden, processies en gebedsvieringen, nam de betrokkenheid van een 
groter deel van de samenleving toe. Bovendien verbreedde Innocentius het 
spirituele verstaan van de kruistochtgedachte door een groeiend christocentrisme 
en een meer radicale interpretatie van de kruistocht als een imitatio Christi.65 Door 
de organisatorische en inhoudelijke bemoeienis van Innocentius met de prediking 
van de kruistocht groeide niet alleen de effectiviteit hiervan, maar eveneens het 
pauselijk gezag van Innocentius. 
 

Inhoudelijk gezien stond in de prediking voor de vierde kruistocht de bevrijding 
van Jeruzalem en van het heilig graf uit de handen van de ongelovigen (moslims) 
centraal. Wat dit laatste betreft: onder historici is de mening breed gedragen dat de 
kijk van de middeleeuwse christenheid op de islam tendentieus was en als negatief 
beoordeeld moet worden, ook al moesten de moslims alleen al bestreden worden 
omdat ze de heilige plaatsen bezet hielden.66 Het beeld van de agressie van de 
Saracenen (moslims) en de gerechtvaardigde christelijke weerstand kan gezien 

 
62 William, bisschop van Nȋmes en Arnulfus, bisschop van Orange werden benoemd om als predikers van 
Gods woord en om andere bisschoppen aan te sporen hun taak te vervullen. In Engeland en Wales waren 
het de bisschop van York, Meester Vacarius en de prior van Thurgaton voor de provincie York. Voor 
Sicilië de bisschop van Lydda met de hulp van Lucas, abt van het klooster Sambucina; voor Zuid-Italië 
de abt van Sambucina, de prior van Sint Andreas te Benevento en de bisschop van Syracuse en Joachim 
de Fiore. Prelaten zouden moeten gaan preken voor graven, baronnen, consuls en volk.  
63 Cf. Cheney, ‘Innocent III and England’, pp. 239-59.  
64 Cf. Andrea, Contemporary Sources, p. 19. 
65 Cf. Maier, Mass, The Eucharist and the Cross: Innocent III and the Relocation of the Crusade, pp. 359-
60. 
66 Daniel, Norman, ‘Crusade Propaganda’, p. 96: We must see crusade propaganda as essentially 
negative. It cut off whatever relationship might otherwise have been possible; Nirenberg, ‘Christendom 
and Islam’, p. 153: Medieval Christians believed that Islam was a false and dangerous belief, and, with 
very few exceptions, their study of it was aimed entirely at its condemnation and defeat, p.159; cf. Berkel 
van, ‘De kalief van Christus. De paus, de opmars van de islam en de kruistochten’, pp. 87-102. 
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worden als het algemeen bepalende thema van het gehele werk van de 
kruistochtprediking.67 

 
De theorie van de rechtvaardige oorlog 

In dit perspectief kan de vraag gesteld worden in hoeverre de theorie van de 
rechtvaardige oorlog van toepassing voor de Middeleeuwse canonisten en 
theologen is geweest op de kruistochten. Uitgaande van de verdedigingsleer van 
Augustinus was voor de canonisten van de 11e en 12e eeuw en zoals verwoord door 
de Bolognese canonist en jurist Gratianus (gest. rond 1150) ‘een oorlog 
gerechtvaardigd, wanneer deze op bevel van de heerser werd gevoerd, ofwel om 
verliezen te herwinnen ofwel om aanvallers af te weren’.68 Een oorlog tegen 
heidenen was niet zonder meer toegestaan, behalve wanneer deze hun valse geloof 
met geweld verdedigden of daarin kwaadwillig verhardden. Oorlogen zijn slechts in 
zoverre geoorloofd en ‘gerechtvaardigd’, als dat ze de armen en de gehele staat 
beschermen met oog op de aanslagen van de vijanden.69 Voor de canonisten en 
theologen ten tijde van Innocentius stond het dan ook buiten kijf, dat de vierde 
kruistocht geen rechtvaardige of heilige oorlog genoemd kon worden wanneer het 
alleen ging om het bestrijden van de islam. Ze werd gerechtvaardigd vanwege het 
onrecht dat tegen het erfdeel van Christus gepleegd werd.  
Ook Innocentius heeft niet opgeroepen tot een kruistocht tegen de islam als zodanig. 
In zijn brieven spreekt hij meestal over de Saracenen of de heidenen (pagani). 
Aanvankelijk werden in de Middeleeuwen moslims niet gezien als aanhangers van 
een andere religie, maar als heretici of heidenen. Overigens is de term pagani 
complex en moeilijk definieerbaar.70 In relatie tot de moslims kan het begrip pagani 
zeker niet geassocieerd worden met zijn toegespitste betekenis in de zin van een 
minachting van het barbaarse karakter van de heidenen. Hoe zeker de moslims ook 
werden beschouwd als ongelovigen en vijanden van het christendom, de 
modaliteiten van de strijd tegen hen laten zeker geen conclusies toe over het begrip 
van het heidendom, aangezien dit werd geassocieerd met de term paganus in zijn 
toegespitste betekenis.   
 
 De vier brieven die Innocentius tijdens zijn pontificaat aan diverse moslimleiders 
heeft geschreven, zijn niet ideologisch van aard, maar ze zijn - op basis van een 
gemeenschappelijke interesse (de context van de gevangenschap en de bevrijding 
van christenen) - veel meer gericht op een dialoog ter bevordering van de belangen 
van Christus en de christenheid, ondanks het feit dat de moslims als vijanden werden 

 
67 Cf. Daniel, ‘Crusade Propaganda’, p. 50. Daniel was gespecialiseerd in de Middeleeuwen en in 
interculturele relaties.  
68 Cf. Richter-Friedberg, Decretum Magistri Gratiani, pars II, c. 23, q. 2, c.1, Sp. 894. 
69 Cf. Angenendt, Toleranz und Gewalt, pp. 416, 428-33; Russell, The Just War, pp. 213-57; Craig J.N. 
ea., red, Augustinian Just War Theory, pp.30-8, Bysted, The Crusade Indulgence, pp. 209-12. 
70 Cf. Müller, Pagans: An Early Christian Concept, pp.7, 11; TRE, band XIV, Heidentum I, p. 594.  
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gezien. De houding van Innocentius ten opzichte van de Saracenen kan volgens 
Cipollone gekarakteriseerd worden als: afwijzend, maar ook tolerant en welwillend; 
al dan niet gewapend.71 
 
 In de brief (bulle) Quia maior van april 2013, waarin door Innocentius opnieuw ter 
kruistocht wordt opgeroepen, komt naar aanleiding van de gevangenschap van 
christenen door moslims Machometus (Mohammed) ter sprake: 
 

En inderdaad hadden de christelijke volken vrijwel alle Saraceense provincies in bezit tot 
na de tijd van de zalige (paus) Gregorius I (590-604). Maar vanaf het moment dat er echter 
een zoon van het verderf opstond, de valse profeet Machometus, verleidde hij velen met 
wereldse verlokkingen en vleselijke lusten om af te dwalen van de waarheid. Weliswaar 
heeft zijn valsheid tot op de dag van vandaag de overhand gehad, maar we hebben 
vertrouwen in God, die ons al het goede voorteken heeft gegeven, dat het einde van dit 
beest, waarvan het getal volgens de Apocalyps van Johannes besloten ligt in het getal 
666 en waarvan er bijna 600 jaren verstreken zijn, nabij is.72  

 
Dat Mohammed ‘velen verleidde om af te dwalen van de waarheid’ zal ongetwijfeld 
betrekking hebben op de christenen die tot de islam waren overgegaan. Voor 
Innocentius was het in elk geval een signaal dat het optreden van Mohammed in een 
apocalyptische context geplaatst moet worden, waarbij de nadruk meer lag op de 
persoon van Mohammed als valse profeet dan op de islam die eerder als een 
ketterse dwaling werd gezien. Maar dit was voor Innocentius geen legitimatie voor 
een oorlog of een kruistocht. 
 

3. DE GEZAGVOLLE OPROEPEN EN DE PREDIKING VOOR DE VIERDE KRUISTOCHT 

 
Na de algemene bespreking van de kruistochten richten we onze aandacht op de 
gezagvolle oproepen en de prediking die voorafgingen aan de vierde kruistocht.  
De oproepen die Innocentius in het perspectief van de vierde kruistocht naar de 
christenheid (christianitas) liet uitgaan, betroffen zowel de Latijnse als de Griekse 
christenheid. De 18 brieven naar de Latijnse christenheid waren gericht aan: 
diocesane bisschoppen, de clerus en het christenvolk, prelaten, een 

 
71 Cf. Cipollone, ‘Innocent III and the Saracens: Between Rejection and Collaboration’, pp. 361-76. 
Cipollone heeft zich gespecialiseerd in de relatie islam-christendom. 
72 Br. Quia maior. PL 216, 0818A-0818B: Et quidem omnes pene Saracenorum provincias usque post 
tempora beati Gregorii Christiani populi possederunt; sed ex tunc quidam perditionis filius, Machometus 
pseudopropheta, surrexit, qui per saeculares illecebras et voluptates carnales multos a veritate seduxit; 
cujus perfidia etsi usque ad haec tempora invaluerit, confidimus tamen in Domino, qui jam fecit nobiscum 
signum in bonum, quod finis hujus bestiae appropinquat, cujus numerus secundum Apocalypsin Joannis 
intra sexcenta sexaginta sex clauditur, ex quibus jam pene sexcenti sunt anni completi. Engelse vertaling 
van Quia maior in: Bird, e.a., red., Crusade, pp.107-12. Innocentius gaat waarschijnlijk uit van het jaar 
632, het sterfjaar van Mohammed. 
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kruistochtprediker, legaten, kruisvaarders, kruisvaarder-bisschoppen, de Franse 
koning, de doge en het volk van Venetië. De brieven aan de Griekse christenheid 
waren gericht aan keizer Alexius III (2) en aan de patriarch van Constantinopel (1). 
Na een algemene inleiding en een presentatie van de oproepen in het kader van de 
vraag naar een kruistochtideologie worden deze onderzocht met het oog op het in 
beeld brengen van de autoriteitsaanspraken die hierin naar voren komen. 
 

3.1 Een krachtenspel van visies en politieke belangen 

De Duitse historicus Walter Norden heeft in zijn thesis Der Vierte Kreuzzug im 
Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz (1898) zich als eerste 
uitvoerig verdiept in de achtergronden van de vierde kruistocht. Als focus van zijn 
onderzoek koos hij de historische ontwikkelingen gedurende de 11e tot en met de 
13e eeuw in het cultuurgebied van Oriënt en Occident. De vierde kruistocht heeft hij 
gekoppeld aan de politieke, economische en religieuze betrekkingen tussen 
Byzantium en Rome. Het wereldlijk-politieke element was voor hem het momentum 
binnen het proces van ontwikkelingen. Deze bundel van culturele krachten bracht 
volgens hem de kruistocht naar Constantinopel, waarbij de kruisvaarders in eerste 
instantie niet de vernietiging van het Griekse rijk wensten, maar de verheffing van 
de rechtmatige troonopvolger.  
De kracht van de analyse van Norden aangaande de achtergronden van de vierde 
kruistocht ligt in zijn positionering van deze gebeurtenis in een zo breed mogelijk 
kader van de wederzijdse betrekkingen tussen Oost en West. In zijn boek Das 
Papsttum und Byzanz- die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer 
Wiedervereinigung (1903) zal hij hier aan toevoegen, dat de vierde kruistocht zijn 
volle historische betekenis ontleent: zowel aan de samenhang met de eerdere 
pogingen tot de verovering van Byzantium vanuit het Avondland alsook aan de 
pogingen van de Griekse keizer om tot eenheid te komen.73 Aan zijn waardevolle 
analyse moet mijns inziens nog een derde element worden toegevoegd, namelijk de 
profilering van de primaatgedachte door de paus van Rome zoals ze naar voren 
komt in deze specifieke situatie van de vierde kruistocht.  
 
 De directe aanleiding voor de vierde kruistocht (1202-1204),74 welke door paus 
Innocentius III werd geïnitieerd, was het feit dat hij vanuit het Heilig Land brieven 
ontving over de actuele en precaire situatie van de kruisvaarders in het Heilig Land. 
Innocentius koos persoonlijk de predikers voor de kruistocht uit en hij benoemde als 

 
73 Cf. Norden, Das Papsttum, p. 155, voetnoot 2. 
74 Voor de vierde kruistocht: vgl. de algemene literatuur in Mayer, Kreuzzüge, pp. 172-82 onder voetnoot 
102. Verdere literatuur: Boshof, Europa, pp. 84-7; Harris, Byzantium, pp. 145-62; Wolff, ‘The Fourth 
Crusade’, pp. 153-85; Moore, Pope Innocent III (1160/61-1216), pp. 102-34. 
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legaten kardinaal Soffredo75 en kardinaal Petrus Capuanus.76 De oproep tot de 
vierde kruistocht werd door de belangrijkste vorsten niet beantwoord; wel echter 
door de Piëmontese markies Bonifatius van Montferrat, de Vlaamse graven 
Boudewijn en Hendrik van Vlaanderen en Henegouwen, Hugo van Sint-Pol en de 
Franse graaf Lodewijk van Blois en Clermont. De kruisvaarders zouden elkaar in de 
zomer van 1202 treffen in Venetië. Het leger zou worden geleid door de markies 
Bonifatius van Montferrat. Logistieke en financiële problemen brachten de 
kruisvaarders ertoe om ten dienste van de Venetiaanse belangen op 15 november 
1202 de stad Zara in Dalmatië binnen te vallen en haar terug te plaatsen onder 
Venetiaanse heerschappij. Innocentius voelde zich verraden, maar toch hief hij later 
de censuur excommunicatio latae sententiae (excommunicatie van rechtswege 
belopen op basis van de ernst van het delict) weer op. Hij was zich ervan bewust dat 
in deze extreem moeilijke situatie het in standhouden van de excommunicatie een 
vervolg van de kruistocht onmogelijk zou hebben gemaakt. Na de overwintering in 
Zara ging de tocht naar Constantinopel. De ondersteuning van de rechtmatige 
Byzantijnse keizer Isaak II Angelos en van zijn zoon Alexius IV, de zwager van 
koning Philip van Schwaben, was voor de kruisvaarders zogezegd het hoofdmotief 
om naar Constantinopel te gaan.77 In april 1204 werd de stad definitief veroverd, 
geplunderd en gelatiniseerd. De acceptatie van de latinisatie van de stad hing voor 
de paus samen met de vervulling van de beloften die Philip van Schwaben hem 
namens de latere keizer Alexius IV had gedaan in mei 1203. In de zogeheten 
Promissa regis (koninklijke beloften) werd door hem toegezegd dat na de 
onderwerping van het Griekse rijk de Kerk van Constantinopel zou worden 
onderworpen aan de Kerk van Rome.78 Met de oprichting van het Latijnse 
patriarchaat van Constantinopel was de hoofdzetel van de Oosterse ‘schismatieke’ 
Kerk onder het gezag van Rome gekomen.79 In 1261 zou het Latijnse keizerrijk, 
geplaagd door veel problemen, voorgoed tot het verleden behoren.  
 

Deze korte schets, waarin de aanleiding tot de vierde kruistocht en het verloop 
ervan werden geschetst, leidt tot de vraag welke rol Innocentius hierin op zich heeft 
genomen vanuit zijn visie op het pauselijke primaat, dat hij, zoals we in hoofdstuk II 

 
75 Soffredo was kardinaal-priester van de titulus Sint Prassede. Hij kreeg de opdracht om de Venetianen 
te bewegen tot hulp aan het Heilig Land. Vanaf de zomer 1203 zou hij in het Heilig Land verblijven. 
76 Petrus Capuanus studeerde destijds in Parijs samen met Innocentius. Hij werd door paus Celestinus 
III benoemd tot kardinaal-diaken van S. Maria in Via Lata. In 1200 benoemde Innocentius hem tot 
kardinaal-priester van de titulus Sint-Marcellus. Hij kreeg in 1198 de opdracht om de vrede te 
bewerkstelligen tussen de Engelse en de Franse koning, zodat zij ter kruistocht zouden kunnen gaan. Als 
legaat vertegenwoordigde hij het pauselijk gezag tegenover de kruisvaarders en de onderweg zijnde 
Venetianen.  
77 Cf. Norden, Das Papsttum und Byzanz, p. 252. Norden merkt op dat Innocentius tegen het gaan van 
de vierde kruistocht naar Constantinopel was, juist omdat dit Philip van Schwaben ten goede leek te 
komen. 
78 Cf. Vauchez, ‘Die Christen und Nichtchristen‘, p. 772; Maleczek, Petrus Capuanus: Kardinal, Legat am 
Vierten Kreuzzug, Theolog (+1214), p. 129. 
79 Cf. Norden, Das Papsttum, p. 247. Onder punt 4, hoofdstuk V, zal hier nader op worden ingegaan. 
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hebben kunnen vaststellen, primair verstond als een plenitudo potestatis 
ecclesiasticae jurisdictionis. Daartoe richten we ons als eerste op de oproepen die 
Innocentius heeft laten uitgaan. 
  

3.2 De pauselijke oproepen voor de vierde kruistocht: 1198-1202  

  De oproepen die Innocentius liet uitgaan 
Het geldt in onze tijd als opmerkelijk dat pausen hebben opgeroepen om ter 
kruistocht te gaan. Reden temeer dus om ter inleiding stil te staan bij dit feit. De 
oproepen, die van de pausen zijn uitgegaan om ‘het kruis op te nemen’, zijn door de 
Duitse historica Ursula Schwerin deskundig geanalyseerd en beschreven. De 
pausen hebben niet alleen hun oproepen verzonden aan alle lagen van de 
christenheid in het Westen. In diverse kerkprovincies bevalen zij aan de 
geestelijkheid de openlijke voorlezing en de uitleg ervan, de prediking van de 
kruistocht alsook de begeleiding van de praktische uitvoering.80 In haar onderzoek 
naar de inhoud en de vorm van het propagandistische element in de oproepen ter 
kruistocht brengt ze naar voren dat de pausen naast de oproep (exhortatio) en de 
schildering van de noden (narratio) als hun belangrijkste middel van werving de 
privilegia (de belofte van een aardse en hemelse beloning) hebben ingezet.81  
 
 Ursula Schwerin karakteriseert de schriftelijke oproepen van Innocentius als 
‘kruistochtpropaganda vanuit het overheersen van één onvoorwaardelijk idee, 
namelijk de motivatie van de kruistocht verwoord als een verplichting voor elke 
volwassene voortkomend uit de feodale relatie tussen God en mens’.82 Ook de 
Duitse mediëvist Michael Menzel heeft zich expliciet uitgesproken over de positie 
van Innocentius in de oproepen om ter kruistocht te gaan. Hij heeft de vraag gesteld 
of er in de klassieke kruistochtperiode van 1095 tot 1291 sprake is geweest van een 
kruistochtideologie.83 Zijn these bundelt hij rond de drie vragen: waarom, wie en 
waarvoor men op kruistocht zou moeten gaan. Hij stelt vast dat zowel bij de pausen 
als de curie in deze periode het essentiële concept tot handelen ontbrak om van een 
ideologie te kunnen spreken. Voor het pontificaat van Innocentius III maakt hij echter 
een uitzondering. Over Innocentius III stelt Menzel dat deze niet op een dreiging 
reageerde, maar zelf het initiatief nam en dat hij werkte vanuit een systematisch 
concept, waardoor het kruistochtidee tot een ideologie kon worden.84 Op basis van 
Gen. 14,18-2085 kwam Innocentius tot een Melchisedech-typologie, gekenmerkt 

 
80 Cf. Schwerin, Die Aufrufe, p. 37. 
81 Cf. Schwerin, ibid., pp. 38-9. 
82 Cf. Schwerin, ibid., pp. 96-7. 
83 Cf. Menzel, Kreuzzugsideologie unter Innozenz III, pp. 39-79. Menzel is professor middeleeuwse 
geschiedenis aan de Humboldt universiteit te Berlijn. 
84 Cf. Menzel, Kreuzzugsideologie unter Innozenz III, p. 48. 
85 Gen. 14,18-20: En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem (Abram) brood en wijn aan. Daar hij 
priester was van God de Allerhoogste, zegende hij hem met de woorden: ‘Gezegend zij Abram door God 
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door de status van de superioriteit van de hogepriester en de daarbij behorende 
oriëntering van het gebeuren op Jeruzalem. Innocentius zag zich als de nieuwe 
Melchisedech, die boven de wereldlijke leiders stond - zoals eens Melchisedech die 
van Abraham tienden in ontvangst nam. Voor Innocentius en zijn wereldbeeld was 
dit van immens belang; hieruit resulteerde voor hem een ambtsopvatting, die meer 
door een geestelijk dan door een juridisch standpunt bepaald werd. Als vicarius 
Christi, als hogepriester zoals Melchisedech, was Innocentius niet alleen leider van 
de Kerk als instituut, maar de pastorale leider van de gehele christianitas,86 aldus 
Menzel.    
Het antwoord op de drie vragen: waarom, wie en waartoe men op kruistocht zou 
moeten gaan, kent volgens Menzel twee fasen - die van de vierde kruistocht van 
1198 tot 1204 en die van de vijfde kruistocht van 1213 tot 1216. Het waarom om aan 
de vierde kruistocht deel te nemen, is niet anders te herleiden dan tot op de wil van 
Innocentius om de islam te bestrijden, aldus Menzel. Tegen deze achtergrond zou 
het hem gegaan zijn om de pauselijke leiding van de christianitas. Hij wilde de 
kruistocht als ‘fenomeen’ institutionaliseren. Voor Menzel is dit een eerste kenmerk 
van een kruistochtideologie.87 Het antwoord op de wie vraag is eenvoudig: allen, dat 
wil zeggen de gehele christianitas.88 Waartoe men ter kruistocht moest gaan, werd 
door Innocentius geplaatst in de context van de leenverplichting tussen God en 
mens, waarmee de kruistocht vormen van het politieke denken had aangenomen. 
Het werd tot een verplichtende ideologie, aldus Menzel.89 
 
  We zullen deze vraagstelling van het waarom, het wie en het waartoe 
allereerst belichten vanuit een algemene presentatie van de brieven die als oproep 
golden. De vaststelling dat Innocentius zich zeer intensief heeft ingezet om de vierde 
kruistocht in gang te zetten is juist. Het is buitengewoon interessant dat we over een 
tiental brieven beschikken, waarin hij als geestelijk leider aangeeft, waarom hij deze 
oproepen liet uitgaan, wie hij opriep en waartoe: welke concrete acties hijzelf 
ondernam en wat hij concreet verwachtte van zijn adressanten. Deze brieven, die 
voorafgingen aan de vierde kruistocht, betreffen de periode van augustus 1198 tot 
oktober 1202. 
 
 Het waarom van de oproepen 
De brief I-300 Quanto gravioribus90 (titulatuur: aartsbisschop van Magdeburg en zijn 
suffragaanbisschoppen - in het register opgenomen op 27 juni 1198 bij Sint-Pieter) 

 
de Allerhoogste, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en gezegend zij God, de Allerhoogste, die uw 
vijand aan u heeft overgeleverd!’ En Abram gaf hem van alles een tiende deel (Willibrord-vertaling 1981). 
86 Cf. Menzel, Kreuzzugsideologie unter Innozenz II, pp. 48-9. 
87 Cf. Menzel, ibid., pp. 51-3. 
88 Cf. Menzel, ibid., p. 55. 
89 Cf. Menzel, ibid., pp. 57; 59. 
90 Br. I-300 Quanto gravioribus. Transcriptie in: PL 214, 0261A-0261C. 
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is het eerste schriftelijke getuigenis van de hand van Innocentius waarin blijkt 
hoezeer hem de situatie ter harte ging van hen die op weg waren gegaan naar het 
Heilig Land om het te bevrijden. Nog geen twee maanden later zal Innocentius 
vorsten, prelaten en het hele christenvolk oproepen om aan de kruistocht deel te 
nemen of deze te ondersteunen. De brief I-336 Post miserabile91 (titulatuur: [...] aan 
de aartsbisschop van Narbonne, zijn suffragaanbisschoppen, evenals de abten, 
priors en andere kerkelijke prelaten, verder aan de graven en baronnen en het 
gehele volk, woonachtig in de provincie Narbonne - in het register opgenomen op 
15 augustus 1198 te Rieti) stond hierbij centraal. Directe aanleiding voor deze 
oproep om hulp door Innocentius waren de (schriftelijke) berichten92 uit het Heilig 
Land die hij ontving aangaande de verwoesting van Joppe.93 Waar bijna alle historici 
eensluidend zijn in hun oordeel, dat Innocentius niet, zoals zijn voorgangers, 
reageerde op een acute dreiging, maar dat hijzelf het initiatief nam tot een kruistocht, 
moet worden vastgesteld dat deze tekst iets anders aangeeft en dit dus wel de 
directe aanleiding vormde.94   
 
 Het wie - de adressanten 
De brieven die uitgingen in de periode van augustus 1198 tot oktober 1202 en waarin 
ter kruistocht werd opgeroepen, waren bestemd voor een breed publiek.95 Het betrof 
de encyclieken I-336 Post miserabile (augustus 1198), II-258 (270) Graves 
Orientales (december 1199) en II-259 Nisi nobis (januari 1200). Met de encycliek I-
336 Post miserabile riep Innocentius grote delen van West-Europa op voor een 
kruistocht ter bevrijding van de heilige plaatsen.  

 
91 Br. I-336 Post miserabile. Reg. Vat. 4, ff.91v-93r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 1198-
1204, Besitzurkunde Documenta Vaticana, document 1, en in: PL 214, 0308B-0312D. Engelse vertaling 
in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 9-19. In eundem modum: aan de aartsbisschop van York, 
prelaten, clerici, volk en nobelen van de kerkprovincie van York (Bron: Stubbs, uitg., Chronica magistri 
Rogeri de Houedene). Engelse vertaling in: Bird, Crusade and Christendom, pp. 28-37. In eundem 
modum werd Post miserabile ook verzonden aan de aartsbisschoppen van Lyon en Wenen en aan de 
metropolieten van Duitsland, Hongarije en Sicilië. 
92 In Br. II-258 (270) Graves orientalis wijdt Innocentius uit over degenen die hem geschreven hebben. 
93 Jaffa kwam in de tweede helft van september 1197 in handen van de moslims. Medio september 
kwamen de Duitsers in Akko aan; rond de jaarwisseling bezetten ze Sidon en Beirut. Wanneer Innocentius 
de berichtgeving hierover ontvangen heeft, is niet bekend. 
94 Cf. Menzel, Kreuzzugsideologie, p. 48; cf. Tillman: Papst Innocenz, p. 220; cf. Cole, The preaching, p. 
80; Roscher, Papst Innocenz III, p. 55, komt echter op basis van bronnenonderzoek tot de conclusie dat 
Innocentius in het eerste halfjaar van zijn pontificaat geen concrete plannen voor een kruistocht heeft 
ontvouwd.  
95 De Duitse historica Ursula Schwerin geeft aan dat Innocentius III deze brieven heeft geschreven in het 
karakteristiek van de ‘in eundem modum’ stijl. Schwerin, Die Aufrufe, pp. 25-6: Man versendet entweder 
a den gleichen Text mit der gleichen Adresse, in der die Unbegrenztheit der Empfängerzahl zum Ausdruck 
kommt […] b ein und derselbe Text mit spezialisierten Adressen und den dadurch notwendigen rein 
formalen Abänderungen […] (in eundem modum) c mehrfache, an verschieden Adressen gerichtete 
Ausfertigungen des gleichen Grundtextes, die nach Massgabe des Empfängers durch leichte textliche 
Umänderungen, Einfügung oder Auslassung gewissen Passus von einander abweichen […] (in eundem 
fere modum); p. 30: Innocentius III hat sich im wesentlichen der i.e.m.- Form bei der Ausstellung seiner 
Aufrufe bedient.  
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Innocentius had in dit schrijven als datum, waarop de strijdkrachten zich zouden 
verzamelen en de benodigde gelden beschikbaar zouden moeten zijn, maart 1199 
aangegeven. Bovendien geeft hij hierin aan dat hij kardinaal Soffredo had 
opgedragen om de Venetianen mee te delen dat hij rekent op hun ondersteuning ter 
bevrijding van het Heilig Land. Toen het gewenste effect uitbleef, liet hij rond de 
jaarwisseling een tweede encycliek uitgaan. Van deze tweede encycliek zijn er twee 
varianten:  
De brief II-258 (270) Graves orientalis96 (titulatuur: de aartsbisschop van Magdeburg 
en zijn suffragaanbisschoppen, abten, priors, dekens, aartsdiakens en alle clerici 
onder hen geplaatst en de prelaten in de provincie Magdeburg woonachtig - in het 
register opgenomen op 31 december 1199 bij Lateranen) welke was gericht tot de 
provincie Magdeburg, terwijl hij met de tweede variant II-259 (271) Nisi nobis97 
(titulatuur: aan alle christengelovigen woonachtig in de Weense provincie - in het 
register opgenomen op 4 januari 1200 bij Lateranen) zich richtte tot de Weense 
provincie. Bij de encycliek sluit ook de brief II-260 Formam apostolice98 aan 
(titulatuur: aan de abten, priors en alle prelaten van de exempte kerken, woonachtig 
in de Milanese provincie - in het register opgenomen op 30 december 1199 bij 
Lateranen).  
Ook de Griekse keizer en de Griekse patriarch werden aangeschreven en 
opgeroepen. Keizer Alexius III Angelos (1195-1203) ontving twee brieven: I-353 en 
II-202. Beide brieven zijn een levendige oproep aan de keizer en doen een 
indringend beroep om te handelen. In de brief I-353 Imperialis excellentie99 
(titulatuur: de illustere keizer van Constantinopel - in het register opgenomen tussen 
medio augustus en medio september 1198) wordt de keizer aangesproken op zijn 
verantwoordelijkheid als hoeder van het christenvolk en hij wordt op eenzelfde wijze 
benaderd als de Westerse vorsten die zich geplaatst wisten onder de Latijnse 
kerkelijke hiërarchie. Volgens Innocentius was de Griekse keizer 
medeverantwoordelijk voor de bevrijding van het Heilig Land en wel ten opzichte van 
Christus, die zich het Heilig Land door zijn bloed had verworven en ten opzichte van 
het christenvolk, maar ook op basis van zijn locatie en van de beschikbare middelen 

 
96 Br. II-258 (270) Graves orientalis. Transciptie in: Hageneder, Die Register, II, pp. 490-7; PL 214, 828C-
832C. Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 24-32; ten dele vertaald in: Riley-Smith, 
The Crusades, pp. 144-8. 
97 Br. II-259 (271) Nisi nobis. Transciptie in: Hageneder, ibid., II, pp. 497-501 en in: PL 214, 0832D-0835C. 
98 Br. II-260 (272) Formam apostolice. Transciptie in: Hageneder, ibid., II, p. 502 en in: PL 214, 0835D-
0836A. 
99 Br. I-353 Imperialis excellentie. Transcriptie in: Hageneder, ibid., I, pp. 525-8, Haluscynskyj, Acta, I, pp. 
178-80  en in: PL 214, 0325D-327D. Zie ook: Hagedorn, ‘Papst Innozenz III. und Byzanz am Vorabend 
des Vierten Kreuzzugs (1198-1203)‘, pp. 7-13; Norden, Papsttum, pp. 136-8; Tillmann, Innocenz, pp. 214-
5; Vries de, Rom und die Patriarchate des Ostens, p. 332. 
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welke hem eigen waren.100 De brief I-354 Reprobata quondam101 (titulatuur: […] 
patriarch van Constantinopel - in het register opgenomen in augustus 1198), gericht 
aan patriarch Georgios II, werd aangenomen door patriarch Johannes X 
Camateros102 (1198-1206). Innocentius maant de patriarch om de keizer aan te 
sporen om zich krachtiger voor het Heilig Land te gaan inzetten. In de brief II-202 
(211) Multe nobis103 (titulatuur: Alexius III, illustere keizer van Constantinopel - in het 
register opgenomen op 13 november 1199 bij Lateranen) zal Innocentius keizer 
Alexius III met betrekking tot de bevrijding van het Heilig Land opnieuw verwijten dat 
hij nog niets heeft ondernomen. Drie jaar later, in november 1202, zou er aan het 
adres van de keizer opnieuw een dringende aansporing volgen om alsnog te 
handelen.104 
De brieven waarin Innocentius een duidelijke opdracht geeft aan de 
geadresseerde(n) bevatten alle de zinsnede: per apostolica scripta mandamus (door 
deze brief dragen wij op), waarmee het officiële karakter van de opdracht werd 
bevestigd. 
 
  Het waartoe wordt opgeroepen  
Alle christenen worden opgeroepen om naar eigen stand en mogelijkheden ter 
kruistocht te gaan of deze met geld en gebed te ondersteunen. Zelf zouden 
Innocentius en de curie daarbij het goede voorbeeld geven. Participanten, zoals de 
Venetianen, werden geïnstrueerd. Zo gaf Innocentius met de brief I-536 (539) In 
favorem105 (titulatuur: […] doge en het volk van Venetië - in het register opgenomen 
op 3 december 1198 bij Lateranen) aan de doge en het volk van Venetië onder 
voorwaarde verlof tot handel met de moslims. Predikers ontvingen volledige vrijheid 
en de bevoegdheid ter rekrutering van nieuwe medewerkers voor het werk van de 
prediking, zoals de Cisterciënzer en kruistochtprediker in Noord-Frankrijk Fulco van 
Neuilly, in de brief I-398 Salutiferum tuae106 (titulatuur: broeder Fulco - in het register 
opgenomen op 5 november 1198 bij Lateranen).   

 
100 Over de rol die Innocentius keizer Alexius III met betrekking tot de kruistocht had toebedacht, zie: 
Powell, Innocent III and Alexius III: A Crusade Plan that failed, pp. 96-102. 
101 Br. I-354 Reprobata quondam. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, I, pp. 528-30; Haluscynskyj, 
Acta, I, pp. 180-2, en in: PL 214, 0328A-0329A. Becommentariëring in Hagedorn, Papst Innozenz III. und 
Byzanz, p. 13-4. 
102 Over het leven en werken van patriarch Johannes X Camateros, zie: Wirth, Zur Frage eines politischen 
Engagements. 
103 Br. II-202 (211) Multe nobis. Transciptie in: Hageneder, ibid., II, pp. 394-7, in: Haluscynskyj, ibid., I, pp. 
195-9 en in: PL 214, 0769A-0772A.  Engelse vertaling in: Bird, Crusade and Christendom, pp. 38-42 en 
in: Powell, The Deeds, pp. 77-81. De politieke situatie als achtergrond van deze brief wordt belicht in: 
Norden, Papsttum, pp. 133-43. 
104 Br. V-121 (122) Litteras et nuntios. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, p. 231 en in: PL 214, 1123B-
1125C. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 32-9 en in: 
Powell, The Deeds, pp. 129-31. 
105 Br. I-536 (539) In favorem. Transcriptie in: Hageneder, ibid., I, pp. 775-6 en in: PL 214, 0493-0493D. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 21-4. 
106 Br. I-398 Salutiferum tuae. Transcriptie in: PL 214, 0375C-0376A. Engelse vertaling in: Andrea, ibid., 
pp. 19-21. 
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De oproepen ademen een sfeer van relationele betrokkenheid. Innocentius was zich 
ervan bewust dat hij mensen aansprak die onder zijn geestelijk gezag stonden. Hij 
riep hen op, vanuit zijn verantwoordelijkheid als opperherder en toonde een grote 
betrokkenheid bij de problematiek rond het Heilig Land.  
 

Na deze algemene inleiding op het waarom, het wie en het waartoe van de 
oproepen wil het onderstaande onderzoek van de bronteksten vooral ingaan op de 
vraag op basis waarvan Innocentius zich gemachtigd wist om op te roepen tot de 
kruistocht en welke middelen hij daarvoor benutte.  
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
In de oproepen vinden we, ter onderbouwing van het pauselijk gezag, de volgende 
elementen: de overdracht van de Petrinische volmacht (1), de autoriteit van de 
Apostolische Stoel en van de paus (2), de gezagsverhouding tussen de paus en de 
Griekse keizer (3). 
 
 De overdracht van de Petrinische volmacht aan de pausen komt in de oproepen 
prominent naar voren (1). De encyclieken, waarin ter kruistocht werd opgeroepen, 
openen met de titulatuur: Innocentius, episcopus, servus servorum Dei.107 Met deze 
woordkeuze onderstreept Innocentius zijn positie en zijn verantwoordelijkheid als 
vicarius Christi. Vanuit de apostolische autoriteit van Petrus en Paulus schenkt hij 
volledige kwijtschelding van alle zonden. Hij laat doorschemeren dat hij zich als 
vicarius Christi bewust is van zijn positie om anderen door woord en voorbeeld op te 
roepen. Met een beroep op de autoriteit van de apostelen Petrus en Paulus en op 
de goddelijke volmacht hem gegeven, toont Innocentius dat hij vanuit de plenitudo 
potestatis jurisdictionis van zijn ambt optreedt, wanneer hij de volledige 
kwijtschelding (venia) van alle zonden108 toezegt aan hen, die vol overtuiging de 
kruistocht als de weg van de boete willen gaan (brief I-336 aan de aartsbisschop van 
Narbonne […] en het hele volk - augustus 1198109). 

 
107 Deze intitulatio werd in de 12e eeuw vooral gebruikt in de bullen. Alhoewel de pauselijke kanselarij in 
de officiële registers steeds de formele begroetingen wegliet, heeft Roger Howden, een koninklijke klerk 
uit Noord-Engeland, deze in zijn kroniek wel vermeld: Innocentius, bisschop, dienaar van de dienaren 
Gods, aan zijn eerbiedwaardige broeders, de aartsbisschop van York, enz. In de kroniek van Roger 
Howden vinden we de tekst van de brief aan de aartsbisschop van York: zie Bird, Crusade and 
Christendom, p. 29.  
108 Cf: punt 2.4 van dit hoofdstuk. 
109 Br. I-336 Post miserabile, Reg. Vat. 4, f.92v. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, doc.1: 
[…] ut et nos, qui licet immeriti vicem eius exercemus in terris, bonum aliis prebeamus exemplum. […] De 
Dei ergo misericordia et beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa, quam nobis Deus 
licet indignus ligandi et solvendi contulit postestate, omnibus qui laborem huius itineris in personis propriis 
subierint et expensis, plenam peccatorum suorum de quibus oris et cordis egerint poenitentiam, veniam 
indulgemus [...].  
VERTALING: […] dat wij ook, die, hoewel onwaardig, zijn (Christus) plaats bekleden op aarde, aan 
anderen het goede voorbeeld geven. […] Waartoe, vertrouwend op de barmhartigheid van God en op de 
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 In de encyclieken haalt Innocentius ook de autoriteit van de Apostolische Stoel110  
scherp naar voren (2). Vanuit een haar eigen verantwoordelijkheid draagt de 
Apostolische Stoel zorg voor de bezittingen van hen die zich op weg begeven om in 
een heilige pelgrimage het Heilig Land te hulp te komen en biedt hen bescherming 
(brief I-300 aan de aartsbisschop van Magdeburg - juni 1198111). In de encycliek I-
336 Post miserabile (augustus 1198) is er sprake van dat de Apostolische Stoel 
schriftelijke berichten112 uit het Heilig Land had ontvangen aangaande de verovering 
van Joppe (Jaffa) en betreffende de afslachting van christenen.113 Naast deze 
feitelijkheden als reden voor een oproep brengt Innocentius nog een theologisch 
argument naar voren. In het verleden heeft de Apostolische Stoel de christelijke 
volken ook al eens opgeroepen (voor de eerdere kruistochten) om het onrecht te 
vergelden dat de Gekruisigde was aangedaan (de bezetting van het heilig graf). De 
Apostolische Stoel neemt nu opnieuw het initiatief en wel uit zorg voor Christus, die 
als een gevangene uit zijn erfdeel is verbannen, te weten: Jeruzalem en het Heilig 

 
autoriteit van de zalige apostelen Petrus en Paulus, en vanuit de volmacht om te binden en te ontbinden 
die God ons heeft verleend, alhoewel wij onwaardig zijn, verlenen wij aan allen, die de ontberingen van 
deze reis persoonlijk en op eigen kosten zullen ondergaan, volledige kwijtschelding van hun zonden aan 
hen die met de mond en met het hart boete hebben gedaan […]. 
110 De Apostolische Stoel stond (en staat nog steeds) synoniem voor de Curia Romana als het hoogste 
bestuursorgaan van de Latijnse Kerk met de paus aan het hoofd. 
111 Br. I-300 Quanto gravioribus. Transcriptie in Pl. 214, 0261A:  Quanto gravioribus rerum et personarum 
periculis se opponunt qui relicta domo propria pro liberatione salutiferae crucis et terrae sanctae, quam 
Dominus noster Jesus Christus pretioso sui corporis sanguine consecravit, ad partes transmarinas 
accedunt, tanto circa tuitionem ipsorum et rerum suarum vigilantior cura nobis incumbit; cum tam ipsi 
quam res eorum sint, donec in sancta peregrinatione permanserint, specialiter sub protectione sedis 
apostolice constituti.  
VERTALING: Voor hoeveel grote problemen en persoonlijke risico’s worden zij geplaatst, die hun 
bezittingen achter zich gelaten hebben voor de bevrijding van het heilbrengend kruis en het Heilig Land, 
dat onze Heer Jezus Christus door het kostbaar bloed van zijn lichaam heeft geheiligd, om naar de 
overzeese gebieden te trekken, hetgeen ons voor de onvermoeibare en grote zorg plaatst van de 
bescherming van hen en van hun bezittingen; nu zijn zijzelf en hun bezittingen, zolang zij volharden in 
hun heilige pelgrimage, op een bijzondere wijze onder de bescherming van de Apostolische Stoel 
geplaatst. 
112 In Br. II-258 (270) Graves orientalis en Br. II-259 (271) Nisi nobis wijdt Innocentius uit over degenen 
die hem geschreven hebben over de moeilijke situatie in het Heilig Land: de patriarchen van Antiochië en 
Jeruzalem, de aartsbisschoppen en bisschoppen uit iedere provincie aldaar, de koningen van Jeruzalem 
en Armenië, de grootmeesters van het Jeruzalem Hospitaal en van de Tempeliers. 
113 Br. I-336 Post miserabile. Reg. Vat. 4, f.92r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, doc.1: […] 
qualiter eis poterimus respondere, cum eos pro parte verum prosequi videamus, sicut nuper ad 
audiendam nostram certa significatione pervenit? Recepimus enim litteras de partibus transmarinis, quod, 
cum Teutonici Accon navigio pervenissent, castrum Baruth obtinuerunt nemine defendente. Sarraceni 
vero in Joppen facientes impetum ex adverso eam per violentiam occuparunt et cesis multis christianorum 
millibus, eam funditus destruxerunt.  
VERTALING: […] Op welke wijze moeten wij hen (de Saracenen) antwoorden, nu wij zien hoe zij op hun 
manier werkelijk te werk gaan, afgaande op wat wij vernamen door specifieke berichtgeving? We hebben 
brieven uit de overzeese gebieden ontvangen met de vermelding, dat toen de Duitsers met hun vloot 
Akko hadden bereikt, zij het fort Beirut hebben ingenomen dat door niemand werd verdedigd. Maar van 
hun kant hebben de Saracenen een aanval op Joppe gedaan, het met geweld bezet en, na vele 
duizenden christenen te hebben afgeslacht, het totaal verwoest. 
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Land (brief I-336 aan de aartsbisschop van Narbonne […] en het hele volk - augustus 
1198114). 
 
  Aansluitend bij de autoriteit van de Apostolische Stoel komt ook de autoriteit 
van de paus ter sprake (2). Heel de Kerk wordt indringend opgeroepen om de 
kruistocht financieel te dragen. De gelovigen worden aangespoord tot het geven van 
aalmoezen (ter vergeving van hun zonden) en van misintenties. Het geld in de 
offerkist zal dienen als bijdrage aan de bekostiging van de kruistocht (brief II-259 
(271) aan alle christengelovigen woonachtig in de Weense provincie - januari 
1200115). 
Van de bisschoppen en de clerus vraagt Innocentius niet alleen in de geest van de 
canonieke gehoorzaamheid om morele ondersteuning. Hen wordt opgedragen een 
deel van hun inkomsten af te staan. Wanneer hij de prelaten van de exempte kerken 
in de Milanese kerkprovincie de opdracht geeft om de kruistocht mee te financieren, 
conformeert hij zich daarmee niet alleen aan het gezag van de diocesane 
bisschoppen; hij maakt het tot het zijne en onderstreept daarmee indirect zijn eigen 
autoriteit. Van de bisschoppen, clerus en exempte prelaten wordt bovendien een 40e 

 
114 Br. I-336 Post miserabile. Reg. Vat. 4, f., 92r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, doc.1: 
Post miserabile Jerusolimitane regionis excidium, post lacrimabilem stragem populi christiani, post 
deplorandam invasionem illius terre, in qua pedes Christi steterunt et ubi Deus, rex noster, ante secula 
salutem in medio terre dignatus est operari, post ignominiosam nobis vivifice crucis translationem, in qua 
salus mundi pependit et delevit chirographum mortis antique, Apostolic Sedes super tante calamitatis 
infortunio conturbata laboravit clamans et plorans ita, […] clamat adhuc Apostolica Sedes et quasi tuba 
vocem exaltat, excitare cupiens populos christianos ad prelium Christi bellandum et vindicandum iniuriam 
Crucifixi […] Ecce enim hereditas nostra versa est ad alienos, domus nostre ad extraneos devenerunt 
[…] sub manu tenetur hostili et ipse dominus Jesus Christus, qui captivitatem nostrum pro nobis moriens 
captivavit, quasi captivatus ab impiis ab heriditate sua cogitur exulare.  
VERTALING: Na het beklagenswaardige verlies van de regio van Jeruzalem, na de betreurenswaardige 
slachtpartij van het christenvolk, na de deplorabele invasie van dat land waarop de voeten van Christus 
stonden en waar God onze koning voor de eeuwen zich verwaardigde in het midden der aarde de 
verlossing te bewerken, na de krenkende vervreemding van het kruis, waardoor ons het leven werd 
gebracht, waaraan het heil der wereld gehangen heeft en waardoor de oorkonde van de oude dood werd 
vernietigd, heeft de Apostolische Stoel, ontsteld over zoveel ongelukkige rampspoed, roepend en wenend 
zich ingespannen, […] nog steeds roept de Apostolische Stoel het uit, de stem verheffend als een trompet, 
met het verlangen de christelijke volken op te doen staan om de strijd van Christus te vechten en het 
onrecht de Gekruisigde aangedaan te vergelden […]. Zie, zelfs ons erfdeel is in de handen van 
vreemdelingen gekomen, onze huizen zijn in bezit gekomen van buitenstaanders (Klaagl. 5,2) […] is in 
vijandige handen en de Heer Jezus Christus zelf, die voor ons gestorven, die onze vijandschap gevangen 
heeft genomen, wordt door goddelozen gedwongen als een gevangene uit zijn erfdeel te worden 
verbannen.  
115 Hageneder, Die Register, Br. II-259 (271) Nisi nobis, p. 500, r. 18-24: Ad hec in singulis ecclesiis 
truncum concavum poni precipimus tribus clavibus consignatum: una penes episcopum, secunda penes 
presbyterum ecclesie, tertia per aliquem reliogiosum laicum conservandis. In quibus fideles quilibet 
deponere suas elemosinas in remissione suorum criminum moneantur, et in singulis ecllesiis semel in 
ebdomada pro remissione peccatorum, presertim offerentium, missa publice decantetur.  
VERTALING: Wij verordenen dat er hiervoor in de afzonderlijke kerken een offerkist wordt geplaatst 
verzegeld met drie sleutels: waarbij er één aan de bisschop, een tweede aan de priester van de kerk, een 
derde aan een of andere gelovige leek ter bewaring wordt gegeven. Dat de gelovigen worden 
aangespoord hun aalmoezen hierin te deponeren ter vergeving van de vergrijpen en dat in de 
afzonderlijke kerken eens per week ter vergeving van de zonden - vooral als offerande - een publieke mis 
wordt gezongen. 
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deel van hun inkomsten (2,5%) gevraagd (brief II-260 aan de exempte prelaten - 
december 1199116). Deze oproep naar de clerus toe om financiële ondersteuning is 
geen vrijblijvende zaak. 
Ook de paus en de curie, zo werd gezamenlijk besloten, zullen 10% van hun 
inkomen afstaan (brief II-258 (270) aan bisschoppen en clerus - december 1199117). 
Met een royale eigen bijdrage onderstreept hij zo zijn pauselijk gezag. Vanuit het 
besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het ‘erfdeel van Christus’, 
memoreert Innocentius zijn beslissing en die van de curie om samen de kosten te 
dragen van de expeditie van de twee legaten118 naar het Heilig Land. In de pauselijke 
verordening, die hij laat uitgaan om gehoorzaamheid te vragen ten opzichte van de 
legaat119 van de Apostolische Stoel, geeft hij aan te steunen op het advies van zijn 

 
116 Hageneder, Die Register, Br. II-260 (272) Formam apostolice, p. 502, r. 19-25: Monemus igitur 
discretionem vestram et exhortamur in Domino et per apostolica scripta in virtute sancti Spiritus sub divini 
iudicii obtestatione precipiendo mandamus, quatinus ad citationem diocesanorum episcoporum, quam 
per eos non sua sed nostra fieri auctoritate mandamus, devote ac humiliter accedentes, iuxta formam in 
litteris nostris expressam quadragesimam saltem omnium ecclesiasticorum proventuum et reddituum 
vestrorum in terre sancte subsiduum convertatis, […] 
VERTALING: Wij, dan, wekken uw opmerkzaamheid en wij sporen aan in de Heer en wij gelasten u door 
deze apostolische brief in de kracht van de Heilige Geest met het goddelijk oordeel als getuige dat jullie 
met beroep op snelle hulp van de diocesane bisschoppen, dat wij door hen niet op hun, maar op ons 
gezag zenden en gerelateerd aan de oproep van de diocesane bisschoppen, gelasten wij door hen met 
een gezag dat niet van hen komt maar het onze is geworden, toenemend in vroomheid en nederigheid, 
volgens de wijze zoals die in onze brief naar voren is gebracht dat een veertigste deel van al uw kerkelijke 
inkomsten en opbrengsten wordt aangewend voor de ondersteuning van het Heilig Land, […] Over de 
financiering van de vierde kruistocht: cf. Roscher, Papst Innocenz, pp. 75-83. 
117 Br. II-258 (270) Graves orientalis: PL 214,0829A-0829B; 0829D: Nos ergo cum fratribus nostris, ascitis 
etiam episcopis et aliis viris religiosis apud sedem apostolicam existentibus […] decimam partem omnium 
reddituum et proventuum nostrorum curavimus aubventioni orientalis provinciae deputare. […] Sciat 
autem se culpabiliter et dure culpabilem qui tantillum subsidium in tanta necessitate Creatori et 
Redemptori suo negaverit exhibere, a quo corpus et animam et universa bona quae habet accepit; et nos, 
qui, licet indigni, vices eius exercemus in terris, huius culpae duritiam nullatenus dissimulare possemus. 
VERTALING: Zo hebben wij met onze ‘broeders’ en met de goedkeuring van de bisschoppen en andere 
religieuze mannen, die resideren bij de Apostolische Stoel, geregeld […] dat een tiende deel van al onze 
inkomsten in geld en in natura wordt toegewezen voor de hulp aan de oostelijke provincie. […]  Weet 
echter dat hij zich schuldig maakt en verhardt in zijn schuld, die weigert om in zo’n grote nood zo’n kleine 
ondersteuning te tonen aan zijn Schepper en Verlosser, van wie hij lichaam en ziel en alle goederen, die 
hij bezit, heeft ontvangen; en wij die, onwaardig als wij zijn, zijn ambt uitoefenen op aarde, kunnen op 
geen enkele manier de hardnekkigheid van zo'n schuld over het hoofd zien. 
118 Br. I-336 Post miserabile. Reg. Vat. 4, f.92v. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, doc.1: 
[…] et non mendicatis suffragiis sed nostris et fratrum nostrorum sumptibus sustententur. Per quos etiam 
aliud competens subsidium eidem terre disponimus destinare.  
VERTALING: […] zij (de beide kardinalen en legaten Soffredus van Santa Prassede en Petrus Capuanus 
van Santa Mara in Via Lata) worden niet ondersteund door hulp van derden, maar op kosten van ons en 
onze broeders: door wie wij ook het verzenden van andere beschikbare hulp aan het genoemde land 
hebben bepaald 
119 PL 214, 0311A : […] quem sicut apostolicae sedes legatum volumus et mandamus ab omnibus 
honorari et mandatis et statuis ipsius humiliter obediri. […] Deze tekst ontbreekt in de brief aan de 
aartsbisschop van Narbonne en is wel te vinden in de brief aan de aartsbisschop van York.  
VERTALING: […] dat hij als legaat van de Apostolische Stoel (kardinaal Petrus Capuanus), zo willen en 
gelasten wij, door allen wordt geëerd en dat zijn orders en verordeningen nederig worden gehoorzaamd. 
[…] 
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‘broeders’ en medebroeders (de leden van de curie) (brief I-336 aan de Latijnse 
christenheid - augustus 1198120).  
Op basis van zinsneden uit de brieven II-258 (270)121 en II-259 (271)122 komen 
Ursula Schwerin en Michael Menzel tot de constatering dat op basis van de 
‘leenverhouding tussen God en mens’ allen verplicht werden om bij te dragen.123 
Mijns inziens ligt het accent in deze passages anders. Innocentius spreekt hier over 
een morele schuld, die men op zich laadt wanneer men niet bijdraagt en dit vanwege 
het vele goede dat men als christen van God en Christus ontvangen heeft.124 De 
vicarius Christi kon niet meer doen dan op basis van deze morele verplichting aan 
te klagen en de schuld te benoemen. Zowel naar de clerus als naar de gelovigen, 
die niet deelnamen aan de ondersteuning van de kruistocht, werd zeer indringend 
een beroep gedaan, alhoewel er geen canonieke sancties volgden, wanneer men 
niet deelnam. De gehoorzaamheid aan het pauselijk gezag lijkt hier maar 
bescheiden en weinig effectief naar voren te komen.   
Ook door middel van de prediking van de kruistocht heeft Innocentius zijn gezag 
willen doen gelden. Hij geeft de prediker Fulco van Neuilly bevoegdheid tot 
rekrutering van medewerkers voor de prediking van het kruis. Bovendien stelt hij zich 
voor deze opdracht garant met zijn apostolische autoriteit (brief I-398 aan broeder 
Fulco - november 1198125). Deze apostolische autoriteit conflicteert in dit geval 

 
120 Br. I-336 Post miserabile, Reg. Vat. 4, f.92v. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, doc.1: De 
communi preterea fratrum nostrorum deliberatione statuimus et vobis, fraters archiepiscopi et episcope, 
et dilecti filii abbates, priores et alii ecclesiarum praelati mandamus […]  
VERTALING: Wij verordenen bovendien met het gezamenlijk advies van onze ‘broeders’ en u, broeders 
aartsbisschoppen en bisschoppen, en geliefde abten, priors en andere prelaten van kerken, gelasten wij 
[…] 
121 Cf. dezelfde tekst als in II-259 (271). 
122 Hageneder, Die Register, Br. II-259 (271) Nisi nobis, p. 499, r.24-9: Nonne similiter Dominus Jesus 
Christus, Rex regum et Dominus dominantium, qui corpus et aninam vobis contulit, qui vos sanguine 
pretioso redemit, de ingratitudinis vitio et velut infidelitatis crimine vos dampnabit, si ei eiecto de terra, 
quam pretioso sui sanguinis comparavit, et quasi captivo in salutifere crucis ligno detento neglexeritis 
subvenire? 
VERTALING: Zal niet evenzo de Heer Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der heren, die 
met lichaam en ziel voor u heeft betaald, die u door zijn kostbaar bloed heeft verlost, om een ondankbare 
afwijzing en als een ontrouwe misdaad u verdoemen, als jullie nalaten Hem, buitengeworpen uit het land, 
dat Hij zich door zijn kostbaar bloed heeft verworven, en als een gevangene vastgehouden op het hout 
van het heilbrengend kruis te hulp te komen?   
123 Cf. Schwerin, Die Aufrufe der Päpste, p. 97; Menzel, Kreuzzugsideologie, p. 69. 
124 Roscher bevestigt dat Innocentius de leengedachte een plaats heeft gegeven in het gedachtegoed 
over de kruistocht. Hij ontkent echter, evenals Kempf, dat de paus tot de kruistocht heeft opgeroepen 
vanuit een feodale leenverplichting, die de christenen ten opzichte van hun Heer zouden hebben. Cf. 
Roscher, Papst Innocenz, p. 264. 
125 Br. I-398 Salutiferum tuae, PL 214, 0375D-376A: [...] plenam tibi autoritate apostolica concedimus 
facultatem, ut cum consilio et assensu dilecti P. Sanctae Mariae in Via Lata diac. Cardinalis, apostolic 
sedis legati, quem ad hoc officium exsequendum specialiter destinavimus, tam de monachis nigris quam 
albis sive canonicis regularibus aliquot, quos ad praedicandum idoneos esse decreveris, nullius 
contradictione vel appellatione obstante, liberi tibi possis coadjutors adjungere, qui tecum […]   
VERTALING: […] Met apostolische autoriteit verlenen wij u volledige bevoegdheid, opdat - met de raad 
en de ondersteuning van onze geliefde Petrus, kardinaal-diaken van Sancta Maria in Via Lata en legaat 
van de Apostolische Stoel, welke wij speciaal hebben belast met de uitvoering van deze opdracht- u 
vrijelijk medewerkers kunt benoemen, hetzij zwarte monniken alsook witte of diverse reguliere 
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indirect met de autoriteit van het generaal-kapittel van de cisterciënzers dat in 
september van dat jaar bijeen was en dat geweigerd had om gehoor te geven aan 
de oproep van Fulco die naar Cȋteaux was gekomen om hulp te vragen voor zijn 
missie om te prediken.126 
Een andere situatie waarin hij zijn gezag doet gelden betreft de houding van de 
Venetianen. Innocentius rekent op hun steun voor de kruistocht. Hij geeft hun verlof 
tot handel met de sultan van Egypte en de kalief van Bagdad, met uitzondering 
echter van de levering van artikelen, welke dienstbaar zouden kunnen zijn aan de 
oorlogsvoering. Bij overtreding wordt een anathema belegd (I-536 brief aan de doge 
- december 1198127). Dit ‘anathema’ stond in de lijn van de bepaling uitgevaardigd 
door het Derde Lateraans Concilie en werd door Innocentius gelijkgesteld aan een 
excommunicatio maior,128 waardoor de anathema een bijzondere uiting werd van het 
pauselijk gezag. 
 
  Uit het bovenstaande onderzoek met betrekking tot de verleende volmacht 
aan de paus, de uitoefening van zijn gezag en de autoriteit van de Apostolische Stoel 
blijkt dat deze aspecten van de pauselijke autoriteit in de context van de oproepen 
nauw met elkaar samenhangen. Dat de Apostolische Stoel haar autoriteit om voor 
de kruistocht op te roepen enerzijds gebaseerd heeft op de feitelijkheid van situaties, 
die zich als problematisch voordeden en anderzijds op haar verantwoordelijkheid 
voor ‘Christus, die verbannen was uit Jeruzalem en uit het Heilig Land, zijn erfdeel’ 
benadrukt de actualiteit en de continuïteit van het apostolische instituut. Vervolgens 
werd duidelijk dat Innocentius zijn autoriteit als paus bevestigd heeft door deze te 
verbinden met het advies van zijn ‘broeders’ (de curie), door het gezag van de 
bisschoppen te onderstrepen, door garant te staan (voor de prediker Fulco van 
Neuilly) alsook door een verbod (aan de doge) te sanctioneren met een anathema. 
 
  In de oproepen komt ook het element van de gezagsverhouding tussen de 
paus en de Griekse keizer ter sprake (3). De Griekse keizer Alexius III Angelos wordt 
door Innocentius als eerste indringend aangesproken op zijn verantwoordelijkheid 
voor een kruistocht en zijn verplichtingen tegenover het christenvolk en de Heer 

 
kanunniken, welke u geschikt acht voor de prediking en laat niemand protest aantekenen of appelleren 
en deze (medewerkers), die met u […] 
126 Cf. Cole, The preaching, p. 87.  
127 Hageneder, Die Register, Br. I-536 (539) In favorem, p. 775, r. 31-3: Nos igitur paterno dilectionis 
affectu, quem ad vos specialiter habemus, inducti - sub districtione anathematis prohibentes, ne in ferro, 
[…]  
VERTALING: Wij dan laten gelden, bewogen door de vaderlijke genegenheid, welke wij bijzonder voor u 
hebben, - onder het verbod van het beslag leggende anathema, dat noch ijzer, […] 
128 Decretal. Lib. II tit. 25 c.2 in: LThK, band1, k. 395. Het anathema gaat vergezeld van een liturgische 
plechtigheid, d.w.z. het luiden van klokken en het doven van de altaarkaarsen. 
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zelf.129 De keizer is verplicht, op basis van zijn nabijheid tot het Heilig Land, met  de 
middelen die hem ter beschikking stonden en vanwege zijn voorbeeldfunctie om het 
land waar Christus werd geboren te hulp te komen.130 Daarom is volgens Innocentius 
dan ook een exercitum copiosum op z’n plaats. Bovendien zal de keizer dan delen 
in de geestelijke zegeningen die aan alle kruisvaarders waren toegezegd131 (brief I-
353 aan keizer Alexius III - augustus 1198). Vanuit zijn pontificale ambt als vicarius 
Christi en als opvolger van Petrus vermaant hij de keizer voor een tweede keer - en 
bekritiseert hij hem tussen de regels door - om zijn afzijdige houding. Vanuit een 
gelovige optiek spoort hij de patriarch en de keizer indringend aan om tot handelen 
over te gaan. Innocentius lijkt echter meer vertrouwen te hebben in de kracht van 
God dan op de medewerking van de keizer.  
De aansporing van Innocentius aan patriarch Johannes X Camateros om keizer 
Alexius III aan te spreken met betrekking tot het Heilig Land is indringend. Er wordt 
dan wel niet verwezen naar de pauselijke autoriteit: de patriarch wordt aangesproken 
in zijn positie als ‘broeder’ (brief I-354 aan patriarch Johannes X Camateros - 

 
129 Hageneder, Die Register, Br. I-353 Imperialis excellentie, p. 526, r. 18-20: Verum, ut non ad 
detractionem, sed tuam potius correctionem loquamur, miramur non modicum: mumurat etiam adversum 
te populus christianus, immo etiam Jesus Christus verbis illis te increpat: in carcere, et non venisti ad me.  
VERTALING: Waarlijk, we staan niet weinig verbaasd en we zeggen dat niet om u neer te halen, maar 
eerder om u te corrigeren: zelfs het christenvolk mort tegen u, ook Jezus Christus zelf berispt u in zijn 
woorden: ‘(Ik was) in de gevangenis en je hebt Me niet bezocht’. 
130 Hageneder, ibid., p. 526, r. 27-32: [...] nec Christo exuli subvenire nec ad liberationem terre nativitatis 
ipsius intendere hactenus- sicut debueras- curavisti; cum tam ex vicinitate locorum quam habundantia 
divitiarum tuarum et potentia, qua inimicos crucis munere divino precellis, id potueris commodius et 
expeditius aliis principibus adimplere. 
VERTALING: [...] u hebt er geen zorg voor gedragen noch om Christus in zijn ballingschap te hulp te 
komen noch om tot op heden u in te spannen om het land van zijn geboorte te bevrijden wat u evenwel 
verplicht bent; en dat niet alleen vanwege uw nabijgelegen plaats maar ook vanwege uw beschikbare 
rijkdom en macht, waardoor u de vijanden van het kruis als met een goddelijke gave overtreft en waardoor 
u gemakkelijker en onbelemmerder dan andere vorsten kon doen. 
131 Hageneder, ibid., p. 527, r. 12-26: Ut igitur in utroque predictorum murmur sileat populi christiani; immo 
ut Christum tibi reddas propicium, celsitudinem tuam rogamus, monemus et exhortamur in Domino et in 
remissionem iniungimus peccatorum, quatinus postpositis aliis sollicitudinibus viriliter ac potenter 
assurgas in adiutorium Jesu Christi et ad terram illam, quam ipse proprio sanguine comparavit, […] 
liberandam de manibus paganorum et restituendam pristine liberati, ut in ea nomen Domini glorificetur in 
secula, sicut tantus princeps manum extendas et exercitum dirigas copiosum, sperans in eo qui est spes 
omnium, qui non deserit sperantes in se, quod paganorum multitudinem a facie tui exercitus effugabit. 
Nos enim remissionis et protectionis, quam propter hoc aliis principibus christianis indulsimus, te volumus 
esse participem, dummodo ad succursum terre sancte potenter assurgas.  
VERTALING: Dat dan in beide voornoemde zaken het gemor van het christenvolk tot zwijgen gebracht 
wordt; en opdat u Christus voor u welwillend wilt laten zijn, vragen wij Uwe Majesteit, vermanen en sporen 
wij u aan in de Heer en onder toevoeging van de vergiffenis der zonden, dat u, vaak achtergesteld door 
andere taken, zich moedig en krachtig moge verheffen om hulp te bieden aan Jezus Christus en aan dat 
land, dat Hij zich door zijn eigen bloed heeft verworven, […] te bevrijden uit de hand van de heidenen en 
het zijn vroegere vrijheid terug te geven, - opdat in haar de naam van de Heer voor eeuwig verheerlijkt 
wordt - als een groot vorst uw hand uw hand uitstrekt en een talrijke legermacht aanvoert, hopende op 
Hem die de hoop is van allen, die niet in de steek laat wie vertrouwen in  Hem stellen, er op vertrouwend 
dat de legermacht  de menigte der heidenen van uw aangezicht zal verdrijven Wij willen aldus dat u deel 
krijgt aan de vergeving en de bescherming die wij daarom verleend hebben aan andere christelijke 
vorsten, op voorwaarde dat u zich krachtiger inzet om het Heilig Land bijstaan. 
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augustus 1198132).  De keizer heeft nog geen teken van medewerking getoond ter 
bevrijding van het Heilig Land. Ondanks de noodzaak van de keizerlijke hulp door 
menskracht en wapens, weet Innocentius dat het Gods kracht is die redding zal 
brengen. Bovendien plaatst hij zijn aansporing in een gelovige en visionaire context, 
waarmee hij de keizer uitnodigt om vol vertrouwen in actie te komen (brief II-202 
(211) aan keizer Alexius III - november 1199133).  
 
  Het onderzoek met betrekking tot de gezagsverhouding tussen de paus en de 
Griekse keizer laat zien dat Innocentius de klassieke opdracht van de keizer om de 
Kerk in haar nood terzijde te staan heeft bevestigd. Ook hier beriep hij zich op zijn 
apostolisch ambt en de aan hem verleende volmacht. De oproep aan de patriarch 
om de keizer tot actie aan te sporen geeft aan dat voor Innocentius de latitudo 
temporalis, die hem als paus was toevertrouwd, een aspect van de pauselijke 
autoriteit vormde dat zich richtte op de tijdelijke belangen van de Kerk.134   
 

 
132 Hageneder, Die Register, Br. I-354 Reprobata quondam, p. 530, r. 3-5 : Cum igitur terre sancte, in qua 
pedes Christi steterunt, totis desideremus affectibus subveniri, fraternitatem tuam rogamus attentius, et 
exhortamur in Domino, quatinus prefatum imperatorem monere studeas et inducere diligenter, ut ad 
succursum eius potenter intendat.   
VERTALING: Aangezien wij aldus met heel ons hart het Heilig Land te hulp willen komen, daar waar de 
voeten van Christus hebben gestaan, doen wij met klem een beroep op uw broederschap en sporen wij 
u in de Heer aan, dat u er zich dus op toelegt de voorheen genoemde keizer te vermanen en zorgvuldig 
te leiden, opdat hij zich krachtiger erop richt om het zijne te hulp te snellen. 
133 Hageneder, ibid., Br. II-202 (211) Multe nobis, p. 394, r. 23-9, 32-6; p. 395, r. 26-30: […] ut que per 
nos licet insufficientes vicarios suos et inmeritos apostolorum principis successores imperiali 
magnificentiae litteris fuerant exarata, et audires humiliter et benignius acceptares; licet super 
subventione terre orientali hactenus non impensa magnificentiam tuam nos credideris increpasse, cum 
tamen id non increpando scripserimus, sed potius commonendo; quamvis increpationis alloquium a 
pontificali non sit officio alienum. […] Miramur autem, quod imperialis prudentia pro recuperatione terre 
sancte nondum esse laborandum visa est suis litteris innuisse, quia, sicut ex detentione ipsius terre 
poterat evidenter agnosci, nondum Dominus peccatis nostris fuerat complacatus, qui non in multitudine 
nec in arcu sed in virtute sua salvos facit de sua misericordia confidentes. […] Sane si divine mentis 
archana prescires et liberationem sepulcri Dominici oculte revelationis oculo previderes, numquid tibi 
meritorium esset tunc primum in terre sancte subsidium proficisci, quasi velles Dominum in sue 
dispositionis executione iuvare, que per te nec impediri posset nec etiam prorogari? 
VERTALING: […] dat is geschreven door ons, zijn vicarissen, alhoewel ontoereikend, en onverdiende 
opvolgers van de eerste van de apostelen als antwoord op de brieven van uwe keizerlijke Hoogheid, en 
u hebt nederig dit aanhoord en welwillend aanvaard; ofschoon u zou kunnen geloven, dat wij Uwe 
Verhevenheid verwijten maken over uw gebrek aan ondersteuning aan het land in het Oosten, toch 
hebben wij dit niet geschreven om te bekritiseren, maar eerder om aan te sporen; ofschoon een woord 
van kritiek niet vreemd is aan ons pontificale ambt. […] We verbazen ons echter, gezien het feit dat uwe 
Keizerlijke Voorzichtigheid voor het herwinnen van het Heilig Land in uw brieven geen teken van 
medewerking heeft laten zien, aangezien zoals uit de bezetting van zijn land duidelijk kan worden 
opgemaakt de Heer nog niet met welgevallen naar onze zonden heeft gezien, Hij die niet door velen, 
noch door het wapen, maar door zijn kracht redding brengt aan hen die op zijn barmhartigheid vertrouwen. 
[…] Zeker, als u de geheimen van de goddelijke geest zou voorzien, en u met het verborgen oog van de 
openbaring de bevrijding van het graf van de Heer van tevoren zou zien, zou het dan niet een verdienste 
voor u zijn om als eerste hulp te verlenen aan het Heilig Land, als wilde de Heer helpen bij het volbrengen 
van zijn plan, dat door u noch kan worden gehinderd noch door u kan worden uitgesteld? 
134 Cf. Hoofdstuk IV, punt 3.2. 
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3.3 Deelconclusie 

We zijn uitgegaan van de aanname dat tot de achtergronden, die de vierde kruistocht 
mogelijk hebben gemaakt, ook de primaatgedachte heeft behoord, zoals ze door 
Innocentius werd uitgedragen, namelijk als een geestelijke autoriteit in de vorm van 
een plenitudo potestatis ecclesiasticae (jurisdictionis). De oproepen die hij liet 
uitgaan naar alle lagen van de christenheid in het Westen en naar de Griekse keizer 
en patriarch blijken dit bewustzijn bij Innocentius te weerspiegelen. Historici hebben 
gewezen op het bijzondere en verplichtende karakter van deze oproepen, die men 
het beste als een kruistochtideologie zou kunnen bestempelen. Het onderzoek van 
de oproepen en instructies die Innocentius liet uitgaan, heeft laten zien dat hij deze 
geplaatst heeft in de context van de verantwoordelijkheid van de Apostolische Stoel. 
Het ‘theologische’ argument, dat de Apostolische Stoel zorg heeft voor het erfdeel 
van de ‘verbannen Christus’, heeft Innocentius niet alleen ten volle benut ten bate 
van de promotie van de kruistocht, maar kwam indirect ook het apostolische instituut 
ten goede. In de encyclieken, gericht tot de Westerse christenheid, heeft Innocentius 
zijn plenitudo potestatis jurisdictionis breed voor het voetlicht gebracht door een 
volledige aflaat toe te zeggen aan alle kruisvaarders die de kruistocht als een weg 
van boete zouden ondernemen. Op deze wijze is het jurisdictionele aspect van zijn 
gezag, op een nog niet eerder vertoonde wijze, naar voren gebracht en wel in een 
verplichte financiële afdracht die de bisschoppen en de clerus werd opgelegd. De 
bijdrage die van het volk werd gevraagd, blijkt eerder op een spirituele en morele, 
dan op een feodale verplichting te berusten. Innocentius heeft daar waar hij 
weerstand ondervond bij zijn beslissingen vanuit zijn apostolische autoriteit gezagvol 
gereageerd met een garantstelling of met de sanctie van een anathema. En dat alles 
vanuit het perspectief dat de kruistocht een bellum Domini was, die door het 
apostolische gezag van de vicarius Christi ten volle werd ondersteund.  
Het feit dat Innocentius de Griekse keizer op zijn verplichtingen wees en hem opriep 
om de kruistocht te ondersteunen, was voor hem direct verbonden met de plenitudo 
potestatis als de aan hem verleende volmacht. Daarvoor had Innocentius in dezelfde 
brieven, zoals we in hoofdstuk III onder punt 4.2 hebben geconstateerd, zich al 
buitengewoon helder uitgesproken over de plenitudo potestatis van de vicarius 
Christi in relatie tot de Griekse Kerk. Met betrekking tot de ondersteuning van de 
kruistocht lijkt het eerder te gaan over het aspect van de plenitudo potestatis dat 
naar voren komt als de latitudo temporalis.  
Aangaande het pauselijk gezag (plenitudo potestatis) dat Innocentius in de oproepen 
tot uiting heeft gebracht, mogen we samenvattend stellen, dat het optreden van 
Innocentius onlosmakelijk verbonden is geweest met de positie van de Apostolische 
Stoel. Zijn geestelijke autoriteit werd bevestigd door zijn persoonlijke betrokkenheid 
en kwam tot uiting in de wijze waarop hij predikers, legaten en bisschoppen in 
bescherming nam. Tegenover de Byzantijnse keizer en de patriarch liet hij in 
eenzelfde houding blijken dat een geestelijke autoriteit geen zaak is van bevelen, 
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maar veeleer een gewetensoproep betreft, die met goddelijk gezag werd 
voorgelegd, ook al betrof het tijdelijke zaken en waren sancties niet aan de orde.  
 

Na de bespreking van de oproepen om de christenheid te mobiliseren voor de 
kruistocht, komen we nu aan twee belangrijke momenten in deze onderneming 
waarbij het pauselijk gezag van Innocentius door de kruisvaarders op de proef werd 
gesteld. De beide momenten, zowel de verovering van Zara alsook de eerste 
verovering van Constantinopel, kennen hun eigen voorgeschiedenis.  

 

4. DE STAD ZARA EN DE PAUSELIJKE AUTORITEIT: NOVEMBER 1202 

  

4.1 Een situatieschets en de excommunicatio latae sententiae. 

Het contract en zijn participanten 
Begin april 1201 werd te Venetië een contract gesloten tussen gezanten van markies 
Bonifatius van Montferrat, de graven Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen, 
Lodewijk van Blois en Clermont, Hugo van Sint-Pol en de Venetianen over het 
transport van het kruisvaardersleger. Dit seculiere contract legde vast dat de 
Venetianen als gelijkwaardige partners aan de kruistocht wilden deelnemen en dat 
zij als hun bijdrage 50 toegeruste schepen zouden leveren, op voorwaarde dat zij 
gelijkelijk zouden delen in elke oorlogsbuit tijdens deze campagne. Het 
verschuldigde bedrag 94.000 zilvermarken voor het transport zou in termijnen 
worden terugbetaald en Innocentius zou een kopie van het verdrag worden 
overhandigd. De kruisvaarders kwamen echter door hun miscalculatie betreffende 
het aantal deelnemers in grote problemen. In de nazomer van 1202 werd aan het 
contract toegevoegd, dat de kruisvaarders uitstel van betaling zouden krijgen, 
wanneer zij Zara terug zouden brengen onder Venetiaanse heerschappij en uit de 
buit van de verovering van Zara hun schuld zouden inlossen. Alhoewel 29 juni 1202 
als vertrekdatum door Innocentius was aangegeven, vertrok men - door het te laat 
arriveren van vele kruisvaarders - pas op 1 oktober.135 
 
 Veel historici136 bestempelen de Venetianen en met name de doge Enrico 
Dandolo137 als de kwade genius in dit geheel. Mijns inziens concluderen de 
Amerikaanse mediëvisten Donald Queller138 en Gerald Day terecht dat de 

 
135 Cf. Wolff, The Fourth Crusade, pp. 162-3; 173; Queller, The Fourth Crusade. The Conquest of 
Constantinople 1201-1204, pp. 50-84; Thomas Madden, Vows and contracts, p. 441. Dit verdrag had een 
looptijd van een jaar en had als einddatum 29 september 1203.  
136 Zie voor de literatuur over de rol van Venetië: Gill, Franks, Venetians and Pope Innocent III, 1201-
1203, pp. 85-106; Buenger Robbert, ‘Venice and the Crusades’, pp. 379-451; Madden, Venice, the 
Papacy and the Crusades before, pp. 85-96; Madden, Enrico Dandolo & the Rise of Venice, pp. 133-54.  
137 Enrico Dandolo was doge van 1192 tot 1205. Hij stierf op de leeftijd van 97 jaar.  
138 Donald E. Queller was gespecialiseerd in middeleeuwse en renaissancegeschiedenis.  



 
 

115 
 

wijdverbreide visie waarin de Venetianen worden gebrandmerkt als de boosdoeners, 
die omwille van het gewin de kruistocht hebben verraden, als eenzijdig, simplistisch 
en onhoudbaar moet worden gezien.139 Nieuw licht op de omstandigheden, waarin 
doge Enrico Dandolo verkeerde en over zijn motieven rond de verovering van Zara 
komt naar voren in het boek 'Enrico Dandolo & the Rise of Venice’ (2007) van de 
Amerikaanse historicus Thomas Madden. Hij benadrukt de gedachte dat Zara ten 
gevolge van de verwoesting door de kruisvaarders niet langer in staat was de 
interesses van Venetië te schaden, terwijl het merendeel van de weerbare mannen 
van de Venetiaanse commune op kruistocht was. Terecht merkt hij op dat paus 
Innocentius de Frankische kruisvaarders vanuit een zekere noodzaak excuseerde, 
maar dat ten opzichte van de Venetiaanse positie elke welwillendheid achterwege 
bleef. Toch redde de omleiding naar Zara de voortgang van de kruistocht. Dit 
onvolkomen compromis stelde Dandolo in staat het volk van Venetië te laten 
instemmen met een enorme lening aan een leger met een zeer slechte 
kredietwaardigheid. De verwoesting van Zara restitueerde nog enigszins iets, maar 
het leverde ook de vijandschap op van de Heilige Stoel, die nog lang tot na de vierde 
kruistocht zou voortduren.140 
 
 De houding van de Franse kruisvaarders in de kwestie Zara was volgens Donald 
Queller complex. De officiële leiders en hun aanhang zagen de aanval op Zara (en 
later op Constantinopel) als noodzakelijke stappen op weg naar het Heilig Land. Zij 
namen hun geloften serieus, maar redeneerden vanuit een praktische 
levenshouding, waarbij ze morele en religieuze risico’s durfden te nemen om hun 
doel te bereiken. De dissidenten en degenen die afhaakten waren gevoeliger van 
geweten.141  
 
 Het contract tussen de kruisvaarders en de Venetianen werd aan Innocentius ter 
goedkeuring voorgelegd.142 Queller neemt aan dat Innocentius dit contract heeft 
bevestigd,143 terwijl Werner Maleczek dit ontkent.144 Hoe dit ook zij: terwijl in de 
zomer van 1202 de kruisvaarders aan de Venetianen de belofte deden om Zara 
terug te brengen onder het Venetiaans gezag, was kardinaal-legaat Petrus 
Capuanus in Venetië aanwezig. Hij heeft niet ingegrepen om de gang naar Zara te 
verhinderen en hij ging niet mee met het leger dat vanuit Venetië vertrok. De doge 

 
139 Cf. Queller en Day, Some Arguments in Defense of the Venetians on the Fourth Crusade, pp. 736-7. 
140 Cf. Madden, Enrico Dandolo, p. 154; zie ook: Angold, The fourth Crusade. Event and context, pp. 50-
74; Madden, Venice, the Papacy and the Crusades before 1204, pp. 85-96; Ravegnani, Bisanzio e le 
crociate, pp. 113-23. 
141 Cf. Queller, Compton en Campbell, The Fourth Crusade: The Neglected Majority, pp. 464-5 
142 Zie ook: brief VII-18 aan de doge waarin Innocentius refereert aan de vraag van de gezanten om het 
contract te bevestigen. Cf. Queller, The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople 1201-1204, pp. 
9-18. 
143 Cf. Queller, Innocent III and the Crusader- Venetian Treaty of 1201, pp. 31-4. 
144 Cf. Maleczek, Petrus Capuanus, pp. 258- 63. Werner Maleczek is een Oostenrijkse mediëvist.  
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Enrico Dandolo had hem uitdrukkelijk te verstaan gegeven dat hij wel als kapelaan, 
maar niet als legaat kon meereizen. Enerzijds wees Petrus Capuanus op het 
onrechtmatig handelen bij een aanval op Zara, anderzijds gaf hij aan individuele 
personen de raad om deze gewetenslast te verdragen en aan weer anderen deelde 
hij het uitdrukkelijk pauselijk verbod mee of verlangde met de auctoritate summi 
pontifici van hen bij het leger te blijven.145 De legaat zou de kruisvaarders pas weer 
ontmoeten in Constantinopel eind 1204. Over paus Innocentius merkt Donald 
Queller in deze op, dat zijn voorkeuren weinig tot geen invloed hebben gehad op het 
verloop van de kruistocht. Hij stelt, dat de kijk van Innocentius op het pauselijk 
leiderschap al anachronistisch was in een meer en meer seculier wordende 
samenleving.146   
 
  Het verloop van de kruistocht 
De vierde kruistocht ging de facto van start in de eerste week van oktober 1202 toen 
een grote vloot vanuit Venetië vertrok en langs de Adriatische kust voer. Tussen het 
vertrek van de kruisvaarders uit Venetië op 1 oktober 1202 en hun vertrek vanuit 
Corfu op 24 mei147 1203 naar Constantinopel ligt dan de verovering van de 
christelijke stad Zara, welke plaatsvond tussen 10 en 23 november 1202. Er is veel 
geschreven over het debacle van Zara.148 Thomas Madden bevestigt in zijn artikel 
Outside and Inside the Fourth Crusade de opinie van Donald Queller in The Fourth 
Crusade (1977) dat de vierde kruistocht het best verklaard kan worden met de 
'theory of accidents'149 : een reeks van gebeurtenissen waarbij velen betrokken 
waren en waarop niemand echt greep op had. De Amerikaanse historicus Raymond 
Schmandt kenmerkt de vierde kruistocht als een aaneenschakeling van drie 
crisismomenten: de planning van de aanval op Zara in de nazomer van 1202, het 
debat over de troonpretendent Alexius Angelos voorjaar 1203 en een jaar later de 
bestorming van Constantinopel. De kruisvaarders hebben de morele implicaties van 

 
145 Cf. Maleczek, Petrus Capuanus, pp. 138-9. 
146 Cf. Queller, The Fourth Crusade, p. 8. 
147 Op 24 mei volgens Wolff in: ‘The Fourth Crusade’, p. 177; evenzo volgens Setton in: The Papacy and 
the Levant (1204- 1571), p. 8. Op 26 mei volgens Queller e.a. in: The Fourth Crusade: The Neglected 
Majority, p. 460. 
148 Zie voor literatuur over de aanval op Zara: Andrea en Motsiff. ‘Pope Innocent III and the diversion of 
the fourth crusade army to Zara’, pp. 6-25; Maleczek, Petrus Capuanus, pp. 117-80. 
149 Cf. Queller en Stratton, a Century of Controversy on the Fourth Crusade, pp. 235-77; Queller, The 
Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople 1201-1204, pp. 5-66; Madden, Outside and Inside the 
Fourth Crusade, p. 734; en Madden, The Fourth Crusade, pp. vii-xii. Angold hierover in: The fourth 
Crusade. Event and context, pp. 103-4: The participants were not prisoners of events; they were not 
controlled by the flow of history. However, long-term historical developments usually take the form of fluid 
and complex situations which display a surprising stability and continuity. The normal strains and 
pressures rarely produce much significant change, but just occasionally, as with the Fourth Crusade, the 
results are dramatic. This expedition fused a series of unstable and developing situations, which left to 
themselves might have been quite manageable. 



 
 

117 
 

deze alternatieven onderzocht. Meer dan politieke of militaire crisissen waren dit 
uitdagingen voor hun ingewikkelde religieuze principes.150  
 
 De excommunicatio latae sententiae 
Over de excommunicatie die de kruisvaarders beliepen door Zara in bezit te nemen 
is het nodige geschreven. In 1992 heeft de Oostenrijkse historicus Othmar 
Hageneder in het artikel Innozenz III und die Eroberung Zaras (1202): Eine 
Neuinterpretation des Br. V-160 (161) op basis van nieuwe studies over 
middeleeuwse canonieke geschriften zich verder verdiept in de kwestie van de 
excommunicatio latae sententiae zoals deze in brief V-160 (161) naar voren komt. 
Studies hebben laten zien, dat ook voor Innocentius een excommunicatio en een 
anathema weliswaar van elkaar verschilden, maar ook als equivalent en door elkaar 
gebruikt werden. Een excommunicatio simplex betekende een verbod op het 
ontvangen van de sacramenten en op het betreden van een kerkgebouw. Een 
excommunicatio sollemnis of wel anathema hield in dat men werd uitgesloten van 
de gemeenschap van de gelovigen. Dit kwam tot uiting in het plechtig ritueel van het 
aansteken en doven van kaarsen en het luiden van kerkklokken.151 Waar hijzelf en 
andere historici van naam, zoals Donald Queller en Werner Maleczek, voorheen 
onzeker waren over de vraag of het met betrekking tot Zara een dubbele 
excommunicatio sub conditione152 betreft, komt Othmar Hageneder met name door 
de laatste zin van deze brief tot de conclusie dat voor Innocentius de 
excommunicatio latae sententiae een voldongen feit was.153 Het anathema moest 
dan verstaan worden als een reële mogelijkheid, wanneer de verwoesting van de 
stad niet ophield en er geen restitutie zou worden geboden voor de plunderingen.154 
Deze conclusie van Othmar Hageneder was in 1970 ook al eens door de Britse 

 
150 Cf. Schmandt, ´The Fourth Crusade and the Just-War Theory, p. 203; cf. Lilie, Byzanz und die 
Kreuzzüge, pp. 160-70.   
151Cf. Voetnoot 128 en Hageneder, Innocenz III. und die Eroberung Zaders, p. 206. Hageneder was een 
specialist op het gebied van pauselijke oorkonden. 
152 De eerste excommunicatio sub conditione had betrekking op de conditie dat wanneer men een 
christelijk land zou binnenvallen men latae sententiae geëxcommuniceerd zou zijn. De tweede kwam in 
deze brief V-160 (161) naar voren; de conditie betrof hier namelijk dat men ogenblikkelijk moest ophouden 
met plunderen en moest restitueren, anders zou de excommunicatie van kracht worden. 
153 Br. V-160 (161) Dolemus non. Reg. Vat. 5, ff.70-71. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
Reg. Vat. 5, f.71r: […] universitatem vestram monemus et exhortamur attentius et per apostolica vobis 
scripta mandamus et sub interminatione anathematis districte precipimus, quatinus Jaderam nec 
destruatis amplius, quam hactenus est destructa, nec faciatis destrui aut quantum in vobis fuerit 
permittatis, sed nuntiis regis eiusdem ablata omnia restituere procuretis. Alioquin vos excommunicationis 
sententie subiacere noveritis et a promissa vobis venia remissionis immunes. 
VERTALING: […] met opmerkzaamheid vermanen wij jullie allen, sporen wij jullie aan en dragen wij jullie 
per apostolische brief op en onder de strikte bedreiging van het anathema, dat jullie Zara niet verder 
verwoesten dan tot nu toe is gebeurd, noch te doen verwoesten of zoveel jullie kunnen onder controle te 
krijgen, maar zorg te dragen voor het herstel naar de gezanten van diezelfde koning van wie dat alles 
werd genomen. Voor het overige moeten jullie weten dat jullie onderworpen zijn aan het vonnis van de 
excommunicatie  en geen deel hebben aan de aan jullie toegezegde genade van de vergeving. 
154 In de brieven V-160 (161) Dolemus non, VI-101 Nullus itaque en VII-18 Predecessorum nostrorum 
komen deze clausules eveneens ter sprake.  
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kerkhistoricus en Byzantinist Joseph Gill verwoord, maar deze vond toen geen 
gehoor.155    
 

4.2 De brieven aan de kruisvaarders: pauselijk gezag in uitvoering 

De brieven en de adressanten 
Een algemene presentatie van de brieven, die gerelateerd zijn aan het verloop van 
de kruistocht, geeft ons het volgende beeld. Het betreft de periode tussen begin 
oktober 1202 (het vertrek uit Venetië) en 18 juli 1203 (de eerste aanval op 
Constantinopel). We beschikken over zes brieven waarin Innocentius reageert op 
de gebeurtenissen te Zara, gericht aan het kruisvaardersleger (3), aan de 
Frankische leiders en de leider van de kruistocht Bonifatius van Montferrat (1), aan 
de kardinaal-legaat Petrus Capuanus (1) en aan de Franse koning (1). 
Overeenkomstig de bedoeling van Innocentius hadden de kruisvaarders in maart 
1202 moeten vertrekken vanuit Venetië. Dat werd uiteindelijk begin oktober 1202. 
Logistieke problemen en financiële tekorten dreven de kruisvaarders in de armen 
van de Venetianen en dit leidde hen naar Zara, waar ze na de verovering van de 
stad overwinterden tot het voorjaar 1203.  
 
 De informatie over de gebeurtenissen te Zara in november 1202 bereikte 
Innocentius redelijk snel. Zijn bewogen reactie ligt vervat in een eerste brief V-160 
(161) Dolemus non156 (titulatuur: aan de graven, baronnen en al de kruisvaarders 
zonder begroeting - in het register opgenomen ca. 15-30 december 1202 bij 
Lateranen), welke gericht was aan het gehele kruisvaardersleger.157 De adressering 
en het opschrift zijn zeer algemeen geformuleerd, zonder de namen van de 
geadresseerden te vermelden en met de uitdrukkelijke vermelding: ‘sine salutatione’. 
Deze formulering was typerend voor brieven aan hen die tot excommunicatie 

 
155 Cf. Gill, ’Franks, Venetians and Pope Innocent III, 1201-1203’, p. 93, voetnoot 39. 
156 Br. V-160 (161) Dolemus non. Reg. Vat. 5, ff.70v-71r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
document 2, en in: PL 214, 1178A-1179C. Migne vermeldt in PL 214,1178 deze begroetingsformule niet, 
wel geeft hij als onvolledige adressering: ‘exercitui crucesignatorum’ en het opschrift: ‘de captione 
Jadarae’. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 39-45 en in: 
Powell, The Deeds, pp. 140-2. De brief is niet gedateerd en als plaats van uitgave staat genoteerd ‘te 
Lateranen’. Aangaande de datering van deze brief geeft Maleczek aan dat de mening van de historici 
hierover niet eenstemmig is. Potthast dateert de brief in overeenstemming met de registervoering op 
februari 1203 (Potthast, Regesta, p. 162). Maleczek e.a. pleiten voor een vroegere datering, namelijk de 
tweede helft van december 1202. Want zo redeneert hij, het is onwaarschijnlijk dat de paus pas 
drieëneenhalve maand later gehoord zou hebben van de verovering van Zara. De brieven V-160 (161) 
en V-161 (162) zijn de twee laatste (ongedateerde) brieven van het vijfde registerjaar. Ze zijn volgens 
Maleczek pas zo laat geregistreerd vanwege de pijnlijke situatie voor de paus rond Zara. Brief V-160 
(161) is dan in te schatten als een eerste reactie op de verovering van Zara. Deze argumentatie lijkt mij 
de meest logische en het meest acceptabel. Ook Piergentili opteert in een voetnoot bij zijn transcriptie 
voor de tweede helft van december 1202.  
157 Andrea, ibid., pp. 40-1. Andrea betwijfelt of deze brief ooit verzonden is, want brief V-161(162) werd al 
eind januari/begin februari 1203 meegegeven aan de terugkerende boden van het kruisvaardersleger en 
gezien het feit dat brief V-161(162) de gebeurtenissen te Zara opnieuw verhaalt. 
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vervallen waren.158 De bemoediging van de begroeting en de bescherming van de 
apostolische zegen bleven achterwege en dat zou de kruisvaarders tot in het hart 
moeten raken.159 De Bijbelcitaten vormen de basis voor de aanklacht die de paus 
tegen de kruisvaarders zal uiten en scherpen het onverantwoordelijke gedrag van 
de kruisvaarders aan. Het afdalen naar Egypte (als het land van de vleespotten) en 
vervolgens naar Jericho (waar ze hun eer hebben verloren en op slechte gedachten 
zijn gekomen, daarmee verwijzend naar de rovers die de barmhartige Samaritaan 
plunderden)160 waren een beeldspraak voor de begeerlijkheid naar buit zoals dat 
gebeurde bij de verovering van Zara.161 Deze teksten toonden het geestelijke fiasco 
dat naar voren kwam in het bloedvergieten en de minachting van hun 
medechristenen. Het kwaad van de kruisvaarders werd geplaatst in het perspectief 
van de heilsgeschiedenis. De aanklacht liep uit op een aantal concrete 
beschuldigingen: bij de belegering van de stad is het tot veel bloedvergieten 
gekomen; de burgers van Zara is geen uitweg geboden;162 zij die het kruis hadden 
genomen, hebben de tekenen van het kruis aan de stadsmuur geminacht; ze hebben 
geweld gebruikt en de burgers van Zara tot geweld gedwongen; de kruisvaarders 

 
158 Cf. Maleczek, Petrus Capuanus: Kardinal, Legat am Vierten Kreuzzug, Theolog (+1214, p. 144. 
159 Br. V-160 (161) Dolemus non. Reg. Vat. 5, ff.70-71. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
f.70v : Comitibus, baronibus et universis crucesignatis sine salutatione. Dolemus non modicum et 
movemur, quod his, quibus remissionis impendere gratiam solebamus et eterne polliceri retributionis 
augmentum, nunc, quod sine merore multo non dicimus, nostre salutationis alloquium et apostolice 
benedictionis presidium cogimur denegare.  
VERTALING: Aan de graven, baronnen en al de kruisvaarders zonder begroeting: het verdriet ons niet 
weinig en we worden bewogen dat in deze gevallen waarbij we gewoon zijn de genade van de vergeving 
uit te spreken en de vermeerdering van de eeuwige beloning te beloven, nu - en daarbij spreken we niet 
zonder veel droefheid - wij ons gedwongen voelen de bemoediging van onze begroeting en de 
bescherming van de apostolische zegen achterwege te laten.  
160 Br. V-160 (161) Dolemus non. Reg. Vat. 5, ff.70-71. Transcriptie in: Piergentili, ibid., f.71r: Habentes 
igitur faciem non euntis in Jerusalem, sed descendentis potius in Egyptum, in Jericho ab Jerusolimis 
descendistis et incidistis ideo in latrones […]  
VERTALING: Het heeft er dan ook de schijn van dat jullie niet onderweg zijn naar Jeruzalem, maar veel 
eerder afdalen naar Egypte, afdalend van Jeruzalem naar Jericho en daarbij tot rovers zijn vervallen […] 
161 Maleczek, Petrus Capuanus, p. 122, voetnoot 36, verbindt het descendentis in Aegyptum met de 
plannen van de kruisvaarders om eerst naar Egypte te trekken. Hij vindt de samenhang anders te 
gekunsteld. Mijns inziens moet het descendentis in Aegyptum eerder verbonden worden met het 
descendentis in Jericho. De nadruk ligt niet op Egypte, maar het tweevoudig gebruik van descendentis 
waardoor de beeldspraak wordt versterkt. Het plan om naar Egypte te gaan wordt door Innocentius 
namelijk in het geheel niet verder besproken of aangeklaagd.  
162 Br. V-160 (161) Dolemus non. Reg. Vat. 5, ff.70-71.Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
f.71r: Cumque cives subire cum Venetis iudicium vestrum vellent nec in hoc etiam apud vos potuissent 
misericordiam invenire. 
VERTALING: Toen de burgers met de Venetianen onder jullie oordeel wilden samenkomen, kon dat zelfs 
bij jullie geen waardering vinden.  
Piergentili geeft in zijn transcriptie ‘iudicium vestrum’, de transcriptie van Migne geeft ‘iudicium nostrum’. 
Op basis van de bestudering van het registerdocument moet ik concluderen dat er ‘vestrum’ geschreven 
staat. ‘Ons’ oordeel zou m.i. betekenen: onder het oordeel van de Apostolische Stoel i.q. de legaat Petrus 
Capuanus. Door zijn afwezigheid bij het leger is dit echter geen optie. De aanwezige bisschoppen in het 
leger zouden dan in aanmerking zijn gekomen. Bij ‘vestrum’ ligt de verantwoordelijkheid en daarmee de 
schuld nog duidelijk bij de kruisvaarders. Het is opmerkelijk, dat Piergentili in de transcriptie ‘vestrum’ 
weergeeft, maar in de samenvatting van de transcriptie schrijft:’ Auch hatten dieselben den Bewohnern 
jener Stadt verweht, sich an den Apostolischen Stuhl zu wenden’.  
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hebben geen respect gehad voor de door hen gedane belofte, noch voor de 
Hongaarse koning en zijn broer, van wie de bezittingen immuniteit genoten.  
De brief Dolemus non herinnert aan de kennisname van het pauselijke verbod door 
de kruisvaarders door de bemiddeling van de kardinaal-legaat Petrus Capuanus. 
Waar er in de brief Dolemus non sprake is van de ‘littere nostre’ wordt de brief 
bedoeld die door de beide cisterciënzer-abten Vaux-de-Cernay en Lucedio aan de 
kruisvaarders werd voorgelezen.163 De brief Dolemus non sluit met het bespreken 
van de excommunicatie en een oproep tot boete en herstel. Deze beide zaken 
worden na het onderzoek van brief V-161(161) nader besproken.  
 

In een tweede brief V-161 (162) Tacti sumus164 (titulatuur: aan de graven, 
baronnen en andere kruisvaarders zonder begroeting - in het register opgenomen 
eind januari/begin februari 1203 bij Lateranen) vinden we een identieke passage uit 
de brief V-160 (161) waarin de gebeurtenissen in Zara worden beschreven en 
aangeklaagd. Ook in brief V-161 (162) wordt deze met de vermelding ‘sine 
salutatione’ gericht aan de leiders van het kruisvaardersleger. Opnieuw, zoals in 
brief V-160 (161), komt de belopen excommunicatie ter sprake. Eigen aan de brief 
V-161 (162) is het feit dat Innocentius benadrukte dat de volmacht om te absolveren 
van een excommunicatie niet bij de bisschoppen van het leger lag, maar bij de paus 
of zijn gedelegeerde. Naast boete en genoegdoening werd aan de kruisvaarders 
gevraagd om met een (hernieuwde) eed zich te verplichten tot gehoorzaamheid aan 
de autoriteit van de Apostolische Stoel. Madden geeft aan hoezeer de kruisvaarders 
kwamen te staan voor het dilemma van de gehoorzaamheid aan de pauselijke 
autoriteit en het nakomen van de door hen gedane beloften aan de Venetianen.165 

 
Er werd nog een derde brief VI-102 Si vere166 (titulatuur: advies, dat de heer paus 

Innocentius heeft gezonden aan de kruisvaarders zonder bulla - in het register 
opgenomen ca. 20 juni 1203 te Ferentino) verzonden aan de kruisvaarders. Deze 
brief heeft het karakter van een pastoraal advies gericht tot de kruisvaarders om hen 
te helpen hun positie te bepalen in hun omgang met de geëxcommuniceerde 
Venetianen. Het is een ongedateerd schrijven, maar waarvan de datering door de 
historici is bepaald aan de hand van de placering in het register.167 Met dit informele 

 
163 Cf. Maleczek, Petrus Capuanus, p. 142. De brief is niet bewaard gebleven, maar de inhoud kan 
gereconstrueerd worden en betrof het verbod om een christelijk land aan te vallen. 
164 Br. V-161 (162) Tacti sumus. Transciptie in: PL 214, 1179D-1182A. Becommentariëring en Engelse 
vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 45-8. 
165 Madden, Outside and Inside, p. 738: In an article written with Ilona Motsiff, he (Alfred Andrea) examines 
the timing of Innocent Ill's letter prohibiting the attack on Zara as well as the means by which it was 
transported to the crusaders. The letter, when it did arrive, forced the crusaders to choose between 
obedience to the pope and fulfilling their vows to the Venetians. 
166 Br. VI-102 Si vere. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VI, pp. 165-8 en in: PL 215, 0107D-0110A. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 64-9 en in: Powell, The Deeds, pp. 142-5. 
167 Over de datering van deze brief, zie: Andrea en Moore, The Date of Reg. 6: 102: Pope Innocent III´ s 
Letter of Advice to the Crusaders. 
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schrijven, dat als een ‘pastoraal’ advies aan de kruisvaarders gezien mag worden, 
wilde Innocentius hen helpen om de juiste gewetensvolle beslissingen te nemen.  

 
Naast deze brieven, gericht aan meerdere personen, beschikken we nog over 

drie brieven, gericht aan individuele personen, die inhoudelijk met het verloop van 
de kruistocht van doen hebben. In april 1203 schreven de Frankische leiders van het 
kruisvaardersleger én de leider van de kruistocht, Bonifatius van Montferrat, een 
brief aan de paus: de brieven VI-99168 (over het volbracht hebben van de gevraagde 
eed van trouw) en VI-100169 (over het niet proclameren van de bul aan de 
Venetianen).  
De brief VI-101 Cum in manu170 (titulatuur: aan de edelen [...] markies van Montferrat 
en de graven Boudewijn van Vlaanderen, Lodewijk van Blois en Hugo van Sint Pol 
- in het register opgenomen ca. 20 juni 1203 te Ferentino) is het antwoord van 
Innocentius op de beide brieven VI-99 en VI-100. Met een benadrukking van de 
pauselijke autoriteit werd het verbod om christelijke landen binnen te vallen 
ingescherpt. Deze brief is het eerste expliciete schriftelijke verbod om naar 
Constantinopel te gaan.171  
De brief VI-48 Inter illa172 (titulatuur: aan Petrus, kardinaal-priester van de titelkerk 
Sint Marcellus, legaat van de Apostolische Stoel - in het register opgenomen op 21 
april 1203 bij Lateranen) was een antwoord op een brief van kardinaal-legaat Petrus 
Capuanus. In deze brief krijgt hij van de paus de vrijheid om naar eigen inzicht te 
handelen in de omgang met de Venetianen en aldus afstand te nemen van de 
ontstane situatie. 
Begin mei 1203 zond Innocentius een brief aan de Engelse en aan de Franse koning. 
De brief VI-68 Cum regia173 (titulatuur: aan de illustere koning van de Franken - in 
het register opgenomen ca. 20-30 mei 1203 te Ferentino) was gericht aan de Franse 
koning Philip II. In deze brief klaagt Innocentius de Franse kruisvaarders aan bij God 
en bij de koning.  

 
 
 
 

 
168 Br. VI-99 Intellecto paternitatis. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VI, pp. 158-61 en in: PL 215, 
0103D-0104D. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 54-57. 
169 Br. VI-100 Paternitatis vestre. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 161-2 en in: PL 215, 0105A-
0105D. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 57-9. 
170 Br. VI-101 Cum in manu. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 163-5, in: PL 215, 0106A-0107A en 
ten dele in: Haluscynskyj, Acta, I, p. 238. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 
59-64. 
171 Cf. Andrea, ibid., p. 60.  
172 Br. VI-48 Inter illa. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 71-2 en in: PL 215, 0050-0050C. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 48-52. 
173 Br. VI-68 Cum regia. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 95-6 en in: PL 215, 0064C-0066B. 
Becommentariëring en Engelse vertaling ten dele in: Andrea, ibid., pp. 52-4. 
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HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN  
 
Alles lijkt in de brieven aangaande de verovering van Zara te gaan om het element 
van de autoriteit van de Apostolische Stoel en van de paus. De positie van de 
Apostolische Stoel in relatie tot de kruisvaarders komt vooral in de beide brieven V-
160 (161) en V-161(162) meerdere keren ter sprake. De kruisvaarders hadden, 
volgens Innocentius, om meerdere redenen het plan om Zara te overmeesteren 
moeten laten varen, maar zeer zeker ‘vanwege de autoriteit van de Apostolische 
Stoel, die er nauwgezet zorg voor heeft gedragen u een verbod op te leggen.’ Het 
gedrag dat ze zonder toestemming van de Apostolische Stoel de stad hebben 
overmeesterd leidt niet alleen tot een excommunicatie, maar betekent ook 
‘uitgesloten te zijn van de gunsten van de aflaat, welke de Apostolische Stoel aan 
de kruisvaarders verleent’. De kruisvaarders wordt verweten ‘geen acht te hebben 
geslagen, noch op God, noch op de Apostolische Stoel’ (brief V-160 (161) aan de 
graven, baronnen en al de kruisvaarders - december 1202174). In de tweede brief 
wordt er nog aan toegevoegd dat ‘niemand het vonnis van de Apostolische Stoel, 
dat jullie door jullie daad hebben belopen, buiten onze autoriteit om naast zich neer 
mag leggen’. De legaat of zijn gevolmachtigde moeten de kruisvaarders en hun 
opvolgers onder ede verplichten ‘zich te binden aan de Apostolische Stoel om aldus 
de voorgenomen boetedoening uit te voeren’. Diezelfde kruisvaarders behouden 

 
174 Br. V-160 (161) Dolemus non. Reg. Vat. 5, ff.70-71. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
f.71r: Debuerat (in PL 214, 1179A: debuerant) autem vos a tam nequissimo proposito revocare (in PL 
214, 1179A ontbreekt ‘revocare’) vel reverentia cruces assumpte vel carissimi in Christo fillii nostri 
Hemerici, Regis Ungarorum illustris, et noblilis viri Andree ducis, fratris eius, devotio, qui pro subsidio 
Terre Sancte cruces signaculum assumpserunt, vel saltem apostolice sedis auctoritas, que vobis curavit 
districtius inhibere, ne terras christianorum invadere vel ledere temptaretis, nisi vel ipsi vestrum iter 
nequiter impedirent vel alia causa iusta vel necessaria forsan occurreret, propter quam aliud agere 
accedente consilio legati possetis, ne vero premissa inhibitio segniter audiretur. Si qui contra eam venire 
presumerunt, eos denuntiavimus excommunicationis vinculo innodatos et beneficii indulgentie, quam 
Apostolica Sedes crucesignatis indulsit, immunes. Ceterum licet dilectus filius noster Petrus, tituli Sancti 
Marcelli presbyter cardinalis, Apostolice Sedes legatus, prohibitionis nostre tenorem quibusdam ex vobis 
exponere curavisset, et tandem littere nostre vobis fuissent publice presentate, nec Deo nec Sedi 
Apostolicae detulistis, sed ut se redderent coegistis miseros Jadertinos.  
VERTALING: Jullie hadden je moeten laten weerhouden van een dergelijk uitermate slecht plan (de 
aanval op Zara) hetzij uit eerbied voor het kruis, dat jullie op je hebt genomen, hetzij uit toewijding voor 
onze geliefde zoon in Christus, Emmerich, de doorluchtige koning van de Hongaren, en zijn broer, de 
nobele hertog Andreas, die ter ondersteuning van het Heilig Land het teken van kruis hebben genomen 
of tenminste vanwege de autoriteit van de Apostolische Stoel, die er nauwgezet zorg voor heeft gedragen 
te verbieden dat  u de landen van christenen zoudt proberen binnen te vallen of er schade aan te brengen, 
tenzij zij wellicht met kwade bedoelingen de doortocht zouden belemmeren, of er zich misschien een 
andere rechtvaardige reden of noodzaak zou voordoen, waardoor jullie in overeenstemming met de 
richtlijn van de legaat anders zouden kunnen handelen. Om te voorkomen dat aan dit verbod slecht 
gehoor zou worden gegeven, hebben wij gelast dat mochten er sommigen zijn die dit verbod te 
overtreden, zij door de band van de excommunicatie zouden zijn gebonden en van de gunsten van de 
aflaat, welke de Apostolische Stoel aan de kruisvaarders verleent, zijn uitgesloten. Ofschoon verder onze 
geliefde zoon Petrus, kardinaal-priester van de titelkerk Sint-Marcellus en legaat van de Apostolische 
Stoel, er zorg voor heeft gedragen de voorwaarden van ons verbod aan sommigen van u uit te leggen, 
en tenslotte onze brief publiekelijk aan u gepresenteerd, hebt u nog God noch de Apostolische Stoel 
gerespecteerd, maar u hebt de benarde inwoners van Zara gedwongen zich over te geven. 
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echter de vrijheid om in onvoorziene omstandigheden ‘anders te handelen dan het 
aangeboden advies van de Apostolische Stoel 
’ (brief V-161 (162) aan de graven, baronnen en andere kruisvaarders - februari 
1203175).  
Kardinaal Petrus Capuanus, legaat van de Apostolische Stoel, wordt geconfronteerd 
met het feit dat de Venetianen hem niet als legaat accepteerden. Hij, van zijn kant, 
krijgt van Innocentius vrijheid van handelen zowel om met ‘geëxcommuniceerden’ 
op te blijven trekken alsook om de baronnen, die geen verdere verplichtingen willen 
aangaan voor hun opvolgers, in de belopen excommunicatie te laten verblijven (brief 
VI-48 aan Petrus, kardinaal- priester van de titelkerk Sint-Marcellus, legaat van de 
Apostolische Stoel - april 1203176). 

 
175 Br. V-161 (162) Tacti sumus. PL 214, 1180C-1180D; 1181A: Quia vero sententiam sedis apostolicae 
quam pro facto proprio incurristis, praeter auctoritatem nostrum nullus valuit relaxare, cum inauditum sit 
hactenus ut quisquam eos quos Ecclesia Romana ligasset absolvere attentaret, nisi, forsan in mortis 
articulo constitutos, sicut ipsa permittit, ideoque absolutio illa nulla fuerit quam vobis exhibuerunt episcopi 
vobiscum in exercitu constituti, dilecto filio, P […]  tituli Sancti Marcelli presbytero cardinali, apostolicae 
sedis legato, dedimus in mandatis ut vel per se, vel per alium virum discretum, ab eis qui nondum 
iuraverunt nostris stare mandatis huiusmodi exigant et recipiant iuramentum, a iuratis autem exposcant 
ut se iurasse taliter in eorum praesentia recognoscant, et sic vobis auctoritate nostra suffulti iuxta formam 
Ecclesiae munus absolutionis impendant. […] nisi forsan illi vestrum iter nequiter impedirent vel alia justa, 
sive necessaria causa forsan occureret, propter quam aliud agere interveniente apostolicae sedis consilio 
valeretis.  
VERTALING: Echter het vonnis van de Apostolische Stoel, dat u door uw eigen daden over u hebt 
afgeroepen, kan zonder onze autoriteit door niemand worden ontbonden en tot op heden is het niet 
gehoord dat iemand geprobeerd heeft hen te absolveren die door de Kerk van Rome gebonden waren, 
tenzij het misschien personen betrof die in stervensgevaar verkeerden, zoals de Kerk van Rome dat 
toestaat. En daarom zal die absolutie die u worden verleend door de bisschoppen die met u in het leger 
zijn geplaatst geen enkele geldigheid hebben. Wij hebben opdracht gegeven aan onze geliefde zoon, 
P[…], kardinaal-priester van de titelkerk Sint-Marcellus en legaat van de Apostolische Stoel, om hetzij 
persoonlijk of door een andere wijze man, om een dergelijke eed te vragen en te ontvangen van hen die 
nog niet gezworen hebben zich te houden aan onze instructies. Bovendien vragen zij van hen die een 
eed hebben afgelegd dat zij in hun tegenwoordigheid erkennen dat zij aldus hebben gezworen en dat zij 
u zo ondersteund door onze autoriteit en volgens de norm van de Kerk de gave van de absolutie verlenen. 
[…] tenzij welllicht zij lichtvaardig jullie reis belemmeren of een andere formaliteit of misschien een 
noodzakelijke kwestie zich zou voordoen, waardoor jullie anders moeten handelen dan het aangeboden 
advies van de Apostolische Stoel. 
176 Hageneder, Die Register, Br. VI-48 Inter illa, p. 71, r. 17-24. 30 en p. 72, r. 1-3 : Inter illa, que nobis 
per tuas litteras intimasti, super tribus articulis, de quibus precipue dubitabas, nostrum postulasti 
responsum: timens, ne Veneti tamquam fatui renuant absolutionis beneficium obtinere, qoudque te nolint 
tamquam apostolice sedis habere legatum, et quod, sicut accepisti pro certo, cum filio […] quondam 
imperatoris Constantinopolitani, quem ducere secum intendunt, velint in Greciam proficisci. Nos igitur tue 
discretioni super hoc breviter respondentes per apostolica tibi scripta mandamus, [...] Cum Francis autem, 
si sequi noluerint perfidiam Venetorum, secure procedas, et super absolution baronum, si forte 
successors vel heredes suos noluerint obligare, provide facias, quod tibi Deus dignabitur inspirare. 
VERTALING: Onder datgene, wat u ons in uw brieven toevertrouwt, zijn er drie zaken, waarover u twijfelt 
en waarover u om ons antwoord vraagt: u vreest dat de Venetianen als verdwaasd weigeren de weldaad 
van de absolutie zouden weigeren te verkrijgen, dat ze u niet als legaat van de Apostolische Stoel willen 
en zoals u zeker hebt meegekregen dat zij willen afreizen naar Griekenland met […] de zoon van de 
voormalige keizer van Constantinopel en het is hun streven deze met hen mee te nemen. In het kort 
gezegd dragen wij u derhalve door deze apostolische brief op om met alle discretie in deze, […] U kunt 
met een gerust hart met de Franken optrekken, indien zij althans de onoprechtheid van de Venetianen 
niet willen volgen, en wat de kwestie van de absolutie van de baronnen betreft, wanneer zij misschien 
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 De autoriteit van de paus wordt gekenmerkt door zijn sterke affectieve 
betrokkenheid bij deze gebeurtenissen. Innocentius geeft aan dat hij alleen de 
weldaad van de absolutie kan geven. Hij waarschuwt, maar hij geeft ruimte aan 
onvoorziene omstandigheden en beslissingen, waarbij de instemming van de 
pauselijke legaat, en daarmee van de pauselijke autoriteit, van wezenlijk belang blijft.  
Zowel de eed als de schriftelijke bekrachtiging en verplichting tot genoegdoening 
leiden tot datgene wat alleen de paus kan geven: de weldaad van de absolutie.177 
Hij waarschuwt voor een herhaling met het oog op de situatie in Constantinopel, 
waarbij kerkelijke (de onderwerping van de Griekse Kerk aan de Apostolische Stoel) 
of politieke motieven (het onrechtmatig bezit van de troon door keizer Alexius III) 
geen legitimatie zullen kunnen zijn.178 De ‘mitsen en maren’ die genoemd worden 
zijn onvoorziene redenen, die verband houden met onrechtmatige en onvoorziene 
omstandigheden, waarbij de uitvoering strikt gebonden is aan de instemming van de 
pauselijke autoriteit in de persoon van de legaat of zijn vertegenwoordigers179 (brief 
VI-101 aan de edelen [...] markies van Montferrat en de graven Boudewijn van 
Vlaanderen, Lodewijk van Blois en Hugo van Sint-Pol - juni 1203).  
Vanwege de afwezigheid van kardinaal-legaat Petrus Capuanus komt Innocentius 
zelf met een persoonlijk advies aan de kruisvaarders. Vanuit het bewustzijn, 
toegewijd te zijn aan de dienst van de Gekruisigde, roept hij hen op de moeilijkheden 

 
hun opvolgers of erfgenamen niet wensen te verplichten, doe dan weloverwogen wat God u ingeeft te 
doen. 
177 Hageneder, Die Register, Br. VI-101 Cum in manu, p. 164, r. 18-24: [...] ac humiliter mandatum estis 
apostolicum executi et iuramento prestito vel recognito absolutionis beneficium percepistis, vos et 
successors vestros, filii comites, cum duobus baronibus Gallicanis ad satisfaciendum iuxta mandatum 
nostrum super eo, quod apud Jaderam excommunicationis sententiam incurristis, per patentes litteras 
obligantes.  
VERTALING: […] en jullie hebben nederig de apostolische opdracht ten uitvoer gebracht en door het 
uitbrengen van de eed of door te erkennen dat  jullie dat hebben gedaan, hebben jullie de weldaad van 
de absolutie ontvangen: jullie en jullie opvolgers, de zonen van de graven, met twee Gallische baronnen, 
door duidelijke brieven hebben jullie je verplicht tot genoegdoening volgens onze opdracht  betreffende 
dat waarvoor jullie in Zara  het vonnis van de excommunicatie te Zara over jullie hebben afgeroepen. 
178 Hageneder, ibid., Br. VI-101 Cum in manu, p. 164, r. 29-32: Nullus itaque vestrum sibi temere blanditur, 
quod terram Grecorum occupare sibi liceat vel predari, tamquam minus sit apostolice sedi subjecta et 
quod […] imperator Constantinopolitanus deposito fratre suo et etiam excecato imperium usurparit.  
VERTALING: Dus niemand van jullie zal zich onbezonnen vleien, dat het is toegestaan het land van de 
Grieken te bezetten of te plunderen, vanuit de overweging dat het minder onderworpen zou zijn aan de 
Apostolische Stoel en dat […] de keizer van Constantinopel, nadat hij zijn broer heeft afgezet en blind 
gemaakt heeft, zich het keizerrijk onrechtmatig heeft toegeëigend. 
179 Hageneder, ibid., Br. VI-101 Cum in manu, p. 165, r. 9-14: Inhibitionis autem nostre tenorem - qua 
vobis sub excommunicationis interminatione vetuimus, ne terras christianorum invadere vel ledere 
temptaretis, nisi vel ipsi vestrum iter nequiter impedirent vel alia justa et neccessaria causa forsan 
occureret, propter quam aliud agere interveniente legati nostri consilio valeretis- memoriter retinere vos 
volumus, et monemus, ne contra eam leviter veniatis.  
VERTALING: We willen u echter de inhoud van ons verbod in herinnering brengen: onder de bedreiging 
van de excommunicatie hebben wij u verboden dat u zou proberen de landen van christenen met geweld 
binnen te dringen of schade toe te brengen, behalve in het geval dat zij u kwaadaardig de doortocht 
zouden weigeren of dat misschien een andere gerechtvaardigde en noodzakelijke reden zich zou 
voordoen, waarbij u met het advies van onze legaat in staat wordt gesteld om anders te handelen. En wij 
vermanen u niet lichtvaardig met dit verbod om te gaan. 
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voor lief te nemen. Bovendien wordt aan de kruisvaarders gevraagd om het 
afwijkende gedrag van Venetianen te incasseren totdat ze het einddoel van hun reis 
bereikt hebben; om vervolgens het kwaad dat hen was aangedaan te bestrijden 
(brief VI-102 - advies, dat de heer paus Innocentius heeft gezonden aan de 
kruisvaarders - juni 1203180).  
De misstappen van de Gallische kruisvaarderleiders hebben Innocentius blijkbaar 
diep geraakt. Hij beklaagt zich over hen bij de Franse koning, zoals hij hen voor God 
had aangeklaagd. Zij hebben niet alleen - tegen het pauselijk verbod in - de wapens 
tegen medechristenen opgenomen, maar - nog erger - bewust een aanval gepland 
op de stad (brief VI-68 aan de Franse koning Philip II - mei 1203181).  
 

Uit het bovenstaande onderzoek met betrekking tot de autoriteit van de 
Apostolische Stoel blijkt dat deze autoriteit met klem door Innocentius is 
gepresenteerd. Ze kwam naar voren in een verbod dat werd uitgevaardigd om 

 
180 Hageneder, Die Register, Br. VI-102 Si vere, p. 166, r. 7-11; p. 167, r. 28; p. 168, r. 15-20 : Consilium, 
quod dominus papa Innocentius misit crucesignatis sine bulla. Si vere vos penitet de commissio et plene 
proponitis satisfacere de peccato, Deum vobis credimus, immo novimus, iam placatum. Si ergo Veneti 
potuerint ad satisfactionem induci et absolutionis beneficium meruerint obtinere, secure cum eis navigare 
poteritis et prelium Domini preliari. […] Quodsi forsan ea vobis contingeret denegari, cum vos devoveritis 
ad commune obsequium Crucifixi, […] Hec autem exempla de scripturis sanctis induximus, non ut 
concedamus rapinam, sed ut toleremus, quod ex gravi necessitate sine grandi dispendio vitari non posset. 
Provideatis autem prudenter et caute, ut, si forte Veneti voluerint occasiones aliquas invenire, quod 
exercitus dissolvatur, multa pro tempore dissimulare ac tolerare curetis, donec ad locum perveneritis 
destinatum, ubi oportunitate accepta eorum, ut expedit, malitiam comprimatis. 
VERTALING: Advies dat de heer paus Innocentius zonder bulla (zegel) aan de kruisvaarders heeft 
gezonden. Als jullie werkelijk berouw hebben wat over jullie hebben gedaan en over de zonde door jullie 
begaan en duidelijk beloven daarvoor genoegdoening te verschaffen, dan geloven wij, ja zelfs weten wij, 
dat God zijn welbehagen in jullie heeft. In het geval dat de Venetianen tot genoegdoening kunnen worden 
bewogen en zij het verdienen de weldaad van de absolutie te verkrijgen, dan kunnen jullie met een gerust 
geweten met hen meezeilen en deelnemen aan de strijd van de Heer.[…] Als nu, misschien aan jullie 
geweigerd wordt (door de Grieken) om dit (het noodzakelijke voedsel dat de kruisvaarders mogen nemen 
om in leven te blijven) tot jullie te nemen, omdat jullie je hebben toegewijd aan de publieke dienst van de 
Gekruisigde, […] Wij hebben echter deze voorbeelden ontnomen aan de heilige geschriften, niet om 
plundering toe te staan, maar om te dulden hetgeen in dringende noodzaak niet kan worden vermeden 
zonder groot verlies. Echter, bereid jullie voor - verstandig en voorzichtig - opdat wanneer de Venetianen 
onvoorzien welke aanleidingen dan ook zouden vinden waardoor het leger uiteen zou vallen, draag er 
dan zorg voor om - voor een korte tijd - veel te negeren en te tolereren, totdat jullie op de plaats van 
bestemming zijn aangekomen, waar jullie gebruik makend van de gelegenheid en voor zover mogelijk, 
hun slechtheid de kop in drukken. 
181 Hageneder, ibid., Br. VI-68 Cum regia, p. 95, r. 27 - p. 96, r. 2: […] fortiores in christianorum 
exterminium surrexerunt, presertim cum principes Gallicani, de quibus apud maiestatem divinam et tuam 
serenitatem querelam deponimus, a bono proposito recedentes contra prohibitionem nostrum in 
christianos converterint arma sua nec adhuc adiciant, ut resurgent, sed peiora prioribus, sicut nostris est 
auribus intimatum, proposuerint attemptare.  
VERTALING: […] zij (de Saracenen) zijn met grotere kracht opgestaan om de christenen te vernietigen, 
vooral  toen de Gallische leiders, over wie wij een klacht deponeren bij de goddelijke Majesteit en bij uwe 
Hoogheid, - zich afkerend van hun goede voornemen en tegen ons verbod in - hun wapens hebben 
gekeerd tegen christenen en bovendien hebben ze zich niet er op gericht, hoe zij dit te boven zouden 
kunnen komen, maar ze zijn van plan om ergere dingen te proberen dan ze eerder deden, zo is ons ter 
ore gekomen. 
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christelijke landen aan te vallen.182 Wie hiertegen inging, wachtte de sanctie van een 
excommunicatie en het verlies van de gunst van de aflaat. Het vonnis van de 
Apostolische Stoel mocht door niemand naast zich neergelegd worden, waarbij de 
interpretatie van de noodzaak van de situatie aan de legaat werd voorbehouden. 
Waar deze (welhaast goddelijke) autoriteit, om welke reden dan ook, niet 
gerespecteerd zou worden, trad de Apostolische Stoel nog eens naar voren om 
schriftelijk en onder ede hiertoe op te roepen, zodat gelovigen de band met God en 
met de Kerk en dus hun eeuwig heil niet zouden verliezen. De pauselijk legaat kreeg 
de vrijheid van handelen om zowel met de onwillige Venetianen als met de baronnen 
in het kruisvaardersleger in contact te blijven en tegelijkertijd de excommunicatie in 
stand te houden.  

 

4.3   Deelconclusie 

De algemene waarschuwing om geen christelijke landen binnen te vallen, behalve 
in geval van noodzaak en dan steeds met de instemming van de pauselijk legaat, 
werd gekoppeld aan een excommunicatio latae sententiae en het verlies van het 
benificium van de pauselijke aflaat voor de kruistocht. Deze beide sancties waren 
voor de kruisvaarders ongetwijfeld de ultieme uitdrukking van de plenitudo potestatis 
van de Apostolische Stoel. De zwakte in de uitoefening van haar autoriteit werd 
zichtbaar in de door haar afgedwongen, onder ede gedane, schriftelijke bevestiging 
van de kruisvaarders. Het zal zonder meer geweest zijn vanuit de overtuiging dat 
het geestelijk heil van de kruisvaarders op het spel stond, ook al zal de gedachte 
aan de voorzetting van de kruistocht zeer zeker eveneens een grote rol gespeeld 
hebben. Dat het absolveren van de excommunicatie voorbehouden bleef aan de 
paus of aan zijn legaten als de hiervoor uitdrukkelijk gedelegeerden en volgens de 
normen van de Kerk gerealiseerd moest worden, lijkt een indicatie te zijn voor zowel 
het juridische als het kerkelijke denkkader van Innocentius. De legaat als 
gedelegeerde van de Apostolische Stoel (en niet van de paus) alsmede de opdracht 
aan de legerbisschoppen om de keizer en de patriarch aan de Apostolische Stoel te 
binden, geven aan welk een autoriteit Innocentius aan het apostolisch instituut heeft 
toegekend. De beoordeling van de uitoefening van de pauselijke autoriteit tijdens en 
na de gebeurtenissen betreffende Zara hangt af van de vraag welke vorm van 
(pauselijke) gezagsuitoefening er wordt gehanteerd. De ruimte om in te spelen op 
onvoorziene situaties komt uitdrukkelijk in de brieven naar voren. Aan een beroep 
op de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen lijkt het niet te hebben ontbroken. 
En dat is het minste dat van een autoriteit verwacht mag worden. Waarom het 
opnieuw uit de hand zou lopen, wordt in de volgende paragraaf duidelijk. 
 

 
182 Cf. Het verbod komt ter sprake in brief V-121 van 16 november 1202 aan keizer Alexius III en in brief 
V-160 (161) van half december 1202 aan alle graven, baronnen en kruisvaarders. 
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5. DE EERSTE VEROVERING VAN CONSTANTINOPEL: 18 JULI 1203 

 

5.1 De achtergronden van de eerste verovering van de stad 

We bespreken in deze paragraaf de periode van 18 juli 1203 (de eerste verovering 
van Constantinopel) tot 13 april 1204 (de tweede verovering en de overname van de 
stad). Op 17 juli 1203 werd Constantinopel door de kruisvaarders belegerd en 
veroverd onder de bezielende leiding van de oude doge Enrico Dandolo. De 
daaropvolgende nacht sloeg keizer Alexius III op de vlucht. De volgende ochtend 
konden de kruisvaarders ongehinderd door de geopende poorten de stad 
binnentrekken. Gesteund door de Byzantijnse aristocratie nam Isaak II Angelos, de 
broer van Alexius III, de troon weer over. Deze macht zou hij op 1 augustus 1203 
overdragen aan zijn zoon Alexius IV als medekeizer. In de maanden die volgden, 
kwam het tot conflicten tussen Grieken en Latijnen. Eind november werd keizer 
Alexius IV afgezet door de protovestiarius (hoofd van de hofhouding) en zwager van 
Alexius IV, die als keizer Alexius V Dukas Murtzuphlos de troon overnam. Hij stond 
zeer vijandig tegenover de Latijnen. In de nacht van 8 op 9 februari 1204 liet hij 
Alexius IV wurgen. Voor de kruisvaarders verviel daarmee de basis van hun verdrag 
met de keizer om tot maart 1204 in Constantinopel te blijven, alsook vervielen de 
uitbetalingen. De bisschoppen en abten verklaarden Alexius V tot moordenaar van 
de rechtmatige keizer, iets wat niet ongestraft kon blijven in hun ogen. Op 13 april 
1204 werd de stad aangevallen, veroverd, geplunderd en onder Latijns bestuur 
gebracht.183 

 
Dat het tot deze eerste verovering van Constantinopel kon komen, heeft, zo 

lijkt het, met twee belangrijke factoren van doen. Ten eerste betrof dit het zwakke 
beleid van het keizerlijk huis van de Angeloi. Met name de ruggesteun die keizer 
Alexius IV bij de gehate Latijnen bleef zoeken, zorgde voor een instabiele situatie.184 
Ten tweede was aan de Latijnse zijde de (eerste) verovering van Constantinopel met 
vele vragen omgeven, waarbij de eigen visie en belangen van zowel de Frankische 
en als van de Venetiaanse leiders een rol hebben gespeeld. 

 
  De eerste factor: de situatie van het Byzantijnse keizerrijk 

 
183 Over de verovering van Constantinopel, zie ook: Queller, The Fourth Crusade: the Conquest of 
Constantinople, pp. 99-111 en pp. 138-54; Maleczek, Petrus Capuanus, pp. 181-92; Madden, Enrico 
Dandolo, pp.155-72; Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, pp. 191-6. 
184 Cf. Punt 2.1 van hoofdstuk IV. 
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Wie inzicht wil krijgen in de situatie van Constantinopel ten tijde van de vierde 
kruistocht, kan niet voorbijgaan aan de verander(en)de interne structuur van het 
keizerrijk. Waar in het verleden historici de nadruk legden op de zwakheid van de 
dynastie van de Angeloi en op de vijandigheid van de Latijnse vijanden, wijst de 
Britse historicus en Byzantinist Joan M. Hussey in de bijdrage ‘Byzantine and the 
Crusades 1081-1204’ (1969)185 erop dat de loop van de gebeurtenissen sterk werd 
beïnvloed door een fundamentele wijziging in het karakter van het keizerrijk sinds 
de 11e eeuw. Door het zwakke beleid van het huis van de Angeloi werd de centrale 
autoriteit van het keizerrijk namelijk voortdurend ondermijnd door separatistische en 
centrifugale krachten, die hierop inspeelden. Kenmerkend voor de mentaliteit aan 
het keizerlijk hof mag de laudatio op keizer Alexius IV gelden, die op 6 januari 1204 
werd gehouden door Nicephorus Chrysoberges, de belangrijkste orator aan het 
keizerlijk hof. Charles Brand heeft de oratio geanalyseerd en becommentarieerd.186 
Nicephorus Chrysoberges hield een politiek correcte oratio, waarbij de jonge keizer 
Alexius IV werd geprezen alhoewel hij met behulp van de gehate Latijnen de troon 
had gewonnen. De pauselijke suprematie moest worden geaccepteerd, aldus 
Chrysoberges, maar de Byzantijnse patriarch zou met theologische vaardigheid de 
Byzantijnse leer moeten laten zegevieren. Maar tussen de regels door wenste de 
orator de vernietiging van de buitenlanders. De oratio mag dan ook gezien worden 
als een teken van de interne verdeeldheid en zwakte. 

 
De tweede factor: de kruisvaarders, de Venetianen en hun bedoelingen 

Uitvoerig is er gediscussieerd over de kwestie hoe de vierde kruistocht heeft kunnen 
‘ontsporen’ en kunnen uitmonden in de verovering van de christelijke stad 
Constantinopel. De Britse Byzantinist Jonathan Harris heeft in het artikel ‘The debate 
on the Fourth Crusade’ (2004)187 de criteria geanalyseerd waarmee de historici in de 
afgelopen 200 jaar gepoogd hebben de val van Constantinopel inzichtelijk te maken. 
Criteria die willen helpen om een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre men 
zelf gebeurtenissen initieert en volvoert of dat men gevangen wordt gehouden door 
de onpersoonlijke kracht van de omstandigheden. Het geheel van de vierde 
kruistocht kan in deze zin gezien worden of als het resultaat van een sluwe planning 
en manipulatie of als het resultaat van krachten waarover de participanten 
(kruisvaarders en Venetianen) geen controle hadden. Harris laat de kwestie open. 
Misschien is het juiste antwoord, dat afwisselend beide zaken aan de orde waren. 
Waarbij moet worden opgemerkt dat een situatie, ontstaan door niet-controleerbare 
krachten, vaker een uitnodiging is om sluimerende gedachten over manipulatie een 
podium te bieden. 
 

 
185 Cf. Hussey, ‘Byzantine and the Crusades 1081-1204’, pp. 123-153. 
186 Cf. Brand, ‘A Byzantine plan for the Fourth Crusade’, pp. 462-75. 
187 Cf. Harris, The Debate on the Fourth Crusade, pp. 1-10. Jonathan Harris is professor in de 
geschiedenis van Byzantium aan de Royal Holloway Universiteit van Londen.  



 
 

129 
 

 Thomas Madden pleit ervoor om de handelswijze van de kruisvaarders alsook 
van de Venetianen niet alleen te verstaan van een ‘outside’ concept, waarin de 
uiterlijke omstandigheden, zoals het zich richten op Constantinopel in plaats van 
Egypte, bepalend waren voor het verloop van de kruistocht. Methodisch gezien 
vraagt hij aandacht voor een ‘inside’ positie, dat wil zeggen: een gedegen onderzoek 
van een historisch gecompliceerde situatie en een onbevooroordeelde inleving van 
de leefwereld van de kruisvaarders. Om de transformatie van het kruisvaardersleger 
- van een welwillende macht ter bescherming van keizer Alexius IV in een leger, 
gericht op verovering - te kunnen begrijpen, zou een gedetailleerd onderzoek 
moeten plaatsvinden op basis zowel van de Latijnse als van de Griekse bronnen. 
Alleen door deze, zowel apart als in relatie tot elkaar, te onderzoeken, kan 
achterhaald worden wat er werkelijk gebeurde.188 Ook Madden geeft de redenen van 
het handelen van de kruisvaarders niet aan. Hij besluit zijn pleidooi echter met de 
opmerking: 
 

´And if we do choose to make use of our own late twentieth-century categories of 
explanation, we should take heed of Donald E. Queller' s warning to beware of attributing 
our own motives to the crusaders by making victims of the Byzantines and a villain of 
Enrico Dandolo’.189   

 
Soms komt het historisch onderzoek met opmerkelijk feitenmateriaal. Een 
aanwijzing dat Cairo en niet Constantinopel het doel was van de kruisvaarders is 
volgens de Australische mediëvist John H. Pryor in het artikel ‘The Venetian fleet for 
the Fourth Crusade and the diversion to Constantinople’ (2003)190  te vinden in de 
opbouw en de samenstelling van de Venetiaanse vloot. Na een gedetailleerd 
onderzoek concludeert deze dat deze vloot Cairo als doel gehad moet hebben. De 
doge Enrico Dandolo moet gezien hebben dat voor een aanval op Egypte er te 
weinig ridders kwamen opdagen. Toen de omstandigheden hem Constantinopel als 
tweede keuze aanboden, is hij daarop ingegaan. De opbouw van de vloot 
onderstreept dat Constantinopel hem zeker niet als het eerste voor ogen stond, 
aldus Pryor. 
Soms staan interpretaties van historici tegenover elkaar. De visie van Werner 
Maleczek op de vierde kruistocht als ´een groot leger dat op het verkeerde pad werd 
gebracht door de ongehoorzaamheid van de Franken en door Venetiaanse 
hebzucht’ en de kijk van Maleczek op Byzantium noemt Madden ´vervormd´. 
Wanneer Werner Maleczek Constantinopel neerzet als een wankel overblijfsel, 
waarvan de onafwendbare ineenstorting aanstaande is, en spreekt over een 
opmerkzame Dandolo die besluit dat dit alles hem eerder dan wie dan ook toekomt, 
dan is dit voor Thomas Madden problematisch; hij kan deze opvattingen niet anders 

 
188 Cf. punt 3.1 van dit hoofdstuk. 
189 Cf. Madden, ‘Outside and Inside the Fourth Crusade’, p. 743. 
190 Cf. Pryor, ‘The Venetian fleet for the Fourth Crusade and the diversion to Constantinople’, pp. 103-23. 
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zien dan in contradictie met de gebeurtenissen van de vierde kruistocht en met de 
recente Byzantijnse studies.191    
    
 De Amerikaanse kerkhistoricus van Harvard Robert Wolff beoordeelt in zijn 
bijdrage ‘The Fourth Crusade’ (1969) de situatie vanuit een breder perspectief: 
 

Indeed, we may regard the momentous events of 1203-1204 as the culmination of an 
assault of the Latin west upon the Byzantine east that had been intermittently under way 
for more than a century. The sword that had hung precariously over the heads of the 
Byzantines for so long had fallen at last.192  

 
Een uitputtende behandeling van dit vraagstuk en een eigen stellingname in 

deze moet in dit onderzoek achterwege blijven. De voorliggende fase van mijn 
onderzoek staat allereerst gericht op de uitoefening van het pauselijk gezag in 
verband met deze veroveringen en op de onderbouwing hiervan richting de 
kruisvaarders, uitgaande van de brieven die Innocentius heeft geschreven na de 
eerste en de tweede verovering van Constantinopel. Niettemin zal ook gekeken 
worden in hoeverre het pauselijk gezag de kruisvaarders in hun beslissingen heeft 
beïnvloed.  
 

5.2 De brieven aan de kruisvaarders: de paus als poortwachter 

  De brieven en de adressanten 
Tussen 18 juli 1203, de dag waarop de kruisvaarders voor het eerst de poorten 
van Constantinopel openden, en de definitieve verovering op 13 april 1204 heeft 
Innocentius zeven brieven laten uitgaan.  
 

De brief aan de kruisvaarders en de twee brieven aan de legerbisschoppen 
verdienen het eerst onze aandacht. Ter inleiding op het onderzoek worden de 
brieven gekarakteriseerd. De brief VI-229 (230) Quia veremur193 (titulatuur: aan de 
edelen B(onifatius), markies van Montferrat, en B(oudewijn) van Vlaanderen, 
Lodewijk van Blois en H(ugo) van Sint-Pol, graven en andere baronnen en 
kruisvaarder-soldaten: de geest van het gezondere inzicht - in het register 
opgenomen begin februari 1204 te Anagni) was gericht aan de leiders van het 
kruisvaardersleger en was een antwoord op hun brief VI-210 (211) Quanta fecerit194 
van 25 augustus 1203. De brief ademt voorzichtigheid en twijfel over de oprechte 

 
191 Cf. Madden, ‘Outside and Inside the Fourth Crusade’, pp. 739-40. 
192 Cf. Wolff, ‘The Fourth Crusade’, p. 185. 
193 Br. VI-229 (230) Quia veremur. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VI, pp. 388-9; Haluscynskyj, 
Acta, I, pp. 244-5, nr. 43 en in: PL 215, 0260B-0261B. Becommentariëring en Engelse vertaling in: 
Andrea, Contemporary Sources, pp. 88-90. 
194 Br. VI-210 (211) Quanta fecerit. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, pp. 358-61. Becommentariëring 
en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 79-85 en in: Powell, The Deeds, pp. 152-5. 
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motivatie van de kruisvaarders bij hun ‘rechtmatige’ ondersteuning van keizer Isaak 
II Angelos en zijn zoon, de medekeizer Alexius IV. De toezeggingen, die Philip van 
Schwaben Innocentius namens Alexius IV had gedaan in mei 1203, stonden nog 
open.195 Dat gold ook voor de kruisvaarders: wanneer zij gehoor zouden geven aan 
de oproep tot bekering in verband met het gebeurde in Zara en met het idealisme 
van het begin hun oorspronkelijke plan zouden uitvoeren om het Heilig Land te 
heroveren, dan zouden ze kunnen rekenen op de steun van de paus.  
De aanhef 'spiritum consilii sanioris' zet de toon van de brief. Aan allen wenst de 
paus in deze aanhef de ‘spiritum consilii sanioris’, de geest van het gezondere 
inzicht,196 een formulering welke typerend is voor een schrijven aan hen die 
geëxcommuniceerd zijn. Deze formulering is een wens met een positieve connotatie, 
vaak toegepast bij het opstellen van oorkonden. De paus laat hier echter de 
gebruikelijke groet en zegenwens achterwege. Hij vreest dat de kruisvaarders door 
de aanval op de stad opnieuw geëxcommuniceerd zijn en hij geeft uiting aan zijn 
zorg voor hun geloofsleven. Daarom wenst hij hun in de eerste regel van de brief 
niet langer de ‘spiritum consilii sanioris’, maar de ‘spiritum sanioris consilii’. Door het 
adjectivum ‘sanioris’ voor het substantivum ‘consilii’ te plaatsen legt hij een 
bijzondere nadruk op het ‘gezondere’ inzicht, een inzicht waar de kruisvaarders nog 
geen ‘helder’ oog voor hadden zoals hij dat verder in de brief uiteen zal zetten. 
Innocentius lijkt hier te zeggen, dat het hun aan gezond verstand ontbroken heeft. 
Tegelijkertijd is hier een milde toon te bespeuren, omdat ‘het toch niet waar kan zijn 
dat ze opnieuw tot wandaden gekomen zijn’. De voornaamste leiders worden met 
name genoemd en gemaand tot inzicht te komen, om tranen van boete te storten en 
(voor zover mogelijk) de eenheid met de Kerk te herstellen. De ‘crucesignati’ worden 
in deze brief aangesproken als kruisvaarder-soldaten (militibus crucesignatis), 
hetgeen als een indicatie gezien mag worden van het feit dat de kruisvaarders van 
hun ideaal vervreemd waren.     
Wanneer we de brief V-161 (162) Tacti sumus197 die een jaar eerder aan de 
kruisvaarders werd verzonden over het gebeuren Zara vergelijken met de brief VI-
229 (230) Quia Veremur, zien we enkele opmerkelijke veranderingen. Waar er in de 
eerste brief een duidelijke aanklacht en voorwaardelijke excommunicatie wordt 
uitgesproken, ontbreken deze in de tweede brief. Beide brieven verschillen niet 
alleen in hun opbouw, maar ook in de thematiek. De eerste brief riep ter 
verantwoording, de tweede riep op tot herbezinning. Innocentius heeft verschillend 
gereageerd op de tweevoudige ontsporing van de kruisvaarders op weg naar het 
Heilig Land. In de eerste brief heeft hij tot het uiterste het geestelijke ‘wapen’ van de 
excommunicatie gebruikt om recht te doen gelden en om de kruisvaarders tot inkeer 

 
195 In de zogeheten Promissa regis wordt de belofte gedaan om na de onderwerping van het Griekse rijk 
de Kerk van Constantinopel te onderwerpen aan de Kerk van Rome, Zie ook: Maleczek, Petrus 
Capuanus, p. 129. 
196 Cf. Andrea, Contemporary Sources, p. 188. 
197 Cf. Punt 4.2 van dit hoofdstuk. 
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te brengen. In de tweede brief roept hij hen op tot bekering en verzoening met de 
Kerk. Deze houding lijkt niet zozeer voort te komen uit opportunistische, 
(kerk)politieke motieven, noch uit het feit dat hij wist dat hem geen andere middelen 
ten dienste stonden, maar veel meer uit de nuchtere constatering dat ze ontrouw 
waren geworden aan zichzelf en aan de door hen gedane belofte. Nu de 
kruisvaarders zich een tweede keer van hun doel hadden laten afbrengen, kan 
Innocentius in deze tweede brief dan ook niet meer doen dan zich te beroepen op 
hun ‘gezond verstand’ en op hun vroegere idealisme. 
 
  Ook in de twee brieven, die gericht waren aan de beide legerbisschoppen, 
heeft Innocentius zijn kijk op de gang van zaken rond de verovering van 
Constantinopel weergegeven.  
De brief VI-230 (231) De mentis vestre198 (titulatuur: aan [...] de bisschoppen van 
Soissons en Troyes - in het register opgenomen begin februari 1204 te Anagni) was 
gericht aan de beide bisschoppen Nivelo van Soissons en Garnier van Troyes van 
het kruisvaardersleger. De brief is vriendelijk van toon en kort. Dat de kruisvaarders 
de stad veroverd zouden hebben om zodoende de terugkeer van de Griekse Kerk 
tot stand te brengen, wordt door Innocentius in twijfel getrokken. Ze deden het om 
zichzelf te rechtvaardigen en zo niet van een tweede overtreding beschuldigd te 
worden. Wanneer zij - en dat gold natuurlijk indirect ook voor de beide 
legerbisschoppen - juist hadden geoordeeld, dan hadden ze hun rechtvaardiging 
eerder gezocht in hun herstel van de eenheid met de Kerk dan in het motief van de 
terugkeer van de Griekse Kerk. Innocentius dringt er bij hen op aan dat keizer 
Alexius IV en patriarch Johannes X Camateros spoedig blijk zullen geven van een 
openlijke erkenning van het pauselijk primaat. De legerbisschoppen worden 
aangespoord om de kwestie tot een goed einde te brengen. 
De brief VI-231 (232) Cum olim199 (titulatuur: dezelfde - in het register opgenomen 
begin februari 1204 te Anagni) was eveneens gericht aan de beide bovengenoemde 
legerbisschoppen. De Amerikaanse historicus Alfred Andrea200 poneert dat deze 
brief alleen voor de kruisvaarders bestemd was in de veronderstelling dat brief VI-
230 (231) De mentis vestre zou worden getoond aan de keizer en de patriarch.201 
Innocentius recapituleert in deze brief de situatie rond Zara en met het oog op 
Constantinopel spreekt hij de vrees uit dat de kruisvaarders opnieuw ́ besmet’ waren 
geraakt met het vonnis van de excommunicatie. Vanuit zijn pastorale 
verantwoordelijkheid voor het eeuwig geluk van de kruisvaarders spoort Innocentius 

 
198 Br. VI-230 (231) De mentis. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VI, p. 390; Haluscynskyj, Acta, 
I, pp. 245-6, nr. 44 en in: PL 215, 0261 C-0262A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, 
Contemporary Sources, pp. 90-2. 
199 Br. VI-231 (232) Cum olim. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 391-3. Becommentariëring en 
Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 92-5. 
200 Alfred Andrea heeft zich gespecialiseerd in de kruistochten en doceert als emeritus professor 
middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Vermont, VS. 
201 Cf. Andrea, ibid., p. 93. 
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de legerbisschoppen aan om de kruisvaarders ertoe te bewegen berouwvol de 
absolutie te ontvangen. Eenzelfde pastorale zorg spreekt hij uit naar de 
legerbisschoppen om zo nodig ook zelf de absolutie te ontvangen. Deze morele 
zwakte van de kruisvaarders moest verborgen worden gehouden voor de Grieken, 
zodat de ontluikende toewijding van de Griekse keizer er niet door zou worden 
geschaad. Dat zou meer nadelig zijn voor hem dan voor de Apostolische Stoel. 

 
We besluiten deze introductie met een viertal brieven, die gericht waren aan de 

doge Enrico Dandolo, de legaten Soffredo en Petrus Capuanus en keizer Alexius IV.  
De brief VII-18 Predecessorum nostrorum202 (titulatuur: aan de edelman [...] doge 
van de Venetianen de geest van het gezondere inzicht (spiritum consilii sanioris) - 
in het register opgenomen op 25 februari 1204 te Anagni) was gericht aan de doge 
Enrico Dandolo. Deze brief is een antwoord op een brief van de doge welke niet 
bewaard is gebleven. Innocentius geeft een terugblik op de vergrijpen van Venetië 
rond de stad Zara. De paus vraagt om boete en biedt dan alsnog de absolutie aan.203 
De spiritum consilii sanioris, waarmee de brief opent, moest naar Innocentius eigen 
woorden verstaan worden als een ‘waarschuwing’ zoals hij dit aangaf in de brief VI-
229 (230) Quia Veremur aan de leiders van het kruisvaardersleger. De doge 
ontvangt een waarschuwing en wel in verband met de verovering van Zara. Voor 
Innocentius is dit een moeilijk verteerbare kwestie omdat de Apostolische Stoel 
destijds nota bene schriftelijk bescherming had gegarandeerd aan de Hongaarse 
koning. De pogingen van Innocentius - in gesprek en per brief - om hen van dit plan 
af te brengen werden door de doge en de Venetianen niet beantwoord en de 
pauselijk legaat werd buiten spel gezet. Deze schanddaad werd algemeen bekend 
en bracht de Venetianen het verlies van de goddelijke gunst en een groeiende 
onverschilligheid ten opzichte van de Kerk. Omwille van de voortgang van de 
kruistocht, ten dienste van het Heilig Land, roept Innocentius op tot boete voor Zara 
en tot een hernieuwde inzet. Bijna een jaar later zou Innocentius in brief VII-207 Per 
tuas (titulatuur: aan de edelman Henricus, doge van de Venetianen - in het register 
opgenomen ca. 29 januari 1205 te Rome bij Sint-Pieter) nog eens terugkomen op 
de kwestie van de excommunicatie rond Zara en wel in verband met de absolutie 
door kardinaal-legaat Capuanus en de condities met betrekking tot de canonieke 
vorm.204  

 
202 Br. VII-18 Predecessorum nostrorum. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, pp. 36-8. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources , pp. 95-8. 
203 Innocentius zou nog eens terugkomen op de excommunicatie in brief VII-207 Per tuas aan doge Enrico 
Dandolo van ca. 29 januari 1205. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, pp. 365-6. Becommentariëring en 
Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 148-9.  
204 Hageneder, ibid., Br. VII-207 Per tuas, p.366, r. 4-8: Nos igitur fidem dictis litteris adhibentes te ac tuos 
reputamus ab excommunicationis vinculo absolutos et, si solita forma ecclesie in vestra fuit absolutione 
servata, gratum gerimus et acceptum. Alioquin, quod defuit, suppleri volumus et mandamus, ne in 
persona tua videamur aliquid omisisse, quod in ecclesie preiudicium possit in posterum allegari. 
VERTALING: Omdat wij geloof schenken aan wat in de brief is gezegd, beschouwen wij u en de uwen 
als bevrijd van de band van de excommunicatie en, wanneer de gebruikelijke vorm van de Kerk in uw 
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De brief VI-130 Si aliquando205 (titulatuur: aan Soffredo, kardinaal-priester van de 

titelkerk Sint-Prassede, legaat van de Apostolische Stoel - in het register opgenomen 
op 10 augustus 1203 te Ferentino) was een hart onder de riem voor de legaat, die 
sinds de zomer van dat jaar in het Heilig Land verbleef. Met deze brief antwoordde 
Innocentius op een verloren gegane brief van Soffredo, waarin deze klaagde over 
de gevaren van de zeereis en de problemen die hij ondervond in het Heilig Land. De 
paus reageert - vanuit zijn ambt - vol begrip op de situatie waarin zijn legaat 
verkeerde. In het najaar van 1203 was kardinaal-legaat Petrus Capuanus naar Akko 
in het Heilig Land gereisd. In antwoord op een van hem ontvangen (verloren gegane) 
brief schreef Innocentius hem de brief VI-208 (209) Quod imperante206 (titulatuur: 
aan Petrus, kardinaal-priester van de titelkerk Sint-Marcellus, legaat van de 
Apostolische Stoel - in het register opgenomen op 23 januari 1204 te Anagni). De 
legaat wordt geprezen om zijn toewijding en om het feit dat hij getuigenis heeft 
afgelegd over de Kerk van Rome. Innocentius bevestigt hem en geeft hem advies 
over de noodgedwongen omgang met de Venetianen. 

 
De brief VI-228 (229) Recepimus litteras207 (titulatuur: aan Alexius, illustere keizer 

van Constantinopel - in het register opgenomen begin februari 1204 te Anagni) is 
een antwoord op de keizerlijke brief VI-209 (210)208 van 25 augustus 1203. De toon 
van de brief aan keizer Alexius IV is vriendelijk, maar beslist. Innocentius neemt de 
gelegenheid te baat om de keizer zijn interpretatie van de gebeurtenissen op 18 juli 
1203 (de eerste verovering van Constantinopel) voor te houden, namelijk het herstel 
van de troon met de hulp van de Latijnen tot eer van de Kerk van Rome en roept 
hem op tot trouw aan de Apostolische Stoel. 
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
In de bovengenoemde brieven komt het element van de autoriteit van de paus, 
prominent naar voren. Deze autoriteit toonde zich positief wanneer ze 
geconfronteerd werd met trouw en openheid ten opzichte van de Kerk van Rome; 
een gegeven dat Innocentius zeker van zijn beide legaten heeft verwacht en 
waarvoor hij waardering laat blijken. Kardinaal Soffredo wordt bemoedigd. 

 
absolutie is toegepast, tonen wij onze dankbaarheid en goedkeuring. In het andere geval, wensen en 
bevelen wij dat aangevuld wordt wat ontbreekt, opdat met betrekking tot uw persoon wij niet iets over het 
hoofd zien, dat achteraf zou kunnen worden verbonden met de voorlopige beslissing van de Kerk. 
205 Br. VI-130 Si aliquando. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VI, pp. 219-21 en in: PL 215, 0145D-
0147C. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 69-73. 
206 Br. VI-208 Quod imperante. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 353-5 en in: PL 215, 0235B-
0236C. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 73-7. 
207 Br. VI-228 (229) Recepimus litteras. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 386-7. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 85-7. 
208 Br. VI-209 (210) Quanta mihi. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VI, pp. 355-8 en in: Haluscynskyj,  Acta, 
II, pp. 571-2. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 77-9. 
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Tegenover hem noemt Innocentius zich 'een onwaardig vicaris van Christus' en 'een 
onnutte dienstknecht'. Dit staat in het licht van de bevrijding van het Heilig Land 
welke door het afbuigen van het kruisvaardersleger naar Griekenland verder weg 
dan ooit lijkt te zijn. Zijn medeleven met de legaat uit zich in het verlangen meer 
contacten te willen onderhouden dan nu mogelijk is (brief VI-130 aan kardinaal-
legaat Soffredo - augustus 1203209). Innocentius prijst zijn kardinaal-legaat Petrus 
Capuanus die door de trouwe uitoefening van zijn ambt getuigenis over God heeft 
afgelegd en aldus anderen heeft opgeroepen eer te betuigen aan de Kerk van Rome. 
Inzake de omgang met de geëxcommuniceerde Venetianen is het de legaat 
toegestaan alle canoniek wettelijke ruimte - noodzakelijk omwille van de goede zaak 
- te gebruiken en wel ten dienste van de zaak van de Mensenzoon. De legaat hoeft 
niet te vrezen een kerkelijke irregulariteit te belopen; de Apostolische Stoel staat 
garant met zijn aflaat (brief VI-208 (209) aan kardinaal-legaat Petrus Capuanus - 
januari 1204210).  
Aan de beide legerbisschoppen laat Innocentius weten dat de kruisvaarders zouden 
moeten regelen dat de patriarch gaat komen tot de erkenning van het leergezag en 
het primaat van de Apostolische Stoel. Concreet zou hij om het pallium moeten 

 
209 Hageneder, Die Register, Br. VI-130 Si aliquando, p. 220, r. 29-36 : Nos autem non tantum indigni 
vicarii sed inutiles servi eius et compatimur passionibus tuis et doloribus condolemus, et labores tuos, in 
quibus possumus, intendimus relevare, nec obliviscimur tui aut reliquiarum terre nativitatis Domini, licet 
propter locorum distantiam et raritatem nuntiorum te non valeamus, ut volumus, per nuntios aut litteras 
sepius visitare. Nec diffidas ex eo, quod exercitus signatorum in Greciam dicitur divertisse, quoniam nos, 
quantum possumus, de terre sancta sumus subventione solliciti et ad eius subsidium totis nisibus 
aspiramus.  
VERTALING: Wij - niet alleen zijn (Christus) onwaardige vicaris, maar ook zijn onnutte dienstknechten - 
delen echter in uw lijden en lijden met u mee in uw verdriet en wij proberen uw inspanningen - zoveel we 
kunnen - te verlichten; wij zijn u of de relieken van het land van de geboorte van de Heer dan ook niet 
vergeten, ook al zijn we vanwege de afstand en het geringe aantal boden niet in staat om vaker met u in 
contact te komen, zoals we willen, door middel van boden of brieven. En leid uit het feit, dat wordt gezegd 
dat het leger van de dat wij er naar streven kruisvaarders is afgebogen naar Griekenland, niet af dat de 
ondersteuning van het heilige Land niet onze bijzondere zorg heeft en wees ervan verzekerd dat wij 
proberen haar met alle inspanningen te ondersteunen. 
210 Hageneder, ibid., Br. VI-208 Quod imperante, p. 354, r. 10-14; 355, r. 7, 10-11, 19-23: Devotionem 
quoque tuam in Domino commendamus, utpote qui nec persone parcens nec rebus iniuncte tibi legationis 
officium studes laudabiliter exercere, ita ut populi, per quos transis, videntes opera tua bona glorificent 
patrem tuum, qui in celis est, et in te Romanam ecclesiam humiliter venerentur. […] cum sit etiam cautum 
in iure, [...] (Verwijzing naar het Decretum Gratiani C. II q. 3 c. 103). Neccessitas etiam maxime cum 
insistitur operi neccessario, multum et in multis excusat. [...] Sed et hoc negotium est Filii hominis; unde 
si propter urgentem neccessitatem oporteat communicare te Venetis, in quibus sine gravi scandalo et 
grandi dispendio illos non poteris evitare, de indulgentia nostra securus labem peccati propter hoc 
nullatenus pertimescas. 
VERTALING: Ook uw toewijding bevelen wij aan bij de Heer: u namelijk, die zonder persoon of goederen 
te sparen, zich erop toelegt om het ambt van legaat op een lofwaardige wijze uit te oefenen, zodat 
daardoor de volken, waarmee u in aanraking komt, uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken, die 
in de hemel is, en in u nederig eer betuigen aan de Kerk van Rome. […], want er is ook een bepaling in 
de wet, [...] (over de omgang met heritici en geëxcommuniceerden). Bovendien rechtvaardigt de 
noodzaak, in het bijzonder wanneer men zich wijdt aan werk dat noodzakelijk gedaan moet worden, veel 
in veel zaken. [...] En toch: deze onderneming is die van de Mensenzoon; zodat wanneer u vanwege een 
dringende noodzaak moet communiceren met de Venetianen en u hen niet kunt ontwijken zonder een 
enorm schandaal en grote schade, u in deze geenszins bevreesd hoeft te zijn voor de zondesmet, 
beschermd als u bent door onze vergeving. 
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vragen, zonder welke niemand het patriarchale ambt kan uitoefenen (brief VI-230 
(231) aan de (leger)bisschoppen van Soissons en Troyes - februari 1204211). Hier 
wordt het pauselijk gezag ook zichtbaar in de uitdrukkelijke opdracht die de 
legerbisschoppen ontvangen. 
Richting de nieuwe keizer Alexius IV uit zich de pauselijke autoriteit in de oproep die 
wordt gedaan om trouw te blijven aan de Apostolische Stoel zoals hij destijds had 
gezworen. Maar Innocentius spreekt ook waarschuwende woorden. Dat de keizer 
zich geen illusies zou maken over zijn positie zonder de hulp van de kruisvaarders 
(brief VI-228 (229) aan keizer Alexius IV - februari 1204212). 
De Apostolische Stoel heeft in de persoon van de voorgangers van Innocentius en 
met het gezag van een constitutie aan de Hongaarse koning en nog wel op zijn 
uitdrukkelijk verzoek bescherming van zijn bezittingen gegarandeerd voordat hij ter 
kruistocht ging. Innocentius interpreteert het handelen van de Venetianen als een 
houding van minachting die al naar voren kwam in de afwijzing van de legaat. Hij 
wenst de doge, evenals de kruisvaarders, de geest van het gezondere inzicht (brief 
VII-18 aan de doge (Enrico Dandolo) van de Venetianen - februari 1204213). 

 
211 Hageneder, Die Register, Br. VI-230 (231) De mentis, p. 390, r. 19-23: […], fecissent etiam, ut 
patriarcha per nuncios et aspices suos apostolice sedis magisterium recognosceret et primatum et tam 
ei quam nobis et successoribus nostris reverentiam et obedientiam repromittens a nobis pallium sumptum 
de beati Petri corpore postularet, sine quo nec ipse nec alius rite potest patriarchale officium exercere.  
VERTALING: […], zij (de kruisvaarders) zouden ook moeten regelen, dat de patriarch via zijn gezanten 
en door middel van brieven het leergezag en het primaat van de Apostolische Stoel zou erkennen en dat 
hij zo, eerbied en gehoorzaamheid belovend aan hem en aan ons en aan onze opvolgers, aan ons het 
pallium, genomen van het lichaam van de zalige Petrus, zou vragen zonder welke noch hij noch iemand 
anders het patriarchale ambt op de vereiste wijze kan uitoefenen. 
212 Hageneder, ibid., Br. VI-228 (229) Recepimus litteras, p. 387, r. 24-7; 33-35: Alioquin ne vano decipiaris 
errore, scire te volumus, quod non solum inimicorum tuorum rebellionem non poteris subiugare, sed ante 
ipsorum faciem non substites. […] Monemus igitur imperialem celsitudinem et hortamur in Deo, quatinus 
sic in apostolice sedis devotione consistas, sic efficias quod iurasti, ne forte, que de tuis labiis 
processerunt, irrita facere videaris, sed verax appareas in promisso et in iuramento fidelis. 
VERTALING: Bovendien: laat u niet misleiden door een leugenachtige misvatting; wij willen u laten weten 
dat u niet alleen niet in staat zult zijn de rebellie van uw vijanden te onderwerpen, maar voor hun 
aangezicht niet langer zult bestaan. […] Derhalve vermanen wij Uwe Keizerlijke Hoogheid en sporen wij 
aan voor God, dat u zo standhoudt in toewijding aan de Apostolische Stoel, dat doet wat u hebt gezworen, 
dat het niet lijkt dat wat u over de lippen kwam, zonder betekenis was, maar dat u waarachtig blijkt te zijn 
in uw belofte en trouw in wat u hebt gezworen. 
213 Hageneder, ibid., Br. VII-18 Predecessorum nostrorum, p. 37, r. 6-12.13 - p. 38, r. 4: Ad notitiam 
quoque tuam novimus pervenisse, qualiter etsi rex ipse ac terra ipsius ex eo, quod crucem assumpserat, 
autoritate constitutionis super hoc a predecessoribus nostris edite apostolica protectione gauderet; quia 
tamen plus timeri solet, quod specialiter pollicetur, quam, quod generali concluditur sponsione, 
protectionis nostre litteras specialiter petierit et receperit ad cautelam, […]. Credimus etiam novisse, 
qualiter nunciis tuis, qui ad sedem apostolicam cum crucesignatorum nunciis acceserunt, petentibus 
pactiones inter vos initas confirmari, et per eos tibi et Venetis duxerimus inhibendum, ne terram regis 
ipsius aliquatenus lederetis. Insuper, ut iter Domini fieret in timore nec modicum fermenti corrumperet 
totam massam, per litteras nostras, qua ad audientiam [tuam] et Venetorum credimus pervenisse, 
curavimus distructius inhibere, ne terras Christianorum invadere vel ledere temptaretis, nisi vel ipsi 
vestrum iter nequiter impedirent, vel alia iusta et necessaria causa forsan occurreret, propter quam aliud 
agere accendente consilio apostolice sedis legati possetis. Si qui autem contra presumerent, se scirent 
excommunicationis vincula innodatos et indulgentie, quam sedes apostolica crucesignatis indulsit, 
immunes. Tu autem et tui omnibus his despectis et legato nostro repulso […]  
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Ten opzichte van de geëxcommuniceerde kruisvaarders geeft de paus blijk van zijn 
grote zorg om de status van hun geloofsleven. Hij wenst hun de geest van het 
gezondere inzicht in plaats van de gebruikelijke zegenwens (brief VI-229 (230) aan 
de leiders van het kruisvaardersleger - februari 1204214). Ook hier geeft hij indirect 
blijk van zijn pauselijke autoriteit. Ook ten opzichte van de legerbisschoppen laat hij 
zijn pastorale zorg en bewogenheid blijken voor het zielenheil van de kruisvaarders, 
maar ook wellicht voor dat van de legerbisschoppen. Hij spoort alle betrokkenen aan 
zich in te spannen om de absolutie te ontvangen en merkt op, dat deze wankele 
toestand van hun geloofsleven niet aan vreemden bekend zou moeten worden, 
vooral niet aan de keizer. Het zou zijn fragiele toewijding aan de Apostolische Stoel 
schaden en dat meer ten nadele van hemzelf dan van de paus, aldus Innocentius 
(brief VI-231 (232) aan de beide legerbisschoppen - februari 1204215). Zijn reactie 

 
VERTALING: We weten dat het ook bij u bekend was dat deze koning en zijn land weliswaar vanwege 
het feit dat hij het kruis had aangenomen zich mocht verheugen in de apostolische bescherming over 
hem door de autoriteit van de constitutie gepubliceerd door onze voorgangers, maar dat hij desondanks 
toch aangezien het gebruikelijk is meer te vrezen, dat wat bijzonder is beloofd, dan dat wat besloten ligt 
in een algemene belofte, uitdrukkelijk om een brief ter bescherming van ons gevraagd en gekregen heeft 
en hij ontving ze als een garantie, […]. Wij geloven ook dat u wist, hoe wij toen uw afgezanten, die met 
de afgezanten van de kruisvaarders naar de Apostolische Stoel kwamen, vroegen de tussen jullie 
aangegane verdragen te bekrachtigen, alles gedaan hebben om door hen u en de Venetianen tegen te 
houden om het land van deze koning op welke wijze dan ook te schenden. Bovendien, om er voor te 
zorgen dat de (pelgrims)tocht van de Heer met schroom zou worden voortgezet en dat niet een beetje 
zuurdeeg de hele massa zou bederven, hebben wij door onze brief, waarvan wij geloven dat ze u en de 
Venetianen ter ore is gekomen, er uitdrukkelijk zorg voor gedragen op nog striktere wijze te verhinderen 
jullie verleid zouden worden om de landen van de christenen binnen te vallen of te schenden, tenzij zij 
kwaadwillend uw tocht zouden willen verhinderen of dat zich misschien een andere gerechte en 
noodzakelijke reden zou voordoen, waardoor het u zou zijn toegestaan anders te handelen 
overeenkomstig het advies van de legaat van de Apostolische Stoel. Zouden er zijn die veronderstelden 
tegengesteld te kunnen handelen, dan zouden zij weten dat zij zijn gebonden door de banden van de 
excommunicatie en niet in aanmerking komen voor de kwijtschelding, welke de Apostolische Stoel aan 
de kruisvaarders schenkt. U echter en de uwen hebben dit alles geminacht en onze legaat afgewezen 
[…] 
214 Hageneder, Die Register, Br. VI-228 (229) Recepimus litteras, p. 388, r. 18-20: Quia veremur vos 
iterato excommunicationis esse labe pollutes, et utinam non incurreritis fidei lesionem, ideo ad cautelam 
vobis spiritum sanioris consilii loco salutationis et benedictionis obtamus.  
VERTALING: Omdat wij vrezen dat jullie opnieuw door de smet van de excommunicatie verontreinigd zijn 
- dat jullie toch niet een aantasting van het geloof belopen - daarom wensen wij u voorzichtigheidshalve 
de geest van het gezondere inzicht in plaats van de begroeting en de zegening.      
215 Hageneder, ibid., Br. VI-231 (232) Cum olim, p. 392, r. 26 – p. 393 r. 5: Quia vero de ipsorum salute 
sollicitudinem gerimus pastoralem, monemus fraternitatem vestram et per apostolica vobis scripta 
mandamus, quatinus instetis monitis et exhortationibus apud eos, ut per legatos nostros vel eorum 
alterum vel alium virum discretum, quem uterque vel alter eorum ad hoc duxerit delegandum, absolutionis 
beneficium devote quesitum percipere in vera cordis contricitione procurent et sic reconciliati ecclesiastice 
unitati et purgati a labe crimin(um) in obsequium Jesu Christi procedant, cui aliter, sicut credimus, non 
placerent. Vos quoque, si consentiendo eorum actibus excommunicationis maculam incurristis, simili 
mode vos faciatis absolvi. Quamvis autem, ut veritas eos liberet, noluerimus supprimere veritatem, vos 
tamen, ut alienis et maxime Grecis sua veranda non detegant, sollicite procuretis, ne forte scintilla 
devotionis, que in ipso imperatore videtur accensa, in iacturam non tam nostrum quam suam possit 
extingui. 
VERTALING: Omdat wij werkelijk pastorale zorg dragen voor hun (de kruisvaarders) eeuwig geluk, 
vermanen wij jullie broederschap en gelasten wij door deze apostolische brief, dat jullie dus met 
vermaningen en aansporingen hen aanzetten om - door onze legaten of door een van beiden of door een 
ander discreet man, die door een van beiden of een van de anderen hiervoor de delegatie heeft ontvangen 
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over de Griekse keizer toont hoezeer de positie van de Apostolische Stoel zijn 
denken bepaald heeft. 
 
  Uit het bovenstaande onderzoek met betrekking tot de autoriteit van de paus 
blijkt dat ze enerzijds met groot gezag werd gepresenteerd (zoals het onderzoek van 
de oproepen heeft laten zien inzake het absolveren van een excommunicatie) en 
anderzijds in haar begrenzingen zichtbaar werd. Hier kwam ze tot uiting in woorden 
van een pastorale bemoediging en bezorgdheid, maar anderzijds ook in een 
corrigerende en waarschuwende boodschap aan hen, die het ontbrak aan de geest 
van het gezondere inzicht. Met pauselijk gezag geeft hij rugdekking aan zijn legaat 
in canoniek bijzonder moeilijke omstandigheden, maar ook blijft hij opkomen voor de 
eens toegezegde bescherming aan de Hongaarse koning. De oproep aan de 
Griekse keizer om trouw te tonen aan de Apostolische Stoel en de opdracht aan de 
legerbisschoppen om de Griekse patriarch te bewegen tot de erkenning van het 
primaat van de Apostolische Stoel, geven aan dat Innocentius de autoriteit van het 
pauselijk gezag heeft beschouwd als geïncorporeerd in het instituut van de 
Apostolische Stoel en dit sterk heeft benadrukt (met wisselend succes). 
 

Het spreekt bijna voor zich dat de Kerk van Rome en de terugkeer van de 
Griekse Kerk ter sprake komen in de brieven betreffende de eerste verovering van 
Constantinopel. Het zijn de legerbisschoppen en de leiders van het 
kruisvaardersleger die worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid; de keizer 
en de doge worden opgeroepen tot actie en bekering. 
Aan de bisschoppen van het kruisvaardersleger, van wie hij de goede intenties kent, 
schrijft Innocentius over de Griekse Kerk die zich met de Kerk van Rome moet 
verzoenen door als dochter naar de moeder terug te keren. Hij spreekt de hoop uit 
dat het zou mogen komen tot een hereniging tussen beide Kerken, zowel in het 
katholieke geloof als in de kerkelijke eenheid. De intenties van de kruisvaarders ten 
dienste van de kerkelijke eenheid lijken minder zuiver te zijn. Dat de bisschoppen, 
als zijn broeders in het ambt, succesvol (zouden mogen) werken, zodat wat 
gebrekkig werd gedaan, nu zou mogen worden aangevuld (brief VI-230 (231) aan 
de (leger)bisschoppen van Soissons en Troyes - februari 1204216). De bisschoppen 

 
-  je er voor inzetten dat zij het gevraagde geschenk van de absolutie vroom ontvangen in een werkelijk 
berouwvol hart en zo verzoend met de kerkelijke eenheid en gereinigd van lasterlijke smet voort gaan in 
de overgave aan Jezus Christus, die zij anders, zo geloven wij, niet behagen. Dat ook jullie op eenzelfde 
wijze jullie laten absolveren, mochten jullie de smet van de excommunicatie hebben opgelopen door 
ingestemd te hebben met hun daden. En hoewel wij de waarheid niet willen achterhouden, omdat de 
waarheid hen vrij zal maken, moeten jullie er toch zorgvuldig op toe zien, dat zij hun schaamte (Gen 9, 
21-22) niet ontbloten voor vreemden en in het bijzonder niet voor de Grieken, want dan zal de zwakke 
vonk van de toewijding, die de keizer in zich heeft zien ontstoken worden, noodzakelijkerwijze worden 
gedoofd - en dat niet zozeer ten nadele van ons als van hem. 
216 Hageneder, Die Register, Br. VI-230 (231) De mentis, p. 390, r. 7-17; r. 24-26: Unde nullatenus 
dubitamus, quin inter pia desideria vestra desideretis ardenter, ut Grecorum ecclesia redat ad Romanam 
et membrum ad caput et ad matrem filia revertatur fiatque unum ovile et unus pastor nec sit distinctio 
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worden aangespoord om de keizer en de patriarch aan te spreken zich intensiever 
in te zetten voor het herstel van de kerkelijke eenheid.  
De leiders van het kruisvaardersleger krijgen te horen dat zij hun ijver voor de Kerk 
van Rome als dekmantel hebben gebruikt om zich vrij te pleiten van hun schuld 
ontstaan door christenen te verdelgen. De keizer zou zich ertoe moeten verplicht om 
samen met de patriarch door het zenden van gemandateerde boden het primaat en 
het leergezag van de Kerk van Rome te erkennen. Wanneer dit door de patriarch 
niet zou worden bevestigd, dan hebben, zo constateert Innocentius, de 
kruisvaarders een verkeerde inschatting gemaakt. Hoe dan ook: ze hebben een 
tweede overtreding begaan. Het pleit voor hen dat zij geijverd hebben voor de Kerk 
van Rome door hun actie om de ongehoorzame Kerk van de Grieken terug te 
brengen; niettemin worden ze opgeroepen tot boete en herstel van de band met de 
Kerk. De motivatie van de leiders lijkt volgens Innocentius dubbel: enerzijds is er 
ijver voor de Kerk van Rome, anderzijds willen ze zich zo vrijpleiten van de schuld 
christenen te hebben verdelgd (brief VI-229 (230) aan de leiders van het 
kruisvaardersleger - februari 1204217). 

 
decetero inter Latinos et Grecos, sed tam in fide catholica quam in unitate ecclesiastica uniantur. [...] 
Verum quantumcumque ad hoc crucesignati se asserant laborasse, videtur tamen aliquibus, quod potius 
in excusationem suam quam ob devotionem ecclesie fecerint, quod fecerunt, ne in eos videlicer propter 
secundam transgressionem, sicut propter primam moti fuimus, moveremur. Nam si oculum simplicem 
habuissent et laborassent principaliter pro ecclesiastice unitate, [...]. Monemus igitur fraternitatem vestram 
et exhortamur at(tentius) et per apostolica vobis scripta mandamus, quatinus, ut quod minus est actum 
hactenus suppleatur, efficaciter laboretis.  
VERTALING: We twijfelen er op geen enkele wijze aan, dat tussen jullie vrome wensen het vurig 
verlangen brandt, dat de Griekse Kerk zich verzoent met de Romeinse en het lid terugkeert naar het hoofd 
en de dochter naar de moeder en het één kudde en één herder zal zijn, en dat er in de toekomst geen 
onderscheid zal zijn tussen Latijnen en Grieken, maar dat ze verenigd worden in zowel het katholieke 
geloof als in de kerkelijke eenheid.[...] Maar hoe zeer dan ook de kruisvaarders zich aanmatigen mogen 
dat zij zich daarvoor hebben ingespannen: voor anderen echter lijkt het, dat wat zij deden dat zij dat meer 
deden om zichzelf te rechtvaardigen dan uit devotie ten opzichte van de Kerk, zodat wij duidelijk niet 
verontrust zouden zijn over hen vanwege een tweede overtreding (Constantinopel), zoals we dat waren 
over de eerste (Zadar). Want als zij een helder oog gehad zouden hebben en zich als eerste voor de 
kerkelijke eenheid hadden ingezet, [...]. Derhalve vermanen wij jullie broederschap (als broeders in het 
ambt) en sporen we nauwlettend aan en dragen wij jullie op door deze apostolische brief om aldus 
succesvol te werken, zodat wat gebrekkig werd gedaan, nu mag worden aangevuld.  
217 Hageneder, Die Register, Br. VI-229 (230) Quia veremur, p. 389, r. 1-14; r. 19-23: [...] ut videlicet 
imperator ipse se iuramentum huiusmodi prestitisse per litteras confiteatur apertas, quas nobis dirigat in 
testimonium reservandas, si apud patriarcham efficiat, ut per sollempnes nuncios ecclesie Romane 
primatum et magisterium recognascat et reverentiam nobis et obedientiam repromittat et palleum de 
corpore beati Petri sumptum, sine quo patriarchale officium exercere rite non potest, ab apostlica sedes 
requirat. Quodsi forsan hoc devotionis primordium circa sue promotionis inicia denegarit et noluerit quod 
scribimus adimplere: nec oculus vester simplex fuisse videbitur nec intentio eius pura, immo prime 
transgressioni, quam apud Iaderam incurristis, videmini addidisse secundam, dum arma, que in hostes 
crucis credebamini assumpsisse, in christianorum excidium iterum convertistis, nisi forsan ad 
extenuandam culpam et penam ex zelo, quod circa matrem vestram Romanam habetis ecclesiam, cui 
fuerant indevoti, quod de Grecorum inchoastis ecclesia, studueritis consummare. [...] quia tamen ad 
subsidium terre sancta propensius aspiramus, ne succursus eius dilatus hactenus diutius differatur, 
monemus universitatem vestram et exhortamur in Domino et per apostolica vobis scripta mandamus, 
quatinus reconciliati ecclesiastice unitati peccatorum vestrorum maculas penitentie lacrimis expietis […]   
VERTALING: […] wanneer namelijk de keizer zelf door een open brief, welke hij ons stuurde, openlijk zal 
erkennen dat hij een dergelijke eed heeft afgelegd, wanneer hij bij de patriarch zal bewerken dat deze 
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Ook de keizer zelf wordt opgeroepen om de Kerk van Rome te eren. Keizer Alexius 
IV mag zich vanwege de hulp van de Latijnen verplicht weten om de Kerk van Rome 
te eren. Zij op haar beurt zou bescherming kunnen bieden zowel aan de keizer als 
aan het keizerrijk (brief VI-228 (229) aan keizer Alexius IV - februari 1204218).  
De doge wordt door Innocentius onverschilligheid verweten ten opzichte van de Kerk 
van Rome en hij roept hem in dezelfde brief op voor zover mogelijk de eenheid met 
de Kerk te herstellen. Met de oproep tot boete en het ontvangen van de absolutie 
laat hij ook weten hun verdiensten niet te zijn vergeten (brief VII-18 aan de doge 
(Dandolo) van de Venetianen - februari 1204219). 

 
door gemandateerde boden het primaat en het leergezag van de Kerk van Rome zal erkennen en hij ons 
de verschuldigde eerbied en gehoorzaamheid zal  beloven en aan de Apostolische Stoel het pallium zal 
vragen, dat genomen wordt van het lichaam van de zalige Petrus zonder welke hij het patriarchale ambt 
niet op de vereiste wijze kan uitoefenen. Mocht (de patriarch van Constantinopel) nu misschien dit begin 
van toewijding rond het fundament van zijn promotie weigeren en wat wij schrijven niet zou willen 
vervullen: dan zal noch uw oog helder blijken te zijn, noch zijn intentie zuiver; ja, wat meer is, we zien dat 
na een eerste overtreding, die jullie bij Zara hebben opgelopen, er een tweede is bijgekomen; want de 
wapens, waarvan jullie geloofden ze te hebben opgenomen tegen de vijanden van het kruis, hebben jullie 
opnieuw gericht op de verdelging van christenen; tenzij jullie misschien om schuld en straf te verminderen, 
je erop hebben toegelegd om te voltooien wat jullie begonnen waren met het oog op de Kerk van de 
Grieken vanuit de ijver, welke jullie hebben voor jullie moeder de Kerk van Rome ten opzichte van hen 
die ongehoorzaam werden (de Grieken) [...] evenwel, omdat we sterker streven naar de ondersteuning 
van het Heilig Land, mag zijn hulpverlening die tot nu toe is uitgesteld niet nog langer worden vertraagd. 
vermanen we jullie en sporen we jullie aan in de Heer en bevelen wij door deze apostolische brief dat 
jullie verzoend met de eenheid van de Kerk door tranen van boete de vlekken van jullie zonden uitboeten 
[…] 
218 Hageneder, Die Register, Br. VI-228 (229) Recepimus litteras, p. 387, r. 13-17: Cum enim per 
Latinorum auxilium post divinum sis imperio restitutus, debes non immerito Romanam ecclesiam 
honorare, cuius filii tibi taliter astiterunt et que post Deum tibi et Constantinopolitano imperio precipue 
poterit necessarium patrocinium impertiri.  
VERTALING: Omdat de troon aan u is teruggegeven - na goddelijke hulp- met de hulp van de Latijnen, 
bent u met recht verplicht de Kerk van Rome te eren, wiens zonen u zo voortreffelijk ter zijde hebben 
gestaan en die - na God - zowel u als ook het keizerrijk van Constantinopel in het bijzonder de 
noodzakelijke bescherming zou kunnen doen toekomen. 
219 Hageneder, ibid., Br. VII-18 Predecessorum nostrorum, p. 38, r. 9-10, 18-30: […] et in divine maiestatis 
offensam et ecclesie Romane contemptum commisistis facinus iam notorium pene penitus toti mundo. 
[...] quia tamen ad subsidium Terre sancta propensius aspiramus, ne succursus eius dilates hactenus 
diutius differatur, monemus nobilitatem tuam et exhortamur in Domino et per apostolica tibi scripta 
mandamus, quatinus tu et Veneti reconciliati ecclesiastice unitate peccatorum vestrorum maculas 
penitentie lacrimis expietis [...] ut a criminum labe purgati bellum Domini possitis in puritate cordis et 
corporis preliari, nec de multitudine vel potentia vestra vel ex eo, quod prospere vobis successit hactenus, 
presumatis, sed quanto plura Dominus vobis preter merita vestra concessit, tanto vos amplius in eius 
oculis humiliare curetis et patientia eius ad penitentiam vos adducat, ut absolutione in humilitate quesita 
et cum devotione suscepta recuperationi Terre sancta totis viribus insistatis, quoniam id potissimum erit 
vobis et meritorium apud Deum et apud homines gloriosum. 
VERTALING: […] en als een belediging van de goddelijke Majesteit en in minachting voor de Kerk van 
Rome hebben jullie een schanddaad begaan, die al bijna aan de hele wereld bekend geworden is. [...] 
evenwel, omdat we toegedaan streven naar de ondersteuning van het Heilig Land en om te voorkomen 
dat de hulpverlening aan haar die al is uitgesteld nog  langer wordt vertraagd, vermanen wij uwe Edelman 
en sporen wij aan in de Heer en gelasten wij door deze apostolische brief, dat u en de Venetianen, 
verzoend met de eenheid van de Kerk, door tranen van boete de vlekken van jullie zonden uitboeten. [...] 
op deze manier, gezuiverd van de smet van uw overtredingen, strijdt u de strijd van de Heer met een 
zuiver hart en lichaam. En u moet geen troost putten uit uw aantal, of kracht, of omdat het u tot nu toe 
goed gegaan is. Maar wanneer de Heer jullie - zonder jullie verdiensten - zoveel dingen heeft gegeven, 
dan moeten jullie je er des temeer op toeleggen om je te vernederen in zijn ogen en moge zijn geduld 
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Uit het bovenstaande onderzoek met betrekking tot de Kerk van Rome en de 
terugkeer van de Griekse Kerk blijkt dat, wat de Kerk van Rome betreft, Innocentius 
enerzijds de Griekse keizer heeft opgeroepen om haar te erkennen en anderzijds de 
kruisvaarders en de doge heeft bewogen tot een houding van oprechtheid ten 
opzichte van de Kerk van Rome om aldus de eenheid met haar te herstellen. Aan 
de legerbisschoppen werd de opdracht meegegeven om de Griekse Kerk met de 
Kerk van Rome te verzoenen, zodat dit tot het herstel van het katholieke geloof en 
van de kerkelijke eenheid zou leiden. In alle passages klinken er woorden van kritiek, 
waarbij Innocentius zich lijkt te realiseren dat hij niet meer kan doen dan allen aan 
te spreken op hun verantwoordelijkheid. 

 

5.3 Deelconclusie 

Alles wijst erop dat de autoriteit van de paus niet werd gerespecteerd op een wijze 
die Innocentius voor ogen stond. Hij kwam hij in aanraking met de grenzen van zijn 
gezag, doordat er bewust of onder druk van de omstandigheden andere beslissingen 
werden genomen. Niettemin heeft hij zich steeds naar allen als poortwachter 
opgesteld. Innocentius heeft zich zeer direct uitgelaten over de geplande en 
ontstane situatie aangaande de belegering van Constantinopel. Toen de 
kruisvaarders toch Constantinopel hadden belegerd en ingenomen, reageerde 
Innocentius zowel gezagvol afkeurend als ook verzoenend naar alle betrokkenen. 
De kruisvaarders (en de doge) werden opgeroepen tot ‘de geest van het gezondere 
inzicht’ om aldus de eenheid met de Kerk te herstellen en de excommunicatie te 
verbreken door boete en absolutie. De keizer werd aangesproken op de toegezegde 
erkenning van de Apostolische Stoel, terwijl de patriarch moest worden benaderd 
om het pallium te vragen, zodat de Griekse Kerk zou terugkeren naar haar moeder, 
de Kerk van Rome en het katholiek geloof en de eenheid zouden worden hersteld. 
Innocentius deed een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van legaten, keizer 
en patriarch, waarbij hij er geen twijfel over liet bestaan dat hij niet zou aarzelen zijn 
geestelijke volmacht in daden om te zetten tegenover degenen die hem zouden 
weerstaan.  
 Samenvattend mogen we stellen dat de autoriteit van de paus sterk benadrukt is 
geworden in de brieven, maar dat de uitoefening van het pauselijk gezag door 
Innocentius alsook de acceptatie van dit gezag door de kruisvaarders en de doge in 
hoge mate afhankelijk bleken te zijn van andere factoren. Daarmee lijken de 
betrokkenen een pragmatische houding te hebben aangenomen; het kan ook 
verwijzen naar een realiteitszin, die doet beseffen dat ideaal en werkelijkheid niet 
zonder meer met elkaar overeenkomen.  

 
jullie des te meer tot boete brengen, zodat - na in nederigheid de absolutie te hebben gezocht en ze met 
toewijding te hebben ontvangen - jullie uit alle macht je gaat toeleggen op het herwinnen van het Heilig 
Land, want dit zal voor jullie  het meeste  verdienstelijk voor God en meest eervol bij de mensen zijn. 
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6. EINDCONCLUSIE  

 
De vierde kruistocht is een grote uitdaging geweest voor het pauselijk gezag en de 
uitoefening van de plenitudo potestatis zoals die Innocentius voor ogen stond. De 
oproepen voor de vierde kruistocht geven niet alleen de weerbarstigheid weer om 
de Latijnse christenheid in beweging te brengen, maar tonen ook de 
terughoudendheid die vanuit Byzantium aan de dag werd gelegd ten opzichte van 
een kruistocht. In navolging van zijn voorgangers heeft ook Innocentius zijn pauselijk 
gezag steeds verbonden met het instituut van de Apostolische Stoel. Hiermee werd 
vooral tot uitdrukking gebracht dat het pauselijk gezag gezien werd als de expressie 
van de autoriteit van Petrus, die door Christus tot zijn vicaris werd aangesteld; 
anderzijds werd hiermee gezegd dat het pauselijk gezag zijn oorsprong niet vond in 
de instemming van de universele Kerk, maar wel op de gehele Kerk gericht stond. 
Deze Apostolische Stoel had zich bij de voorbereiding van de vierde kruistocht tot 
spreekbuis gemaakt van de in haar ogen ongerechtige situatie (het erfdeel van 
Christus in de handen van niet-christenen) in het Heilig Land en daarmee blijk 
gegeven van haar autoriteit. Vanuit het bewustzijn van haar apostolische autoriteit 
riep zij ook de Griekse keizer en patriarch op om haar gezag te aanvaarden.  
 
 De correspondentie met betrekking tot de tweevoudige crisis rond Zara en 
Constantinopel weerspiegelt de aanpak van Innocentius om in deze steeds 
wisselende situatie zijn pauselijk gezag en zijn pastorale verantwoordelijkheid waar 
te maken door op te roepen tot boete en herstel van de eenheid met de Kerk en 
daarbij alle betrokkenen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Alhoewel de 
kruisvaarders deze autoriteit vanuit hun geloof erkenden, konden ze de bijna 
onontkoombare druk om Zara te veroveren niet weerstaan. De daardoor belopen 
excommunicatie kon door de kruisvaarders slechts teniet worden gedaan door de 
voorwaarden tot restitutie te vervullen en door onder ede hun band met de 
Apostolische Stoel te hernieuwen. Er lijkt hier sprake te zijn van een opportunistisch 
terugnemen van de excommunicatio latae sententiae. Hoe dit ook zij: het betrof hier 
een toepassing van de plenitudo potestatis ecclesiasticae van de Kerk van Rome, 
die concreet berustte bij Innocentius als de momentane Inhaber van de Apostolische 
Stoel en die zowel het heil van de kruisvaarders als het einddoel van de kruistocht 
op het oog had. In relatie met de Kerk van Constantinopel insisteerde de 
Apostolische Stoel op de erkenning van het pauselijk primaatschap en leergezag ten 
opzichte van de keizer en de patriarch. Waar de Apostolische Stoel stond voor de 
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continuïteit van primaat en leergezag, actualiseerde de paus dit gezag in zijn 
persoon in de voorkomende situaties, zonder dit altijd effect had. 
 
 Het pauselijk gezag voor en tijdens de vierde kruistocht is zeker versterkt door 
de persoonlijkheid van Innocentius. Niet alleen zijn persoonlijke financiële bijdrage - 
en naar zijn voorbeeld die van de gehele curie - heeft hiertoe bijgedragen. Hij kwam 
op voor degenen die hij mandateerde, zowel predikers als legaten. Zijn geboden en 
verboden, richting de kruisvaarders en de Venetianen, werden weliswaar niet steeds 
ter harte genomen, maar dat heeft meer van doen met de - deels door hen 
gemanipuleerde - onmogelijke omstandigheden dan wel met het niet aanvaarden 
van de pauselijke aanspraak op gezag. Opmerkelijk zijn de clausules, die 
Innocentius vermeldt met betrekking tot het binnenvallen van christelijke gebieden 
en die in tegenstelling lijken te staan tot het uitdrukkelijke verbod aan de 
kruisvaarders om het land van de Grieken te onderwerpen aan de Apostolische 
Stoel. Gebruikmakend van zijn gezag - vanuit de latitudo temporalis die hem als 
vicarius Christi toekwam - legde hij duidelijk de grenzen en de motivaties van het 
handelen van de kruisvaarders bloot. Tegenover alle betrokkenen liet hij zijn gezag 
blijken door vermaningen, bemoedigingen, adviezen en vooral door op te roepen tot 
boete en bekering. Vanuit de plenitudo spiritualis van zijn ambt gaf Innocentius 
volmachten aan zijn legaten en legerbisschoppen, waarbij de delegatie voor het 
absolveren van de excommunicatie aan hem bleef voorbehouden en riep hij de 
Griekse Kerk en de patriarch op tot verzoening en erkenning van primaat en 
leergezag.  
Dat zijn geestelijke autoriteit niet werd erkend of soms niet in acht genomen werd, 
laat zien dat de plenitudo potestatis ecclesiasticae stoelt op een geestelijke realiteit, 
die weliswaar met goddelijk gezag werd voorgelegd, maar alleen vanuit een oprecht 
geweten en een gelovige overtuiging kon worden beaamd. De plenitudo potestatis 
heeft aldus in de context van de vierde kruistocht een geheel eigen accent gekregen. 
Waar ze raakte aan de seculiere werkelijkheid (latitudo temporalis) werd haar 
begrenzing duidelijk. Waar het de sollicitudo voor de kruisvaarders en Venetianen 
als christengelovigen betrof, kwam pregnant de geestelijke kant van het pauselijk 
gezag als plenitudo potestatis ecclesiasticae naar voren.  
 



  

HOOFDSTUK IV: DE APOSTOLISCHE STOEL EN DE KEIZERLIJKE TROON 

 

1. TER INLEIDING 

We hebben in hoofdstuk II kunnen vaststellen dat volgens Innocentius de Kerk van 
Rome, oftewel de Apostolische Stoel van Petrus, leerde dat haar de plenitudo 
potestatis ecclesiasticae toekwam en wel in de zin van een plenitudo sollicitudinis 
voor en over alle Kerken. Op basis van Mat. 16,18 en van Joh. 1,42 kwam 
Innocentius tot de vaststelling dat Petrus als fundament (rots) tevens als hoofd van 
de Kerk (caput ecclesiae) gezien moest worden.1 De plenitudo potestatis, die aan 
de opvolgers werd doorgegeven, is een potestas ecclesiasticae vanwege het kader 
van het leergezag en de herderlijke autoriteit. Ten opzichte van de Griekse keizer 
en patriarch werd de plenitudo sollicitudinis benadrukt. In hoofdstuk III kwam naar 
voren hoe Innocentius tijdens de vierde kruistocht de volheid van zijn geestelijk en 
wereldlijk gezag heeft doen gelden door middel van aansporingen en concrete 
canonieke maatregelen. De nadruk lag hierbij op de autoriteit van de Apostolische 
Stoel en van de persoon van de paus, waarbij de plenitudo potestatis ecclesiasticae 
en de latitudo temporalis ieder hun eigen invulling kregen.   
 
 In dit hoofdstuk zal de gezagspositie van de Apostolische Stoel worden belicht 
tegen de achtergrond van de tweede verovering van de stad Constantinopel en het 
daaruit ontstane Latijnse keizerrijk. Als belangrijkste aanleiding tot de verovering van 
de stad mag zeker de gespannen relatie tussen het Byzantijnse hof en de aanwezige 
kruisvaarders genoemd worden; een relatie die beëindigd werd door de paleismoord 
op keizer Alexius IV. De verovering van de stad leidde tot ernstige misdragingen van 
de kruisvaarders in de dagen tussen de inbezitname van de stad en de kroning van 
keizer Boudewijn. Toen de stad in Latijnse handen was gekomen, werd Innocentius 
gevraagd om het (seculiere) verdrag over de verdeling van de buitgemaakte 
bezittingen te bevestigen. Met redenen omkleed weigerde hij dit, waarbij de positie 
van de Apostolische Stoel een grote rol speelde.   
De macht van de Apostolische Stoel wordt onderzocht in het proces rond de 
translatio imperii van april 1204. De inbezitname van de Byzantijnse troon door een 
Latijnse keizer roept de vraag op naar de betekenis van de christianitas en de 
latitudo temporalis voor Innocentius en de daarmee verband houdende verhouding 
tussen pausschap en keizerschap. Rest dan nog om te spreken over de voortzetting 
van de kruistocht en de inzet van de pauselijke autoriteit hiervoor.  
Hoe Innocentius zijn gezag ten opzichte van de keizerlijke macht heeft 
gepositioneerd en dit heeft doen gelden, komt in paragraaf 4 naar voren. Met een 
Latijnse keizer op de Byzantijnse troon en een Latijnse patriarch op de Griekse zetel 

 
1 Cf. Hoofdstuk II, punt 3.2. 
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van Constantinopel lijkt de conclusie voor de hand te liggen dat de paus zichzelf alle 
macht heeft toebedacht. Welke positie Innocentius inruimde voor de Latijnse keizers 
zal uit de bronteksten moeten blijken (de positie van de Latijnse patriarchen komt in 
het volgende hoofdstuk ter sprake).  
 
  Aansluitend richten we onze aandacht dan ook op de uitoefening van het 
pauselijk gezag in het Latijnse keizerrijk over de periode 1204 tot 1216. De focus ligt 
hierbij op de relatie paus - keizer als de representanten van respectievelijk 
sacerdotium en imperium. De positie welke Innocentius innam ten opzichte van de 
Griekse keizer is al ter sprake gekomen in hoofdstuk II onder punt 4. Onder punt 4 
van dit voorliggende hoofdstuk zal de relatie met de Latijnse keizers worden 
onderzocht om aldus te verhelderen in hoeverre een Latijnse keizer op de 
Byzantijnse troon Innocentius heeft beïnvloed in zijn gedachten over het 
primaatschap.   

 

2. DE TWEEDE VEROVERING VAN CONSTANTINOPEL: 13 APRIL 1204 

 

2.1 Het Byzantijnse hof en de kruisvaarders 

De nu volgende inleiding wil de complexe situatie schetsen die de kruisvaarders 
ertoe bracht om Constantinopel te veroveren en aan een Latijns bestuur te 
onderwerpen. Na de eerste verovering van Constantinopel op 18 juli 1203 vond er 
een reeks van gebeurtenissen plaats, die zouden leiden tot een tweede verovering 
op 13 april 1204, waarbij de keizerlijke stad Constantinopel en het Griekse rijk in 
Latijnse handen zouden overgaan.2 De Amerikaanse mediëvist Thomas Madden 
stelde in het artikel ‘Vows and Contracts’ (1993) dan ook de intrigerende vraag, wat 
er gebeurde waardoor een effectieve en gelimiteerde interventie in de Byzantijnse 
politiek kon ontaarden in een massaslachting in Constantinopel. Het antwoord op 
deze vraag, zegt Madden, is te vinden in de maanden, die liggen tussen juli 1203 en 
april 1204. Hij geeft aan dat ‘om te begrijpen waarom de geschiedenis van de vierde 
kruistocht eindigde in een aanval op Constantinopel’ men zich onbevangen mee 
moet laten nemen door vier perioden heen, die deels werden bepaald door het 
nakomen of overtreden van geloften en (seculiere) contracten.3 
 Aan het begin van de eerste periode stond het verdrag, dat in januari 1203 te 
Zara onder ede werd gesloten tussen de Franken en de troonpretendent Alexius. In 
ruil voor het herwinnen van de troon beloofde Alexius: een bedrag van 200.000 
zilvermarken, de kruistocht voor een jaar te ondersteunen met 10.000 man, een 

 
2 Cf. Queller, The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople 1201-1204, pp. 138-48; Godfrey, 
1204 The Unholy Crusade, pp. 126-34. 
3 Cf. Madden, ‘Vows and Contracts in the Fourth Crusade: The Treaty of Zara and the Attack on 
Constantinople, pp. 441-68, met name p. 468. 
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blijvend garnizoen in het Heilig Land en de hereniging van de Griekse Kerk met de 
Kerk van Rome. De kruisvaarders legden voor elkaar de belofte af om maar voor 
één maand in Constantinopel te blijven. Na 29 september - de dag waarop het 
contract van Venetië zou aflopen - zouden er binnen twee weken schepen gereed 
gemaakt worden om hen naar het Heilig Land te brengen. Deze beloften werden 
publiekelijk bekendgemaakt aan alle ‘gewone’ kruisvaarders. Deze eerste periode 
eindigde met het terugschenken van de troon aan de kroonpretendent Alexius op 18 
juli 1203.  
 Na zijn kroning in augustus 1203 begon keizer Alexius IV met de afbetalingen, 
ook al beantwoordde dit niet aan wat er van hem door de kruisvaarders verwacht 
werd. Zo kwam het tot een toevoeging aan het contract, namelijk dat de 
kruisvaarders tot maart 1204 in Constantinopel zouden blijven, oftewel: tot het begin 
van het nieuwe seizoen van de zeilvaart. Dan zou de keizer de rest van de schuld 
afbetalen en bovendien op eigen kosten het verdrag van Venetië voor een jaar 
verlengen. Na veel aarzeling stemden de kruisvaarders in oktober 1203 hiermee in. 
Half november, na de terugkeer van de keizer uit de provincie, kwam er druk te staan 
op zijn relatie met de kruisvaarders. De keizer stopte de afbetalingen onder druk van 
het hof. De kruisvaarders op hun beurt stelden een ultimatum: zou de keizer zijn 
verplichtingen niet nakomen, dan zouden zij nemen wat ze konden krijgen. Dit 
ultimatum, begin december 1203, markeerde het einde van de tweede periode. 
Het hof, bij monde van Ducas Mourtzouphlus, protovestiarios4 en schoonzoon van 
keizer Alexius III, had de keizer aangezet niet meer te betalen aan de Latijnse 
barbaren. De kruisvaarders hielden daarom expedities om geld en 
levensbenodigdheden in te zamelen. Toen er weer eens een strafexpeditie werd 
gehouden, weigerde Alexius IV met zijn troepen mee te gaan om de Latijnen tot de 
orde te roepen. Begin januari werden er vuurschepen naar de kruisvaardersvloot 
gestuurd. Ducas Mourtzouphlus leidde op 7 januari 1204 een aanval tegen de 
kruisvaarders, geruggesteund door de bevolking die meer actie wilde. Tijdens de 
strijd weigerde de keizer om versterkingen te sturen. Met hun overwinning kregen 
de kruisvaarders de wonderdadige Maria-icoon in handen. Eind januari 1204 kwam 
de ontevreden bevolking van de stad tezamen en koos in de Hagia Sophia een 
nieuwe keizer. Daarop liet Alexius IV de kruisvaarders roepen om met hun hulp de 
nieuwe keizer af te zetten. Hij bood hun tevens het grote paleis (het Boukoleon) aan 
als onderpand voor zijn uitstaande schuld. Dit aanbod gaf hem het recht te eisen dat 
ze hun contract nakwamen om hem te steunen op de troon, waarop ze hem toen 
hadden geplaatst. Nadat markgraaf Bonifatius van Montferrat als hoogste legerleider 
na een bezoek aan keizer Alexius IV naar het kamp was teruggegaan, nam Ducas 
Mourtzouphlus Alexius IV gevangen. Vervolgens nam hijzelf als keizer Alexius V 
Ducas de macht over. De keizerlijke garde had inmiddels Alexius IV laten vallen. 

 
4 De protovestiarios had als hoogste keizerlijk ambtenaar de zorg voor het leger, de financiën en 
buitenlandse betrekkingen. Ducas Mourtzouphlus was uitgesproken negatief over de Latijnen. 
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Ducas Mourtzouphlus werd op 5 februari 1204 tot keizer gekroond. Hij probeerde de 
kruisvaarders af te kopen. Dandolo trad hierbij op als bemiddelaar en vroeg hem om 
90.000 zilvermarken voor de uitstaande schuld van Alexius IV en de vrijlating van 
keizer Alexius IV. Ducas Mourtzouphlus weigerde dit; hij had inmiddels geprobeerd 
Alexius IV te vergiftigen en op de avond van zijn ontmoeting met Dandolo liet hij hem 
alsnog wurgen5. Met de dood van Alexius IV kwamen niet alleen alle verdragen op 
losse schroeven te staan, ‘zijn dood leidde ook tot de herbevestiging van de 
spirituele beloften van de kruisvaarders’.6 Hiermee viel het doek over de derde 
periode waarin Alexius IV door de kruisvaarders onder druk gezet werd om zijn 
beloften na te komen.  
 
 De kruisvaarders nu konden Ducas Mourtzouphlus niet als keizer erkennen. Zij 
hadden destijds onder een eed van trouw een verdrag gesloten met de latere keizer 
Alexius IV. Zijn dood betekende het einde van het verdrag en de ontbinding van hun 
eed van trouw. Met de opheffing van de seculiere contracten veranderde de vierde 
kruistocht, voor het eerst sinds 1202, in een geestelijke en kerkelijke onderneming. 
Maar het voeren van een oorlog tegen Alexius V Ducas, ook al had hij zijn heer 
vermoord, stond voor de kruisvaarders niet in het perspectief van de kruistocht. 
Daarom raadpleegden de leiders van de kruisvaarders de bisschoppen en de clerus 
van het leger. Deze bevestigden het oordeel van de kruisvaarders. Ook zij 
brandmerkten Alexius V Ducas als een moordenaar en evenzo het volk dat hem 
steunde. Bovendien, zo hielden ze de kruisvaarders voor: alle Byzantijnen waren 
schismatiek en hadden zich gemaakt tot beschermers van een moordenaar. Vanuit 
deze rechtvaardiging werd de aanval op de stad verheven tot een kruistocht. Een 
eerste aanval op 9 april 1204 mislukte en de stemming sloeg om in ontmoediging. 
Enkele dagen later, op zondag 11 april, werd in de prediking nog eens benadrukt dat 
de Byzantijnen hun rechtmatige heer hadden vermoord en de clerus bood volledige 
absolutie aan al degenen ‘die de Byzantijnen in de naam van God zouden aanvallen’ 
en wel vanuit de apostolische autoriteit. Zowel Thomas Madden als Donald Queller 
bespreken uitvoerig de rol van de legerbisschoppen en van de clerus om de aanval 
op de stad bij de kruisvaarders te motiveren. Wetend dat paus Innocentius 
uitdrukkelijk elke aanval had verboden, moet worden vastgesteld dat zij misbruik 
hebben gemaakt van het pauselijk gezag, dat aan hen gedelegeerd was. Dat ze zich 
niet volkomen op hun gemak voelden, zou kunnen blijken uit het feit dat in geen 
enkel, door een clericus opgesteld, document deze aflaat vermeld wordt; enkel 

 
5 Volgens keizer Boudewijn, in brief VII-152, gebeurde dit op 8 februari 1204.  
6 Madden, Vows and Contracts, p. 468: By 12 April, every vow, contract, and treaty made by the crusaders 
led to or justified the second attack on Constantinople. Although the death of Alexius IV nullified the treaty 
of Zara and the extension of the treaty of Venice, the unfulfilled terms of the treaties governed the conduct 
of the crusaders and the division of spoils set out in the treaty of Partition. The death of Alexius IV also 
led to the re-affirmation of the crusaders' spiritual vows. Making a virtue of necessity, the Latin clergy 
convinced the rank-and-file that the infidel they had vowed to fight was not Muslim, but Greek. 
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Villehardouin, Clari en de Kroniek van de Morea berichten erover. De prostituees die 
in het kamp verbleven werden gesommeerd te vertrekken, iets wat bij de 
voorafgaande aanvallen tijdens de kruistocht nog niet was voorgekomen. Thomas 
Madden meent dat in deze de twijfels over de rechtvaardiging (laat staan over de 
heiligheid) van de aanval de geestelijkheid dwong elk spiritueel wapen te gebruiken. 
De kruisvaarders drongen tegen de avond van 12 april de stad binnen. Op deze dag 
eindigde, aldus Madden, de vierde periode. Een dag later werden de poorten van de 
stad geopend en misdroegen zich vele kruisvaarders.  
Deze situatieschets brengt ons ertoe om de tweede verovering van de stad 
Constantinopel nader te bezien. 
   

2.2 De verovering van de stad en de misdragingen van de kruisvaarders 

De plundering van Constantinopel en de misdragingen tegenover de (Griekse) 
inwoners van de stad, die plaats vonden op 13, 14 en 15 april 1204, hebben tot op 
de dag van vandaag niet alleen hun pijnlijke sporen nagelaten in het bewustzijn van 
de Oosters-Orthodoxe Kerk, maar ze vervullen ook de Latijnse christenen nog 
steeds met een diep gevoel van schaamte. De gebeurtenissen die gedurende deze 
drie dagen in Constantinopel hebben plaatsgevonden zijn door enkele 
kroniekschrijvers (Geoffrey de Villehardouin, Robert de Clari, Gunther van Pairis, 
Nicetas Chroniates) en vele hedendaagse historici onder de aandacht gebracht. Ze 
geven geen indicatie over het aantal bewoners dat ten tijde van de verovering in de 
stad aanwezig was. Wel weten we dat velen al gevlucht waren. Het getal van de 
belegeraars bestond uit meer dan 20.000 kruisvaarders en uit Latijnse bewoners die 
uit de stad gevlucht waren.7 Gunther van Pairis spreekt in zijn kroniek over 2000 
inwoners die werden afgeslacht, maar hij voegt eraan toe dat de meeste moorden 
het werk waren van voormalige Latijnse inwoners, die de stad waren ontvlucht en 
die met de kruisvaarders terugkeerden om een oude rekening te vereffenen. Nadat 
‘iedereen had genomen wat men kon krijgen’, werden er uit de gemeenschappelijke 
kas 50.000 marken terugbetaald aan de Venetianen, 100.000 marken werden er aan 
het leger uitbetaald, waarna er nog 400.000 mark gezamenlijk te verdelen viel.8 Meer 
nog dan deze schendingen hebben de profanisering van de kerken en kloosters en 
de roof van sacrale voorwerpen, zoals van vele relieken, diepe sporen getrokken in 
de herinnering en de beleving van de Griekse Kerk. De kroniekschrijver Nicetas 
Chroniates heeft er in zijn Nicetae Chroniatae Historia op een zeer emotionele wijze 
verslag van gedaan.  

 

 
7 Cf. Queller, The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople 1201-1204, p.139. 
8 Cf. Godfrey, 1204 The Unholy Crusade, pp. 127-30; cf. Brand, Byzantium confronts the West, pp. 232-
72. 
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 In 2015 heeft de Amerikaanse historicus David M. Perry9 met zijn boek ‘Sacred 
Plunder, Venice and the Aftermath of the Fourth Crusade’ zich verdiept in de rol 
welke geplunderde relikwieën en verhalen hierover hebben gespeeld bij het 
vormgeven van de herdenkingsgeschiedenis van de vierde kruistocht en bij de 
ontwikkeling van de burgerlijke identiteit van Venetië in de dertiende eeuw. De 
omstandigheden van de compositie, inhoud en culturele impact van deze translatio 
narratives als het unieke kruispunt van hagiografie en gedachtenis (memory) in de 
nasleep van 1204 vormen de kern van zijn boek. Perry vestigt de aandacht op het 
feit dat de tumultueuze plundering van de stad tijdens de eerste drie dagen werd 
gevolgd door een langdurige verspreiding van haar heilige objecten door de Latijnen 
in de jaren na de vierde kruistocht. De kruisvaarders zouden ter eigen verdediging 
hagiografische verhalen hebben geproduceerd waardoor hun eigen versies van het 
gebeuren werden geherformuleerd en zodoende de herinnering aan de kruistocht 
opnieuw vormgegeven werd. Zeer juist stelt Perry vast dat ‘de retoriek van de 
politieke debatten, conflicten en resoluties consequent gebruik maakte van kerkelijke 
of theologische concepten, en dat dit vormgaf aan de herinnering (memory) alsook 
aan het betoog (argument). Waar agenda’s conflicteerden, ontvouwde zich het debat 
vaak langs morele of spirituele lijnen. De sleutel tot het handelen van Innocentius in 
deze conflicten zou het accepteren van de overtreding zijn geweest om deze dan 
vervolgens te herschikken als een zegening. De hagiografen zouden later de 
kruistocht op dezelfde manier verdedigen: zondige daden opnemen en hervertellen 
als daden van toewijding. Perry werpt op dat critici (waaronder Innocentius) in de 
nasleep van de kruistocht en met betrekking tot de uitkomst ervan de 
beschuldigingen over de plundering hebben verbonden met grotere kwesties als 
zonde en absolutie. Innocentius wendde, aldus Perry, de morele superioriteit, die 
impliciet in het pauselijk ambt besloten ligt, tot zijn eigen voordeel aan bij geschillen 
rond kerkelijk toezicht, ambt, eigendom en rijkdom.10  
 
 Toen op 4 mei 2001 - bijna 800 jaar na dato - paus Johannes Paulus II tegenover 
Christodoulos, primaat van de Orthodoxe Kerk in Griekenland en aartsbisschop van 
Athene, in de Griekse hoofdstad inging op de rampzalige plundering van het 
keizerlijke Constantinopel, noemde hij het tragisch dat de aanvallers, die erop uit 
waren gegaan om vrije toegang voor de christenen tot het Heilig Land te verzekeren, 
zich tegen hun eigen broeders in het geloof hadden gekeerd. Hier was het mysterium 
iniquitatis werkzaam in het menselijk hart, aldus de paus.11 Het loont zich om met de 
verklaring van paus Johannes Paulus II in gedachten de schriftelijke reacties van de 

 
9 Davis M. Perry is voormalig professor geschiedenis en adviseur bij de afdeling geschiedenis aan de 
universiteit van Minnesota, VS. 
10 Cf. Perry, Sacred Plunder, pp. 3-4, 13-30, 46-74; met name 47, 58, 59, 73. 
11 Cf. Paus Johannes Paulus II in:  
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/2001/may/documents/hf_jp-
_spe_20010504_archbishop-athens.html. Geconsulteerd op 19 oktober 2020.            
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toenmalige paus Innocentius III te onderzoeken om zodoende zijn opinie en 
opvattingen voor het voetlicht te brengen. 
 

De brieven en de adressanten 
De misdragingen van de kruisvaarders worden besproken in brieven, gericht aan 
kardinaal-legaat Petrus Capuanus, markgraaf Bonifatius van Montferrat, de doge 
Pietro Ziani en de edelman (Griekse keizer) Theodorus Lascaris.  
De laatste brief aan legaat Petrus Capuanus (brief VII-223 Accepimus ex) dateerde 
van 17 februari 1205. Waar toen nog een zeker optimisme de toon aangaf, ging de 
brief VIII-127 (126) Audito iam12 (titulatuur: aan Petrus, kardinaal-priester van de 
titelkerk Sint-Marcellus, legaat van de Apostolische Stoel - in het register 
opgenomen op 15 juli 1205 te Rome bij Sint-Pieter) uitgebreid in op de misdragingen 
van de kruisvaarders. Het is de eerste brief waarin deze misdragingen van april 1204 
worden besproken.  
Een tweede brief over dit gebeuren betreft brief VIII-134 (133) Quod inter13 (titulatuur: 
aan de edelman […] markgraaf van Montferrat – in het register opgenomen tussen 
ca. 15 augustus - 15 september 1205 te Rome bij Sint-Pieter). Na de keuze van 
Boudewijn tot keizer had markgraaf Bonifatius van Montferrat geopteerd voor het 
gebied van Thessalonica, dat hem uiteindelijk in het najaar van 1204 door de 
kruisvaarders en de Venetianen gegund werd.14 Deze brief is een antwoord op een 
verloren gegane brief van Bonifatius, waarin hij de verovering van Constantinopel 
rechtvaardigde.15 In een eerdere brief16 van ca. 25 april-25 mei 1205 aan de 
markgraaf had Innocentius hem aangespoord om te volharden in zijn trouw aan de 
Kerk van Rome.  
Na het overlijden van de doge Enrico Dandolo in mei 1205 werd op 15 augustus van 
hetzelfde jaar Pietro Ziani tot doge gekozen van La Serenissima (de republiek 
Venetië). Innocentius schreef doge Pietro Ziani over de misdragingen na de 
verovering van de stad in de brief IX-139 Apostolice servitutis17 (titulatuur: aan de 
edelman […] (Pietro Ziani) doge en het volk van de Venetianen - in het register 
opgenomen op 5 augustus 1206 te Ferentino). De thematiek kwam tenslotte ook ter 

 
12 Br. VIII-127 (126) Audito iam. Reg. Vat. 7, ff. 40r-41r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
1198-1204, document 5, en in: Hageneder, Die Register, VIII, 127 (126), pp. 230-3. Hageneder en Andrea 
dateren deze brief op 12 juli 1205. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary 
Sources, pp. 162-8. 
13 Br. VIII-134 (133) Quod inter. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 134 (133), pp. 244-8. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 168-76. 
14 Cf. Wolff, The Latin Empire, pp. 187-91.  
15 Cf. Andrea, ibid., pp. 168-71. 
16 Br. VIII-58 (57) Litteras quas. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 58 (57), pp. 99-100. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 159-60. 
17 Br. IX-139 Apostolice servitutis. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 139, pp. 247-50. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, The Deeds, pp. 194-6. 
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sprake in de brief XI-44 (47) Ut litterarum18 (titulatuur: aan de edelman (keizer) 
Theodorus Lascaris - in het register opgenomen op 17 maart 1208 bij Lateranen).  
 
  Opmerkelijk is het feit dat alleen markgraaf Bonifatius van Montferrat, die tot 
de direct verantwoordelijken voor de misdragingen van destijds behoorde, hierop 
wordt aangesproken; de overige verantwoordelijken in het leger en ook de 
kruisvaarders in hun algemeenheid blijven buiten beeld. Omdat er in brief VIII-64 
(63), gericht aan de clerus en het volk in het kruisvaardersleger van ca. 25 april-25 
mei 1205, met geen woord gesproken wordt over de misdragingen, mogen we 
aannemen dat Innocentius toen nog niet van deze gebeurtenissen op de hoogte 
was. In de brief aan doge Pietro Ziani worden de begane misdaden besproken in 
een hele reeks moeilijke kwesties sinds het begin van de kruistocht.  

 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
De brieven met betrekking tot de misdragingen van de kruisvaarders brengen het 
element van de autoriteit van de paus naar voren. De misdragingen van de 
kruisvaarders komen in een viertal brieven ter sprake. Wanneer we de aanklacht 
bezien, die Innocentius in deze brieven naar voren brengt, blijkt dat deze uit twee 
zaken bestaat: ze hebben zich tegen christenen gekeerd en zich vergrepen aan 
kerkelijke bezittingen. De kruisvaarders hebben het zwaard tegen christenen 
gekeerd en daarbij niemand ontzien en gespaard, ook niet de godgewijden en de 
weduwen en dat zij hebben publiekelijk ontucht met hen bedreven (brief VIII-127 
(126) aan kardinaal-legaat Petrus Capuanus - juli 1205,19 identieke bewoordingen in 
brief VIII-134 (133) aan de edelman […] markgraaf van Montferrat - 
augustus/september 1205). Dezelfde aanklacht werd in 1208 door de Griekse keizer 
Theodorus Lascaris naar voren gebracht, waarbij deze bovendien de kruisvaarders 
van apostasie beschuldigde omdat ze hun zwaarden tegen christenen hadden 
gekeerd: een aanklacht die als zodanig door Innocentius niet werd onderschreven 
(brief XI-44 (47) aan de edelman (Griekse keizer) Theodorus Lascaris - maart 
120820). Bovendien hebben ze de schatten van de keizer, van vorsten en minderen 

 
18 Br. XI-44 (47) Ut litterarum. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, XI, pp. 60-4; Haluscynskyj, Acta, 
I, pp. 345-8, nr. 117 en in: PL 215, 1372D-1375A.  
19 Br. VIII-127 (126) Audito iam. Reg. Vat. 7, ff. 40v. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 1198-
1204, document 5: […] gladios, quos exerere debuerant in paganos, Christianorum sanguine cruentantes 
nec religioni nec etati nec sexui pepercerunt, incestus, adulteria et fornicationes in oculis omnium 
exercentes et tam matronas quam virgines etiam Deo dicatas exponentes spurcitiis garcionum. Zie ook: 
Hageneder, ibid., VIII, 127 (126), p. 232, r. 7-11. 
VERTALING: […] hebben de zwaarden, die zij moesten gebruiken tegen de heidenen, bevlekt met het 
bloed van christenen en zij hebben noch om reden van religie, leeftijd of geslacht iemand gespaard; ze 
hebben voor de ogen van allen ontucht, overspel en hoererij bedreven en zij hebben getrouwde vrouwen 
en maagden, zelfs Godgewijden, aan de vuiligheden van huursoldaten blootgesteld.  
20 Hageneder, ibid., Br. XI-44 (47) Ut litterarum, p. 61, r. 1-11: Ut litterarum tuarum prolixitas ad 
compendium reducatur, eam sub certis capitulis duximus restringendam. Inprimis siquidem Latinos apud 
Const(antino)polim commorantes de apostasie crimine reprehendis, quia, cum Dominice crucis assumpto 
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geroofd, ze zijn kerkelijke bezittingen binnengevallen, hebben heiligdommen 
geschonden en kerkelijke schatten vernield en geroofd (brief VIII-127 (126) aan 
kardinaal-legaat Petrus Capuanus - juli 1205,21 identieke bewoordingen in brief VIII-
134 (133) aan de edelman […] markgraaf van Montferrat- augustus/september 1205, 
brief IX-139 aan de edelman […] (Pietro Ziani) doge en aan het volk van de 
Venetianen - augustus 120622).  
Deze misdragingen na de verovering van de stad hadden blijkbaar een lange 
voorgeschiedenis. Innocentius spreekt van het ‘aangeboren kwaad’ van de Grieken 
dat meerdere malen de gang van de kruisvaarders naar Syrië had geblokkeerd. Door 
de Byzantijnse politiek en de schending van de verdragen door Alexius IV kwamen 
de kruisvaarders ongewild tot de bezetting van de stad, waarvan ze niet de 
ondergang wensten (brief VIII-134 (133) aan de edelman […] markgraaf van 
Montferrat - augustus/september 1205,23 gelijkluidende bewoordingen in brief XI-44 

 
signaculo ad Terre sancte succursum simulaverint properare contra barbaras nationes, hiidem conversi 
retrorsum in Christianos suos gladios converterunt Const(antino)politanam urbem et 
Const(antino)politanum imperium impugnantes, proditionem et sacrilegium eisdem impingens pro eo, 
quod regia urbe capta sacrosanctis ecclesiis minime pepercerunt Christicolis interfectis, defloratis 
virginibus et pollutis etiam coniugatis.  
VERTALING: Om uw lange brief samen te vatten, hebben wij we haar tot enkele hoofdzaken 
gereduceerd. In de eerste plaats inzoverre u de Latijnen, die bij Constantinopel verblijven, het verwijt 
maakt van de misdaad van de apostasie, aangezien zij, terwijl zij voorgaven het verheven teken van het 
kruis op te hebben genomen en zich op weg te begeven om het Heilig Land te hulp te komen tegen de 
barbaarse heidenen, op de vlucht zijn geslagen en hun zwaarden tegen christenen hebben gekeerd,  
tegen de stad Constantinopel en het keizerrijk van Constantinopel strijdend; zij hebben verraad en 
heiligschennis gepleegd vanwege het feit dat zij na het innemen van de keizerlijke stad de heilige kerken 
geenszins hebben gespaard, christenen hebben gedood, maagden hebben ontmaagd en gehuwde 
vrouwen hebben onteerd.  
21 Br. VIII-127 (126) Audito iam. Reg. Vat. 7, ff. 40v. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 1198-
1204, document 5: Nec suffecit eisdem imperiales divitias exaurire ac diripere spolia principum et 
minorum, nisi ad thesauros ecclesiarum et, quod gravius est, ad ipsarum possessiones extenderent 
manus suas, tabulas argenteas etiam de altaribus rapientes et inter se confringentes in frusta, violantes 
sacraria et cruces et reliquias asportantes. Zie ook: Hageneder, Die Register, VIII, 127 (126), p. 232, r. 
11-5. 
VERTALING: Het volstond voor hen niet om de keizerlijke schatten grondig te plunderen en de buit van 
vorsten en hun minderen te roven; zij strekten zelfs hun handen uit naar kerkschatten en wat zwaarder 
weegt, naar kerkelijke bezittingen, zelfs de zilveren borden van de altaren wegrukkend en onder elkaar 
in stukken brekend, heiligdommen schendend en kruizen en relikwieën wegslepend.  
22 Hageneder, Die Register, Br. IX-139 Apostolice servitutis, p. 248, r. 8-12: Ut enim de multis iniquis 
operibus taceamus, que apud Constantinopolim perpetrastis diripiendo ecclesiarum thesauros et 
possessiones ecclesiasticas invadendo volentes quasi hereditario iure sanctuarium Domini possidere, 
propter quod etiam pactiones illicitas extorsistis.   
VERTALING: Om dan nog maar te zwijgen over de vele slechte daden die jullie begaan hebben in 
Constantinopel door kerkelijke schatten te roven en kerkelijke bezittingen binnen te vallen, jullie wilden 
als op basis van erfrecht het heiligdom van de Heer bezitten, waarvoor jullie zelfs illegale verdragen 
hebben afgedwongen.   
23 Hageneder, ibid., Br. VIII-134 (133) Quod inter, p. 246, r. 1-4: Cumque vos ad navigandum in Siriam 
totis viribus pararetis, innata Grecorum malitia iuramentis et pactis penitus violatis igne, dolo et toxico iter 
vestrum non semel tantum sed sepe nequiter impedivit et ad occupationem urbis regie vos in ipsorum 
perniciem renitentes et invitos attraxit.  
VERTALING: Toen jullie je voorbereidden om met al jullie troepen naar Syrië te varen, blokkeerde het 
aangeboren kwaad van de Grieken die alle eden en verdragen volledig schonden, met vuur, bedrog en 
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(47) aan de edelman (Griekse keizer) Theodorus Lascaris - maart 120824). Op dit 
‘kwaad’ van de Grieken zal Innocentius in andere brieven niet meer terugkomen. 
Waar Innocentius de bezetting van de stad min of meer vergoelijkt, wijst hij er 
uitdrukkelijk op dat ten gevolge van de misdragingen (niet vanwege de verovering) 
het terugbrengen van de verzwakte Griekse Kerk tot de kerkelijke eenheid en de 
toewijding aan de Apostolische Stoel uitermate is bemoeilijkt. Want de Latijnen zijn 
in de ogen van de Grieken geworden tot een voorbeeld van verderf en van de werken 
van de duisternis, de Griekse Kerk heeft een grotere afschuw van Latijnen dan van 
honden. Bovendien is het ook de Saracenen duidelijk geworden dat de kruisvaarders 
over een jaar naar huis zullen terugkeren; zij zullen zich hervinden en zij zullen de 
achtergeblevenen als prooi vinden. Ook vraagt Innocentius zich af hoe na dit alles 
de Westerse volken nog zullen zijn op te roepen tot steun aan het Heilig Land en 
aan het keizerrijk (brief VIII-127 (126) aan kardinaal-legaat Petrus Capuanus - juli 
120525). Aan markgraaf Bonifatius van Montferrat, die als één van de leiders van de 
kruistocht in die zin medeverantwoordelijk was voor de plunderingen, vraagt 
Innocentius om restitutie van de kerkelijke goederen en om boete en genoegdoening 

 
gif, jullie weg, niet eenmaal, maar vaak daarbij volledig schendend de eden en de verdragen; en het 
bracht jullie ongewild en niet hun ondergang wensend tot de bezetting van de koninklijke stad.  
24 Hageneder, Die Register, Br. XI-44 (47) Ut litterarum, p. 62, r. 14-8: Cumque se ad navigandum in 
Syriam totis viribus prepararent, innata ipsorum malitia iuramentis et pactis penitus violatis igne, dolo et 
toxico iter eorum non semel tantum sed sepe nequiter impedivit et ad occupationem urbis regie vos  in 
eorum pernitionem renitentes et invitos attraxit. 
VERTALING: Toen zij zich voorbereidden om met al hun troepen naar Syrië te varen, blokkeerde hun 
aangeboren kwaad hun weg, wanordelijk en niet alleen eenmaal, maar vaak met vuur, bedrog en gif, 
daarbij volledig schendend de eden en de verdragen; en het bracht hen, ongewild en niet hun ondergang 
wensend, tot de bezetting van de koninklijke stad. 
25 Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 1198-1204, document 5: Quomodo enim Grecorum ecclesia, 
quantumcumque persecutionibus affligatur, ad unitatem ecclesiasticam et devotionem sedis apostolice 
revertetur, que in Latinis non nisi perditionis exemplum et opera tenebrarum aspexit, ut iam merito illos 
aborreat plus quam canes? […] Preterea cum latere non possit, quod inter tot milia hominum est 
presumptum, numquid Sarraceni, qui capta Constantinopolitana urbe numio fuerant timore perculsi, ex 
quo intellexerint, quod crucesignati post annum sint ad propria redituri et iam in eos ultio divina deseviat, 
que iniquitates ipsorum iam incipit flagellare, animos non resument et pauculas oves, quas velut in deserto 
luporum morsibus reliquistis, nisi sola eis Dei dextera restiterit, non vorabunt? Nos quoque qua fronte 
decetero populos occidentis ad Terre sancte subsidium et presidium imperii Constantinopolitani 
poterimus invitare? Zie ook: Hageneder, ibid., VIII, 127 (126), p. 232, r. 3-6; 15-23. 
VERTALING: Want hoe wordt de Griekse kerk - tot op zekere hoogte verzwakt door vervolgingen - 
teruggebracht tot de kerkelijke eenheid en de toewijding aan de Apostolische Stoel, zij die in de Latijnen 
niet anders dan een voorbeeld van verderf en de werken van de duisternis heeft gezien, zodat ze hen nu 
terecht meer verafschuwt dan honden? […] Zullen de Saracenen, die na de verovering van de stad 
Constantinopel werden overvallen door een overweldigende vrees, soms niet hieruit begrijpen - 
bovendien kan niet verborgen worden gehouden, hetgeen door zoveel duizenden mensen verwacht wordt 
- dat de kruisvaarders na een jaar naar hun eigendommen zullen teruggekeren en reeds in hen de 
goddelijke wraak zich verspreidt, die hun ongerechtigheden al begint te geselen en zullen zij (de 
Saracenen) zich niet hervinden en zullen zij niet de lammeren verslinden, die u in de woestijn hebt 
achtergelaten als prooi voor de wolven, tenzij alleen de rechterhand van God hen weerstaat? En ook wij: 
hoe kunnen wij met het oog op de toekomst de Westerse volken uitnodigen om het Heilig Land te 
ondersteunen en bescherming te bieden aan het keizerrijk van Constantinopel? 
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voor het misdrevene (brief VIII-134 (133) aan de edelman […] markgraaf van 
Montferrat - augustus/september 120526). 
 
  Uit het onderzoek blijkt dat de aanklacht tegen de kruisvaarders, dat ze hun 
zwaard tegen christenen hadden gekeerd, van het ergste soort was. Met dit feit wordt 
in één adem genoemd, dat hierbij niemand werd ontzien, zelfs de meest kwetsbaren 
niet, maar dit lijkt - anders dan in de huidige tijd - geen prioriteit te hebben. Niet 
minder erg waren de vernielingen en de roof van sacrale voorwerpen - ook in onze 
tijd een gruwel - waarbij het voor Innocentius uitermate zwaar woog dat de 
kruisvaarders zich kerkelijke bezittingen hadden toegeëigend. Alhoewel de 
gebeurtenissen scherp werden veroordeeld en de gevolgen voor de hereniging met 
de Griekse Kerk en de voorzetting van de kruistocht ter sprake kwamen, werden de 
schuldigen door Innocentius niet ter verantwoording geroepen en werden er geen 
canonieke sancties opgelegd. De eerste schriftelijke reflectie op de misdragingen 
kwam pas 15 maanden na het gebeuren naar voren en dan nog niet eens naar de 
directbetrokkenen. Dat theologische concepten door allen werden gebruikt, zowel 
tijdens het feitelijke gebeuren als bij de latere memory, is door Perry zeer juist 
geconstateerd. Het is goed om zich in deze ook in herinnering te brengen, dat deze 
theologische concepten vanaf het begin niet alleen de inspiratiebron en het kader 
zijn geweest van het denken van Innocentius, maar ook van de kruisvaarders. In dit 
perspectief stonden ook de boete en de genoegdoening die hij vroeg van markgraaf 
Bonifatius van Montferrat, evenals zijn zorg om de verstoorde prille eenheid met de 
Griekse Kerk en de blokkade die hierdoor was ontstaan om in de christenheid van 
het Westen nog steun te vinden voor de bevrijding van het Heilig Land. Dat 
Innocentius zijn afkeuring over de misdragingen heeft uitgesproken, moet mijns 
inziens niet gezien worden als een uiting van ‘pauselijk gezag’. Zijn visie met 
betrekking tot de gevolgen die voortvloeiden uit de misdragingen, is het enige dat 
blijk geeft van een ‘gezagvolle’ pauselijke opstelling. 
   

2.3 Het Verdrag van Maart 1204 

Ten gevolge van de verovering van de stad werd, in lijn met de geloften van de 
kruisvaarders en de eerder door hen afgesloten contracten, de overeenkomst 
geactualiseerd welke het Verdrag van Maart 1204 wordt genoemd.27 Het betrof een 

 
26 Hageneder, Die Register, Br. VIII-134 (133) Quod inter, p. 248, r. 9-12: […] ita ut ecclesiastica bona 
restituas secundum propriam facultatem, penitens et satisfaciens de commissis, cum huiusmodi res vix 
geri potuerit sine piaculari reatu, quoniam, qui tangit picem, coinquinatur ab ea […]  
VERTALING: […] dat u ook de kerkelijke goederen doet terugkeren naar hun eigenlijke bestemming, 
terwijl u boete doet en genoegdoening geeft voor wat er is gebeurd, want bij een dergelijke 
aangelegenheid kan er nauwelijks worden gehandeld zonder boeting van schuld; want, wie met pek 
omgaat, wordt er mee besmeurd […]   
27 Br. VII-205 In nomine. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, 205, pp. 360-3. Becommentariëring 
en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 140-4.  
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verdrag, dat onder ede werd gesloten in maart 1204, tussen enerzijds markgraaf 
Bonifatius van Montferrat, de graven Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen, 
Lodewijk van Blois en Clermont, Hugo van Sint-Pol en anderzijds de doge Enrico 
Dandolo van Venetië, Dalmatië en Kroatië, waarbij de punten met betrekking tot de 
buitengewone positie van Venetië bijzonder in het oog springen. Met het oog op de 
aanstaande aanval op de stad Constantinopel stond de verplichting voorop om de 
onderlinge eenheid te bewaren.  
De overeenkomst omvatte de volgende zaken:  
de verdeling van de buit, de restitutie van alle voorrechten en bezittingen van Venetië 
in het keizerrijk, de keuze van een keizer en de opdeling van het land, de keuze van 
een patriarch en de opdeling van het kerkelijke bezit, de verplichting van de 
kruisvaarders om een jaar te blijven ter ondersteuning van het keizerrijk, de verdeling 
en de rechtelijke status van de lenen, het verbod om vijanden van Venetië in het rijk 
op te nemen, de verplichting van beide partijen om bij de paus aan te dringen om de 
excommunicatie uit te spreken over hen die het verdrag zouden overtreden, de 
beëdiging van het verdrag door de keizer en de mogelijkheid van een verandering, 
slechts door te voeren door een commissie samengesteld door de doge en de 
markgraaf, de bevrijding van de doge van elke gezworen verplichting tegenover de 
keizer en het rijk.28 In het artikel ‘Vows and Contracts’ (1993)29 heeft Thomas 
Madden tot voorzichtigheid gemaand om het verdrag niet te interpreteren in het licht 
van  de  daaropvolgende verovering van de stad. Bij het opmaken van het verdrag 
van de verdeling, zo stelt hij, wisten de kruisvaarders alleen dat ze de stad zouden 
gaan aanvallen, niet of dit ook werkelijk tot een verovering zou leiden. 
 
 Dit verdrag van de kruisvaarders was bepalend bij de vormgeving van de 
translatio imperii. De Belgische mediëvist Filip Van Tricht beschrijft in zijn boek ‘The 
Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204-1228)’ (2011) de 
politiek-institutionele geschiedenis van het Latijnse keizerrijk in de periode 1204-
1228. Ook het Verdrag van Maart 1204 komt hierin ter sprake.30 Het verdrag vormde, 
aldus Van Tricht, het conceptuele raamwerk, de blauwdruk voor de toekomstige 
Latijnse administratie in Byzantium. Een eerste basisprincipe hiervoor was de 
voortzetting van het Byzantijnse keizerrijk als een enkel, ongedeeld politiek geheel. 
Allen die zich hier blijvend zouden vestigen, zouden door een eed aan de keizer 
gebonden zijn en verplicht zijn tot een zekere dienstbaarheid, zoals gebruikelijk bij 
een feodaal contract. De feodalisering van het Byzantijnse keizerrijk vormde een 
tweede basisprincipe waardoor er een fundamentele breuk zou ontstaan met de 

 
28 Cf. Hageneder, Die Register, VII, 205, In nomine, p. 360. Hagenader heeft de overeenkomst 
samengevat in de inleiding op deze brief.   
29 Cf. Madden, ‘Vows and Contracts in the Fourth Crusade: The Treaty of Zara and the Attack on 
Constantinople, p. 465. 
30 Cf. Tricht Van, The Latin Renovatio of Byzantium : The Empire of Constantinople (1204-1228), pp. 41-
46. Filip Van Tricht is professor voor middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Gent. 
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administratieve en centralistische structuur tot dusver, die echter al een kwart eeuw 
onder druk stond vanwege regionale en separatistische tendensen. In concreto 
betekende de theoretische Latijnse feodalisering van het Byzantijnse keizerrijk dat 
een kwart van de keizerlijke bezittingen, inclusief het Grote Paleis en de Blacherna, 
aan de keizer zou gaan toebehoren. Het overige driekwart zou verdeeld worden 
tussen de niet-Venetiaanse en de Venetiaanse kruisvaarders. De partij die niet de 
keizer leverde, had het recht de patriarch voor te dragen. Het verdrag kent echter 
ook een aantal lacunes. Een van de belangrijkste was dat men in gebreke bleef aan 
te geven hoe de Latijnse heersers zouden moeten omgaan met de bestaande 
Byzantijnse administratie en met de positie van de Byzantijnse politieke elite en 
bevolking. Maar anderzijds werd de participatie van de Byzantijnse elite in de 
administratie ook niet uitgesloten. Ook werd geen melding gemaakt van relieken of 
andere typen roerende sacrale goederen. De kroniekschrijver Robert de Clair 
vermeldt alleen uitdrukkelijk dat alle soldaten onder ede moesten verklaren geen 
kerken te beroven of sacrale objecten te roven.31 Het Verdrag van Maart 1204 werd 
later nader gespecificeerd in de partitio van mei-september 1204 en in het Verdrag 
van Oktober 1205.  
 
 In januari 1205 ontving Innocentius een kopie van het Verdrag van Maart 1204. 
In een begeleidende brief32 vroeg keizer Boudewijn aan Innocentius om dit contract 
te ratificeren. Alfred Andrea meent dat keizer Boudewijn de toezending van een 
kopie van het contract opzettelijk vertraagd heeft tot enkele maanden na zijn kroning 
op 16 mei 1204.33 Gezien de opmerking van Andrea dat keizer Boudewijn van 1 juli 
tot eind augustus 1204 rondtrok in de gewesten ligt het niet voor de hand dat deze 
vertraging opzettelijk is gebeurd.34 De reactie van Innocentius liet niet op zich 
wachten. 
 
 De brieven en de adressanten 
Innocentius reageerde naar alle betrokkenen. Een eerste verwijzing naar het verdrag 
vinden we in de brief VII-203 Evangelica docente35 (titulatuur: aan de bisschoppen, 
abten en overige clerici, zich bevindend in Constantinopel - in het register 
opgenomen op 21 januari 1205 te Rome bij Sint-Pieter), waarin hij memoreert aan 
de vraag van de keizer om het verdrag van Maart 1204 goed te keuren. In de brief 

 
31 Cf. Perry, Sacred Plunder, p. 13. 
32 Br. VII-201 Statum et. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, p. 351. Becommentariëring en 
Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 126-8. 
33 Cf. Andrea, ibid., p. 140. 
34 Cf. Andrea, ibid., p. 126, voetnoot 502.  
35 Br. VII-203 Evangelica docente. Transcriptie in: Hageneder, ibid, VII, 203, pp. 354-59;  Haluscynskyj, 
Acta, I, pp. 285-9, nr. 68 en in: PL 215, 0512D-0512A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: 
Andrea, ibid., pp. 131-9. 
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VII-206 Venientes ad36 (titulatuur: aan de edelman [...] doge van de Venetianen - in 
het register opgenomen op 29 januari 1205 te Rome bij Sint-Pieter) gaat Innocentius 
met name in op de vraag van de doge om het Verdrag van Maart 120437 te 
bekrachtigen en op de vraag om bij het niet nakomen van de verplichtingen de 
contractanten met een excommunicatie te beleggen. Deze brief was een antwoord 
op de brief VII-202 Notum facio38 van juni 1204, waarin de doge de situatie rond Zara 
en Constantinopel uiteen had gezet en waarin hij aan Innocentius vroeg het Verdrag 
van Maart 1204 en de aan hem door kardinaal-legaat Petrus Capuanus verleende 
absolutie te aanvaarden.  
 

Zijn formele antwoord vinden we in de brief VII-208 Qualiter circa39 (titulatuur: 
aan Boudewijn, illustere keizer van Constantinopel in het register opgenomen op 8 
februari 1205 te Rome, bij Sint-Pieter), waarin hij aangeeft het Verdrag niet te 
bevestigen en waarin hij de negatieve gevolgen van het Verdrag voor de Kerk 
schetst. De scribent van de pauselijke kanselarij besluit deze brief aan de keizer met 
de opmerking dat soortgelijke brieven werden verzonden naar de bisschoppen en 
abten in het leger, naar markgraaf Bonifatius van Montferrat en al de graven in het 
christelijk leger. Bovendien voegt hij bij de registratie van de brief aan de keizer de 
passage toe die te vinden is in de brief aan de doge. Deze passage verschilt van 
toon en inhoud met het laatste gedeelte van de brief aan keizer Boudewijn.40 Alle 
betrokkenen waren hiermee dus op de hoogte van de reactie van Innocentius op het 
Verdrag van Maart 1204. De beide brieven (VII-208) aan keizer Boudewijn en (VI-
206) aan de doge moeten gelezen worden in de context van de eenduidige afwijzing 
door Innocentius aan alle betrokkenen (contractanten en legerbisschoppen) van het 
Verdrag van Maart 1204. Dat de brief aan keizer Boudewijn als zodanig in het 
register werd opgenomen, is begrijpelijk vanwege het feit dat het verdrag door hem 
aan Innocentius werd voorgelegd en vanwege zijn status als keizer.  
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
De brieven met betrekking tot het Verdrag van Maart 1204 benadrukken het element 
van de autoriteit van de Apostolische Stoel. Het Verdrag van Maart 1204 komt aldus 
ter sprake in een zestal brieven, waarbij de brieven aan de bisschoppen en andere 
clerici in Constantinopel (1), aan doge Enrico Dandolo (1) en aan keizer Boudewijn 

 
36 Br. VII-206 Venientes ad. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, 206, pp. 363-5. Becommentariëring en 
Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 144-8. 
37 Br. VII-205 In nomine. Transcriptie in: Hageneder, ibid., pp. 360-3. Becommentariëring en Engelse 
vertaling in: Andrea, ibid., pp. 140-4.  
38 Br. VII-202 Notum facio. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, 202, pp. 352-4. Becommentariëring en 
Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 128-30. 
39 Br. VII-20 Qualiter circa. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, 208, pp. 366-8. Becommentariëring en 
Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 149-51. 
40 Cf. Andrea, ibid., p. 149. 
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(1) voor onderzoek voorliggen (en in kopie aan: de bisschoppen en abten, markgraaf 
van Montferrat en de graven in het leger) (3).  
Keizer Boudewijn vraagt aan Innocentius om het verdrag, dat hij al had bevestigd, 
te bekrachtigen met het gezag van de apostolische autoriteit. Hij prijst de doge en 
de Venetianen om hun medewerking en inzet. Voor een behoorlijk bestuur van het 
rijk zijn volgens de keizer een goede en blijvende relatie met de Venetianen en de 
liefde tot de Apostolische Stoel noodzakelijk (brief VII-203 aan de bisschoppen, 
abten en overige clerici, zich bevindend in Constantinopel - januari 120541). 
In zijn brief aan doge Dandolo geeft Innocentius aan dat het Verdrag van Maart, 
waarvoor de goedkeuring van de Apostolische Stoel werd gevraagd, binnen de curie 
onderwerp van discussie is geweest. Innocentius laat weten dat hij dit verdrag niet 
kan en wil bekrachtigen. Want er zijn volgens hem drie zaken die tegen deze petitie 
pleiten. Ten eerste betreft het de voorgenomen verdeling van kerkelijke goederen 
tussen Venetianen en Franken hetgeen werd benoemd als een zware zonde, 
waardoor de waardigheid van de Kerk zou worden beschadigd. Ten tweede doet het 
verdrag, ondanks alle erin opgenomen verwijzingen naar de Apostolische Stoel, 
afbreuk aan haar eer. Ten derde ligt er het feit dat wijzigingen van het verdrag 
nieuwe geschillen zouden kunnen oproepen die buiten de competentie van de Kerk 
vielen. Bij geschillen ‘tussen leken’ kunnen geen kerkelijke sancties worden 
toegepast daar dit niet de kerkelijke wetgeving betreft en er zelfs mee in strijd kan 
zijn. De Apostolische Stoel kan aan degenen die op een dergelijke wijze handelen 
(het verdelen van kerkelijke goederen) geen bescherming bieden; het zou bovendien 
ingaan tegen de eed, die werd afgelegd ter ere van de Apostolische Stoel (brief VII-
206 aan de edelman [...], doge van de Venetianen - januari 120542).  

 
41 Hageneder, Die Register, Br. VII-203 Evangelica docente, p. 358, r. 1-13: Imperialis quoque sublimitas 
per suas nobis litteras supplicavit, ut conventiones inter eum ac peregrinos ex una parte ipsumque ducem 
et Venetos ex altera initas ante debellationem regie civitatis suique sigilli munimine roboratas nos ratas 
dignaremur habere ac eas auctoritatis apostolice munimine roborare; scire nos volens, ut eius verbis 
utamur, quod cum memorato duce ac Venetis bonam societatem habuerat et fidelem et eos cooperatores 
probissimos et efficaces ad honorem Dei et sancte Romanae ecclesie ac imperii Constantinopolitani, sicut 
eorum opera testabantur, invenerat et in futuro desiderabat habere, cum ad imperii regimen et 
subventionem Terre sancte ac unitatem ecclesie conservandam utilis et necessaria esset societas 
eorundem nec sine societate ipsorum pariter et amore ad honorem Dei et apostolice sedis regi posset 
idem imperium competenter.  
VERTALING: Ook Zijne Keizerlijke Hoogheid drong in de brief die hij ons deed toekomen erop aan, dat 
wij waardig zouden worden bevonden om de convenanten tussen hem en de pelgrims aan de ene kant, 
en die van de doge en de Venetianen aan de andere kant, aangegaan voor de verovering van de 
koninklijke stad en bekrachtigd door de beschutting van zijn zegel, te bevestigen en ze zo met de 
beschutting van de apostolische autoriteit te bekrachtigen; hij wenste ons te laten weten, zoals we uit zijn 
woorden vernemen, dat hij een goede en betrouwbare band had met de voorgenoemde doge en de 
Venetianen en hen voortreffelijke en ijverige medewerkers had bevonden ter ere van Gods en de heilige 
Kerk van Rome en het keizerrijk van Constantinopel, zoals hun daden getuigden, en dat zou hij ook voor 
de toekomst wensen, want een goede band met hen zou nuttig en noodzakelijk zijn voor het bestuur van 
het rijk en de ondersteuning van het Heilig Land en het bewaren van de eenheid van de Kerk; hij zou 
zonder de band met hen en de liefde voor de eer van God en voor de Apostolische Stoel dit rijk niet naar 
behoren kunnen besturen. 
42 Hageneder, ibid, Br. VII-206 Venientes ad, p. 364, r. 11-2, 14-26: Super hac autem prima petitione cum 
fratribus nostris habito diligenti tractatu tria invenimus, que ipsi petitioni penitus contradicunt […] Sane 
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 In de brief aan keizer Boudewijn wordt het niet-bevestigen van het verdrag anders 
benaderd en onderbouwd dan in de brief aan de doge. Innocentius geeft tegenover 
de keizer aan dat de naleving van het verdrag schadelijk zou zijn voor de Kerk van 
Constantinopel en tekort zou doen aan de apostolische waardigheid (van Rome), 
omdat het hoofd en de ledematen met elkaar verbonden zijn. Opvallend is dat hij 
uitsluitend spreekt over één punt uit het verdrag, namelijk de vervreemding van 
kerkelijke bezittingen. Het verlies van de kerkelijke bezittingen van de Griekse Kerk 
zou een beschadiging kunnen worden van de eer van de Kerk van Rome, reden 
waarom Innocentius intervenieert. In verband hiermee wijst hij erop dat de Kerk van 
Constantinopel een bijzonder lid is van de Apostolische Stoel (brief VII-208 aan 
keizer Boudewijn - februari 120543).  

 
cum ecclesiarum thesauros non sine Creatoris offensa manus diripuerit violenta, maiorem culpam 
incurrerent, qui spoliatas thesauris ecclesias suis possessionibus mutilarent, nec deceret apostolicam 
sedem illos hoc modo defendere, qui sic ecclesiasticam offenderent dignitatem. Preterea cum ad 
honorem ecclesie Romane huiusmodi sint inite pactiones et fere in singulis capitulis hoc expressum, ut 
ad honorem eius omnia provenirent, nec debuimus nec potuimus confirmare, quod contra iuramentum ab 
utraque parte communiter prestitum honori sedis apostolice derogaret. Insuper cum in te ac in sex de 
consiliariis tuis et nobilem virum […] marchionem Montis ferrati ac sex de consiliariis suis addendi vel 
minuendi sit collata facultas, qualiter in laicorum arbritrio nostrum sententiam poneremus, ut illi sententiam 
excommunicationis incurrerent, qui nobis ignotas et sacris forsan canonibus inimicas constitutiones laicas 
non servarent? 
VERTALING: Echter, bij het voeren van een ijverige discussie met onze broeders over deze eerste petitie, 
ontdekten we drie zaken die volledig tegen deze petitie hebben gepleit […] Voor zoverre het is duidelijk 
dat de gewelddadige hand die de schatten van de kerken plundert, de Schepper beledigt, dat zij die de 
kerken van hun schatten beroven en hun bezittingen verminken een grote schuld op zich hebben geladen 
en het zou niet gepast zijn wanneer de Apostolische Stoel op deze wijze hen zou verdedigen, die op deze 
manier de waardigheid van de Kerk beledigen. Bovendien, hoewel dergelijke verdragen zijn aangegaan 
ter ere van de Kerk van Rome en dit bijna in elk onderdeel naar voren komt, dat alles tot haar eer zou 
strekken, moeten noch kunnen wij datgene bevestigen wat in tegenstelling tot de eed, die gezamenlijk 
door beide partijen werd afgelegd, afbreuk doet aan de eer van de Apostolische Stoel. Bovendien omdat 
de faculteit om artikelen aan het verdrag toe te voegen of te verminderen is toegekend aan u, en aan uw 
zes raadgevers, en aan de edelman […] de markgraaf van Montferrat, en aan zes van zijn raadgevers; 
hoe zouden wij dan ons oordeel kunnen opleggen bij een geschil tussen leken, zodat zij het vonnis van 
de excommunicatie belopen, die zich niet aan wetten van leken zouden hebben gehouden die ons 
onbekend zijn en die wellicht in strijd zijn met de heilige canones? 
43 Hageneder, Die Register, Br. VII-208 Qualiter circa, p. 367, r. 6-12, 18-21: […] si firmiter servarentur, 
Constantinopolitana ecclesia non modicum lederetur et derogaretur apostolice dignitati, cum caput expers 
esse non possit doloris membrorum nec idem dolere, quin compatiantur et membra, nos eidem ecclesie, 
sicut tenemur, volentes adesse, supplicationem, quam pro eisdem pactionibus confirmandis nobis 
porrigere procurasti, non duximus admittendam. […] Quia ergo honor ecclesie Romane non servaretur 
illesus, si Constantinopolitana ecclesia, que membrum est sedis apostolice speciale, in mutilatione 
possessionem suarum sustineat detrimentum, serenitatem tuam rogamus […] 
VERTALING: [...] als ze (de artikelen van het verdrag) strikt zouden worden gevolgd, zou de Kerk van 
Constantinopel niet weinig beschadigd worden en zou afbreuk gedaan worden aan de apostolische 
waardigheid, omdat het hoofd niet immuun kan zijn voor de pijn van de leden, noch kan het hoofd lijden 
zonder dat ook de leden te lijden hebben. We willen bij diezelfde Kerk aanwezig blijven, zoals we ook 
verplicht zijn, en daarom hebben we besloten om het verzoek, waarin u de moeite hebt genomen het ons 
voor te leggen ter bevestiging van diezelfde overeenkomsten, niet te honoreren. […] Omdat dus de eer 
van de Kerk van Rome niet onbeschadigd bewaard zou blijven, wanneer de Kerk van Constantinopel die 
een bijzonder lid is van de Apostolische Stoel schade zou lijden door de verminking van haar bezittingen, 
vragen wij Uwe Hoogheid […] 
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In de passage, die in brief VII-208 aan keizer Boudewijn werd opgenomen en die 
betrekking heeft op de doge, schrijft Innocentius dat er met vermelding van de 
sanctie van een kerkelijke censuur een strikt verbod ligt om kerkelijke bezittingen in 
bezit te nemen. De legerbisschoppen wordt zeer krachtig bevolen deze zo nodig op 
te leggen; er kan niet tegen geappelleerd worden. Met behulp van deze censuur 
moet dit gedrag worden beëindigd en restitutie worden afgedwongen (toevoeging 
over de doge in de brief VII-208 aan keizer Boudewijn - februari 120544). 
 
 Met de brieven VII-206 en VII-208 gaat Innocentius in op het verdelen van de 
kerkelijke bezittingen door de kruisvaarders naar aanleiding van het Verdrag van 
Maart 1204. Hierin hadden de kruisvaarders aangegeven dat zij de Kerk van 
Constantinopel wilden toebedelen met wat nodig zou zijn voor de clerici, maar dat 
zij de overblijvende bezittingen zouden opdelen en verdelen. Alle partijen 
verplichtten zich ertoe om de bezittingen goed te beheren, zodat de paus akkoord 
zou kunnen gaan met de vraag om afwijkend gedrag van de contractanten met een 
excommunicatie te bestraffen.  
David Perry is van mening dat de clausule waarin om een pauselijke bevestiging van 
het verdrag wordt gevraagd aangeeft dat de kruisvaarders wisten dat het pausdom 
deel zou moeten uitmaken van de toekomst van het nieuwe keizerrijk om het te doen 
overleven. Meer nog, de kruisvaarders gingen, volgens hem, gebukt onder de 
slepende lasten van een excommunicatie.45 Innocentius had in januari 1205 een 
kopie van het verdrag ontvangen. Het document zal waarschijnlijk verzonden zijn in 
september/oktober 1204. Niettemin mogen we ervan uitgaan dat het de eerste versie 
van het verdrag was die aan Innocentius werd toegestuurd, zowel om juridische (de 
eerste versie vraagt immers allereerst om goedkeuring) alsook om praktische 
redenen. Uitgaande van de opmerking van Thomas Madden dat het verdrag niet 
geïnterpreteerd moet worden vanuit de daaropvolgende succesvolle verovering, 
moeten we vaststellen dat David Perry met de bovenstaande opmerking over de 

 
44 Hageneder, Die Register, Br. VII-208 Qualiter circa, p. 367, r. 31 - p. 368, r. 6: […] nobili viro […] duci 
Ventorum usque monemus, per apostolica tibi scripta in virtute Dei districtius inhibentes, quatinus ad 
divisionem possessionum ecclesiarum procedere non attemptes nec permittas, quantum in te fuerit, id ab 
aliis attemptari. Alioquin, quia hoc non possumus nec debemus in patientia tolerare, episcopis et 
abbatibus in exercitu Christiano apud Constantinopolim existentibus dedimus firmiter in mandatis, ut tam 
te quam alios, qui ad divisionem ecclesiasticarum possessionem intenderint, ab huiusmodi presumptione 
cessare per censuram ecclesiasticam sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis impedimento 
compellant et, si fuerit attemptatum, illud faciant per districtionem eandem in statim pristinum revocari. 
VERTALING: […] zo vermanen wij de edelman [...] doge van de Venetianen en verbieden wij u strikt in 
de kracht van God door deze apostolische brief om te proberen over te gaan tot de verdeling van kerkelijke 
bezittingen, noch toe te staan, voor zover het in uw vermogen ligt, dat dit door anderen zou worden 
gepoogd. Overigens, omdat wij dit niet lijdzaam  kunnen en ook niet mogen tolereren, hebben wij aan de 
bisschoppen en de abten van het christelijk leger nabij Constantinopel zeer krachtig bevolen, dat zij u 
oftewel anderen, die uit zouden zijn op de verdeling van de kerkelijke goederen, door middel van de 
kerkelijke censuur, waarbij elke vorm van proces of appellatie is opgeheven, dwingen een dergelijke 
vermetelheid te beëindigen en, wanneer het geprobeerd wordt, zij er voor zorgen dat dit door middel van 
dezelfde sanctie in de voorafgaande staat wordt hersteld […]  
45 Cf. Perry, Sacred Plunder, p. 49. 
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pauselijke bevestiging van het verdrag de rol van het pausdom overbelicht. Van een 
morele belasting door een hangende excommunicatie lijkt in de gedachtegang van 
de kruisvaarders evenmin sprake te zijn. Het feit dat juist de keizer om de bevestiging 
van het verdrag vroeg en niet de kruisvaarders, geeft er blijk van dat de keizer zich 
bewust was van zijn positie, maar dat hij met zijn vraag om pauselijke bevestiging 
ook erkende dat het apostolische gezag niet gepasseerd kon worden. 
 
 In de brief aan de doge (VII-206) wordt onderscheid gemaakt tussen de 
inhoudelijke redenen waarom het verdrag moet worden afgewezen en het feit dat er 
alleen kerkelijke sancties kunnen worden opgelegd, alwaar de kerkelijke wetgeving 
geldend is. De toegevoegde tekst voor de doge in de brief aan de keizer (VII-208) 
maakt duidelijk dat het zich vergrijpen aan kerkelijke bezittingen (ook die van de 
Griekse Kerk) inging tegen de kerkelijke wetgeving. De kerkelijke censuur, die zou 
worden opgelegd, wordt niet nader gespecifieerd. Het canoniek recht kent als 
censuren de excommunicatie (het niet mogen ontvangen van de sacramenten en 
het niet kunnen uitoefenen van kerkelijke privileges en taken), het interdict (zoals 
een excommunicatie, maar zonder het verbod om kerkelijke privileges en taken uit 
te oefenen) en de suspensie (een verbod om de wijdings- en bestuursvolmacht uit 
te oefenen en dus alleen geldend voor clerici). De opmerking dat er niet tegen 
geappelleerd kan worden, moet gezien worden als een indicatie van de ernst van 
het misdrijf en niet primair om de macht van het pauselijk gezag aan te tonen. 
 

Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat Innocentius helder gereageerd 
heeft op de aan hem voorgelegde kwestie. De vraag van de keizer naar de 
bevestiging van het verdrag door de apostolische autoriteit lijkt een erkenning van 
het pauselijk gezag te zijn, ook al blijkt dit in het verdere verloop van de 
gebeurtenissen geen rol te spelen. Met de vermelding dat aan zijn besluit een 
discussie binnen de curie was voorafgegaan, bracht Innocentius de betrokkenheid 
van de Apostolische Stoel in beeld. Dit gegeven nuanceert bovendien de visie dat 
de persoon van de paus ook in politieke/kerkrechtelijke kwesties de enige 
stemgerechtigde zou zijn. Een schriftelijke reactie volgde zeer snel, ongeveer een 
maand na het ontvangen van het verdrag. Als inhoudelijke redenen kwamen naar 
voren: de verdeling van kerkelijke goederen werd gezien als een zware zonde, dat 
er tekortgedaan werd aan de eer van de Apostolische Stoel en dat de Kerk niet 
competent was betreffende geschillen inzake de wetten van leken. Omwille van de 
onrechtmatigheid die zou ontstaan door de verdeling van de kerkelijke goederen 
zette Innocentius in op kerkelijke sancties, die ter plaatse moesten worden opgelegd. 
De geschiedenis leert dat de kruisvaarders niettemin hun verdrag ten uitvoer hebben 
gebracht. Maar ook hierna bleef Innocentius terugkomen op de restitutie van de 
kerkelijke goederen. Het opkomen voor de rechten van de Kerk van Constantinopel 
(een bijzonder lid van het lichaam van de Kerk) door Innocentius bleek intrinsiek 
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verbonden met de eer van de Apostolische Stoel, vanwege de verantwoordelijkheid 
van deze als caput en accentueerde aldus ook zijn plenitudo sollicitudinis.  

 

2.4 Deelconclusie 

Bij de tweede verovering van Constantinopel werd duidelijk dat de volmachten die 
Innocentius vanuit de plenitudo spiritualis van zijn ambt aan zijn legaten en 
legerbisschoppen had toevertrouwd (het betrof de latitudo temporalis, dat wil in deze 
context zeggen: de steun van de legerbisschoppen om tot de verovering van de stad 
over te gaan) in zekere zin door hen misbruikt werden in voorkomende, onvoorziene 
omstandigheden. Hier werd zichtbaar dat het pauselijk gezag bij zijn uitoefening ad 
legatum (aan clerici) zich kon lenen voor vergissing en manipulatie.  
Rond de verovering deden zich twee zaken voor waarbij het pauselijk gezag voor 
een uitdaging stond. Het eerste betrof de misdragingen van de kruisvaarders, welke 
plaats vonden nadat Constantinopel voor de tweede keer veroverd was. In de zomer 
van 1205 reageerde Innocentius voor het eerst op deze kwestie in een brief aan 
kardinaal-legaat Petrus Capuanus. Behalve markgraaf Bonifatius van Montferrat 
werd niemand, dat wil zeggen, noch keizer Boudewijn noch de kruisvaarders, 
aangesproken op excessief gedrag. De aanklacht lag op het vlak van de schending 
van personen en sacrale voorwerpen en het onrechtmatig vervreemden van 
kerkelijke goederen. De positie van de Apostolische Stoel met betrekking tot het 
herstel van de kerkelijke eenheid (Griekse Kerk) en tot de bevrijding van het Heilig 
Land (moslims) werd er, aldus Innocentius, bijzonder door bemoeilijkt. De opinie van 
David Perry dat Innocentius morele of geestelijke oordelen heeft uitgesproken over 
het gedrag van kruisvaarders is juist. Hij stelt dat Innocentius de zaken naar zich 
toegetrokken heeft, de morele superioriteit van het pauselijk gezag heeft gebruikt tot 
eigen voordeel en aan de memory (de later geschreven reflectie op de 
gebeurtenissen) de duiding heeft gegeven van ‘overtreding naar zegening’. Over het 
herschrijven van de memory kan alleen maar worden gezegd dat de bronnen 
aangeven dat de reacties van Innocentius op het handelen van de kruisvaarders 
steeds ongewijzigd zijn gebleven.  
 
 Een volgende kwestie waar het pauselijk gezag mee geconfronteerd werd, was 
de vraag om de goedkeuring van het Verdrag van Maart 1204. Dit verdrag tussen 
de kruisvaarders en de Venetianen moet geplaatst worden tegen de achtergrond 
van een ongedeelde politieke realiteit van het Byzantijnse keizerrijk en de latinisering 
en de feodalisering ervan door de kruisvaarders. De eenduidige afwijzing van het 
Verdrag door Innocentius liet aan duidelijkheid niets te wensen over voor zowel de 
kruisvaarders, de Venetianen als voor de clerici. Een goedkeuring van het Verdrag 
zou afbreuk doen aan de eer van de Apostolisch Stoel en schadelijk zijn voor haar 
waardigheid. Bovendien gaf Innocentius te kennen dat het verdrag niet paste bij de 
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eed die de kruisvaarders aan het begin van hun tocht hadden afgelegd ‘ter ere van 
de Apostolische Stoel’. Innocentius heeft bovendien de kerkelijke competentie 
helder onderscheiden van de wereldlijke, die eigen is aan de lekengelovigen. Tot de 
kerkelijke competentie hoorde de vaststelling dat de inbeslagname van kerkelijke 
goederen als een zware zonde gezien moest worden en de constatering dat de eer 
van de Kerk van Rome geen speelbal mocht zijn van de omstandigheden door 
lekengelovigen gecreëerd. De grens van de kerkelijke competentie lag bij de 
eigenheid van de burgerlijke wetten. Omdat alleen de vervreemding van kerkelijke 
goederen tot een tastbare realiteit geworden was, verbond Innocentius alleen 
sancties aan het niet restitueren van deze kerkelijke bezittingen. Hij reageerde vanuit 
het gezichtspunt dat de bezittingen van de Kerk van Constantinopel beschermd 
moesten worden door de Kerk van Rome. De Kerk van Constantinopel was immers 
een bijzonder lid van de Apostolische Stoel.  
In deze kwestie wordt ook duidelijk dat Innocentius bewust heeft gekozen voor een 
afbakening van het terrein van het sacerdotium. En dat is een zaak die hem als paus 
niet ontzegd kan worden. De zorg voor de teruggave van de kerkelijke goederen 
mag gezien worden als een uiting van zijn plenitudo sollicitudinis voor de Kerk van 
Constantinopel. 
 

3. DE MACHT VAN DE APOSTOLISCHE STOEL  

 
Er komen nu een aantal zaken aan de orde die verband houden met het belangrijkste 
onderwerp van deze paragraaf, namelijk de translatio imperii van april 1204. Tegen 
deze achtergrond wordt de verhouding tussen sacerdotium en imperium belicht. 
Hiervoor wordt eerst ingegaan op de visie van Innocentius op de christianitas als die 
werkelijkheid waarbinnen Innocentius zijn geestelijke en wereldlijke volmacht als 
paus heeft uitgeoefend. De wereldlijke volmacht van de paus ligt met name vervat 
in het begrip van de latitudo temporalis en de vraag naar de grenzen van dit begrip 
leidt tot de vraag naar de verhouding tussen het pausschap en het keizerschap. Wat 
de translatio imperii volgens Innocentius had moeten betekenen voor de voortzetting 
van de vierde kruistocht en wat er (niet) gerealiseerd werd in het perspectief van de 
pauselijke autoriteit, wordt besproken in het laatste punt van deze paragraaf. 
 

3.1 De visie van Innocentius op de christianitas 

De meerduidigheid van het concept christianitas en de positie van de paus als het 
eenheid makende centrum van de christianitas zoals die zich voor het pontificaat 
van Innocentius hadden gevormd, werden door Innocentius op een eigen wijze 
benadrukt. Meerdere theologen en historici hebben zich verdiept in de vraag op 
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welke wijze paus Innocentius III heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
concept. 
Volgens Agostino Paravicini Bagliani betekende christianitas voor Innocentius ofwel 
de ecclesia in haar meest omvattende betekenis als gemeenschap van alle 
gelovigen (in tegenstelling tot de Kerk als hiërarchisch instituut) ofwel de orbis 
christianus46 waarmee alle christelijke volken en koninkrijken bedoeld waren. Meer 
dan voorheen waren voor Innocentius de begrippen ecclesia en christianitas sterker 
uitwisselbaar. De christenen waren voor hem op grond van hun toebehoren aan de 
Kerk onderworpen aan de autoriteit van de paus, die werd gezien als ‘caput et 
fundamentum totius christianitatis’ en dat omwille van de necessitas et utilitas totius 
populi christiani. Als hoofd van de christianitas stond de paus aan de top van de 
christelijke wereld.47  
 
 Historisch onderzoek in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft het 
bijzondere karakter van het idee van de christianitas bij Innocentius geanalyseerd. 
Het begrip was enerzijds dualistisch in zoverre het alleen berustte op de geestelijke 
onderwerping aan het hoofd van de Kerk (de wereldlijke macht behield haar 
principiële onafhankelijkheid) en anderzijds was het monistisch van karakter, want 
het verhief de paus tot een leider boven allen. In de christianitas reikte de priesterlijke 
macht ook tot in het wereldlijk gebied, ze werd tot een soort van koningschap en in 
de kerkelijke staat en in de leenheerschappij over staten tot een werkelijk 
koningschap. Deze feitelijkheid kwam tot uiting waar Innocentius het onderscheid 
maakte tussen de plenitudo spiritualis en de latitudo temporalis, tussen een summa 
potestas in spiritualibus en de magna potestas in temporalibus.48 Ook maakte hij een 
onderscheid tussen de populus christianus en de ecclesia universalis. De paus was 
het hoofd van een sociologische eenheid die de naam van populus christianus droeg 
en die ingedeeld kon worden in landen, volken en rijken; hij was dit echter vanuit zijn 
positie als hoofd van de ecclesia universalis. Christianitas kreeg de betekenis van 
de collectiviteit van de populus christianus als een sociale, temporele en spirituele 
eenheid. De populus christianus had voor Innocentius geen specifiek kerkelijke, 
maar veel meer een politieke betekenis tegen een religieuze achtergrond.49 Volgens 
anderen zou Innocentius geen enkel nieuw element hebben aangedragen voor het 
idee van de christianitas. Hoogstens was hij in vergelijking met zijn voorgangers 
origineel in het gebruik van het woord ´populus christianus´ door aan dit begrip een 
politiek karakter te geven. Innocentius zou het idee van de christianitas gebruikt 
hebben om zodoende de Romeinse Pontifex als ´caput totius christianitatis´ te 

 
46 Kempf benoemt dit als een synonieme uitdrukking voor populus christianus, cf. Kempf, Papsttum, p. 
302. 
47 Cf. Paravicini Bagliani, Die päpstliche Vormachtstellung, pp. 615-6. 
48 Cf. Kempf, Papsttum und Kaisertum, p. 309; cf. Kempf,´Das Problem der Christianitas im 12. und 13. 
Jahrhundert. 
49 Cf. Kempf, ibid., pp. 302, 304; cf. McNally, The History of the Medieval Papacy, p.127. 
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profileren.50 Historici hebben dit benoemd als ‘een imperialistische politiek’ 51 en als 
‘een universalistisch politiek idee: de ideologie van de pauselijke macht.52  
 
 Recentelijk heeft de Duitse mediëvist Tim Geelhaar zich in het artikel 'Talking 
about Christianitas at the Time of Innocent III (1198-1216)' (2015) - vanuit een niet-
specifiek kerkelijk kader - gebogen over het concept van de christianitas ten tijde 
van Innocentius. Geelhaar onderzocht het pauselijk register onder het pontificaat 
van Innocentius op het gebruik van het woord christianitas en het semantisch veld 
rond dit woord. Waar het woord christianitas werd aangetroffen in combinatie met 
andere woorden, onderscheidt hij drie verschillende patronen: (1) het religieuze 
aspect (christianity), waarbij christianitas werd gebruikt samen met de notitie van 
geloof en het gebruik ervan om het christelijke kenmerk van het geloof te 
benadrukken; (2) het sociaal-politieke aspect (Christendom), waarbij het gehele 
christendom bedoeld werd, bepaald door de context van ‘gevaar’ of ‘welbevinden’; 
(3) de ruimtelijke dimensie, waarbij de omvang van het christendom onduidelijk blijft. 
Hierbij stelt Geelhaar vast dat het inzake de christianitas voor Innocentius 
ondenkbaar was om grenzen te trekken vanwege zijn christelijk ideaal van 
universaliteit. Semantisch is christianitas bij Innocentius niet verbonden met de paus, 
maar met de Kerk van Rome. Dit betekent dat het woord christianitas eerder een 
verwijzing inhield naar het christelijk geloof of de religie dan naar het christendom. 
Innocentius gebruikte het woord christianitas in de communicatie met diverse 
vorsten, waarvan Geelhaar meerdere voorbeelden geeft. Hij stelt vast dat 
christianitas hier werd gebruikt binnen een binnen-christelijk betoog over de situatie 
van de christenheid. Geelhaar noemt het opmerkelijk dat er geen semantisch 
verband te vinden is tussen christianitas en het plan van Innocentius voor een 
kruistocht.53 De context van het Latijnse keizerrijk brengt hij merkwaardig genoeg 
niet ter sprake. Tim Geelhaar stelt vast dat Innocentius ook al stond hij een 
universeel christendom voor, er niet in geslaagd lijkt te zijn het theologische concept 
van een universeel christendom, uitgedrukt in het begrip christianitas, om te zetten 
in een politieke realiteit. Ook al werd het woord veelvuldig gebruikt: het is zeker niet 
tot een kernbegrip geworden voor Innocentius.54 Hier stelt zich dan ook de vraag of 
de omstandigheden hem dat hebben verhinderd of dat Innocentius een andere visie 
hierop had. Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om te begrijpen 
welke inhoud voor Innocentius het begrip van de latitudo temporalis had. 
 

 
50 Cf. Rupp, L’idée de Chrétienté, pp. 118-9, 123 ; cf. Laarhoven van, Réchèrches sur le Concept 
“Christianitas”. 
51 Cf. Norden, Das Papsttum und Byzanz, p. 256. 
52 Cf. Berend, At the Gate of Christendom, pp. 42-3.  
53 Cf. Geelhaar, 'Talking about Christianitas’, pp. 11-7; 25; cf. Geelhaar, Christianitas: Eine 
Wortgeschichte von der Spätantike bis zum Mittelalter. 
54 Cf. Geelhaar, 'Talking about Christianitas’, p.28. 
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3.2 De betekenis van de latitudo temporalis voor Innocentius 

De plenitudo potestatis, benoemd als het belangrijkste kernbegrip van de pauselijke 
primaatdoctrine, kan in de visie van Innocentius niet los gezien worden van het 
deelbegrip van de ‘wereldse’ latitudo temporalis. Dit begrip, zo hebben we gezien, 
lag aan de basis van de oproep die gedaan werd aan de Griekse keizer om zich in 
te zetten voor de bevrijding van het Heilig Land55 en aan het (gezagvolle) optreden 
ten opzichte van de kruisvaarders tijdens de vierde kruistocht.56 
In de preek Sermo III de diversis: In consecratione Pontificis, gehouden op de eerste 
verjaardag van zijn intronisatie in 1199, schreef Innocentius dat ‘de Kerk (als de 
bruid) hem (Innocentius als de bruidegom) de volheid van het geestelijke (plenitudio 
spiritualis) en de omvang van het tijdelijke (latitudo temporalis) heeft gegeven, zowel 
in grootsheid als in veelheid; want alleen Petrus is opgenomen in de volheid van 
macht (plenitudo potestatis)’.57 Deze passage is de enige brontekst binnen dit 
onderzoek waarin de latitudo temporalis uitdrukkelijk wordt genoemd. De tekst geeft 
aan dat Innocentius uitdrukkelijk een onderscheid maakt tussen een geestelijke en 
een wereldlijke volmacht, die beide lijken voort te komen uit het kernbegrip van de 
plenitudo potestatis, welke aan Petrus werd verleend. Terwijl het geestelijke werd 
gedetermineerd door het begrip van de plenitudo (volheid), werd het wereldlijke/ 
tijdelijke aangeduid met het woord latitudo (omvang). 
Waar de paus in het geestelijke de plenitudo potestatis bezat, bezat hij in het 
wereldlijk bereik slechts de latitudo temporalis, dat wil zeggen: een veelvoud van 
deelrechten, die deels op de plenitudo spiritualis, deels op historisch gegroeide 
rechtstitels berustten. Deze latitudo temporalis was aan voorwaarden gebonden. Ze 
werd ‘geactiveerd’ wanneer dit noodzakelijk was vanuit de hiërarchische opdracht 
van het pausambt of vanuit wereldlijke initiatieven als de kerkelijke staat en 
soevereiniteit noodzakelijk bleek. Het staat vast dat Innocentius overtuigd was van 
de wereldlijke oorsprong van de temporele macht als zodanig.58 Voor Innocentius 
was de wereldlijke voorrang van de paus (de potestas regalis) van een andere aard 
en een veel geringere intensiteit dan de kerkelijke primaatsmacht. De potestas 
regalis werd door hem gezien als afgeleid van de potestas pontificalis. In de preek 

 
55 Cf. Hoofdstuk III, punt 3.2. 
56 Cf. Hoofdstuk III, punten 4 en 5. 
57 Cf. Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (D3), p. 630, nr. 265: Ergo qui habet sponsam, sponsus est. 
Haec autem sponsa non nupsit vacua, sed dotem mihi tribuit absque pretio pretiosam, spiritualium 
videlicet plenitudinem et latitudinem temporalium, magnitudinem et multitudinem utrumque. Nam caeteri 
vocati sunt in partem sollicitudinem, solus autem Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis.  
VERTALING: Dus, wie de bruid heeft, hij is de bruidegom. Echter, deze bruid kwam niet met lege handen 
naar de bruiloft, maar ze gaf mij een kostbaar geschenk waarvan de waarde niet in een prijs is uit te 
drukken, te weten: de volheid van het geestelijke en de omvang van het tijdelijke, zowel in grootsheid als 
in veelheid. De overigen namelijk zijn geroepen tot een gedeelde zorgzaamheid, alleen Petrus echter is 
opgenomen in de volheid van macht.  
We hebben deze preek in hoofdstuk II onder punt 3.2 onderzocht en vastgesteld dat de plenitudo 
potestatis als een ‘plenitudo potestatis ecclesiasticae’ gezien moet worden. 
58 Cf. Kömel, Regimen Christanum, p. 244. 
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Sermo VII de sanctis59 heeft Innocentius aangegeven dat hem beide toekwamen en 
dat ze van elkaar onderscheiden moesten worden. Hij onderschreef dat de vorsten 
hun macht direct van God ontvingen. Ook het recht om koningen te verheffen, 
komend vanuit het Romeinse keizerrecht, werd door hem niet aangetast. Het was 
echter aan de paus om een vorst tot de keizerlijke waardigheid te verheffen. Deze 
op zijn beurt had de verplichting om de Kerk te beschermen en te ondersteunen.60 
Als representant van het imperium had de keizer dus zijn eigen positie en 
tegelijktijdig was deze - in de visie van Innocentius - gerelateerd aan de paus als 
caput totius christianitatis. Eigen aan deze visie op de christianitas was het 
samengaan als ook tegelijkertijd de pertinente (onder)scheiding van de geestelijke 
en de wereldse macht (sacerdotium en regnum). Dit bepaalde niet alleen zijn visie 
op de politieke realiteit maar gold ook voor de pauselijke macht in zichzelf. Deze 
laatste opvatting heeft hem er - in zekere zin ongewild - toe gebracht de eigenheid 
van de tijdelijke orde te bevestigen. Het meest in het oog springende in zijn visie in 
deze was dat de geestelijke macht van de paus nooit uitgeoefend kon worden 
losstaand van enige mate van bezit en van invloed op het tijdelijke/wereldlijke 
(latitudo temporalis). In welke onderlinge verhouding de paus en de keizer tot elkaar 
stonden, had Innocentius in verband met de Duitse troonstrijd aan het begin van zijn 
pontificaat al kort en krachtig uiteengezet. 
 

3.3 Innocentius en de verhouding pausschap - keizerschap 

In een toespraak tot het consistorie van kardinalen RNI 21 In nomine (titulatuur: 
Deliberatio domini pape Innocentii super facto imperii de tribus electis - in het register 
opgenomen rond de jaarwisseling 1200-1201)61 gaf Innocentius aan dat bij een 
translatio imperii ‘ het keizerrijk wordt geacht, zowel in zijn oorsprong (principaliter) 

 
59 Fioramonti, Innocenzi III I Sermoni, (B7), p. 306, nr. 113: Romanus itaque pontifex in signum imperii 
utitur regno, et in signum pontificii utitur mitra; sed mitra semper utitur et ubique; regno vero, nec ubique, 
nec semper: quia pontificalis auctoritas et prior est, et dignior et diffusior quam imperialis.  
VERTALING: Aldus gebruikt (draagt) de Romeinse pontifex een kroon als teken van zijn rijk en als teken 
van zijn pontificaat een mijter; maar hij gebruikt de mijter altijd en overal; de kroon in werkelijkheid, noch 
overal, noch altijd: want de pontificale autoriteit staat voorop en is waardiger en uitgebreider dan de 
keizerlijke. 
60 Cf. Kempf, Papsttum, pp. 295-8; 314-25; cf. Ladner, The concepts, pp. 504-7. 
61 Cf. Kempf, Regestum, p. 75: Interest apostolice sedis diligenter et prudenter de imperii Romani 
provisione tractare, cum imperium noscatur ad eam principaliter et finaliter pertinere: principaliter, cum 
per ipsam et propter ipsam de Grecia sit translatum; per ipsam translationis actricem propter ipsam melius 
defendendam; finaliter, quoniam imperator a summo pontifice finalem sive ultimam manus impositionem 
promotionis proprie accipit, dum ab eo benedicitur, coronatur, et de imperio investitur. 
VERTALING: Het is van belang dat de Apostolische Stoel de bezetting van het Romeinse keizerschap 
zorgvuldig en oordeelkundig onderzoekt, aangezien het keizerrijk in zijn oorsprong en in zijn voltooiing 
aan haar toekomt: in zijn oorsprong, omdat het door haar en vanwege haar vanuit Griekenland werd 
overgebracht; door haar als degene door wie het werd overgedragen vanwege haar betere bescherming; 
in zijn voltooiing, omdat de keizer zijn eigenlijke verheffing ontvangt door de laatste en hoogste 
handoplegging van de hogepriester en hij vervolgens door hem wordt gezegend, gekroond en met de 
keizerlijke waardigheid wordt bekleed.  
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als in zijn voltooiing (finaliter), toe te komen aan de Apostolische Stoel’. De diepste 
reden van het toekennen van de translatio aan de Apostolische Stoel is het principe 
dat er vanuit de paus als de pontifex een indirect recht oftewel indirecte macht over 
het keizerrijk bestaat. Vanuit deze suprematie van de paus leidde Innocentius 
uiteindelijk de translatio af als een pauselijk recht. Hij formuleerde zijn jurisdictie over 
het keizerrijk als een potestas indirecta die slechts casualiter uitgeoefend werd.62 
De Belgische mediëvist Filip Van Tricht belicht in zijn monografie ‘The Latin 
Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204-1228)’ (2011) de 
keizerlijke ideologie van de Latijnse keizers te Constantinopel. Hij merkt op dat de 
Latijnse keizers zichzelf zagen als de opvolgers van hun Byzantijnse casu quo 
Romeinse voorgangers. Dit bracht hen in conflict met de heersende Westerse 
opvattingen over het keizerschap waar, onder invloed van de pauselijke translatio 
imperii-theorie, de Westerse Romeinse keizer als de enige legitieme en universele 
keizer werd beschouwd. In concreto beperkten de Latijnse keizers te Constantinopel 
hun theoretische claim van universaliteit tot wat we kunnen aanduiden als de 
oostelijke helft van het christendom, in overeenstemming met het concept van de 
divisio imperii, dat als gevolg van de gebeurtenissen van 1204 ook door Innocentius 
geaccepteerd werd in plaats van het concept van de translatio imperii. Ook op het 
gebied van de religie claimden de Latijnse keizers een aantal opmerkelijke 
voorrechten die weinig gelijkenis vertoonden met de Westerse gebruiken, wat 
opnieuw illustreert dat hun ideologische referentiekader in zekere mate was 
gebaseerd op het Byzantijnse politieke denken. Een treffend voorbeeld hiervan is 
hoe keizer Boudewijn paus Innocentius III in 1204 uitnodigde om een algemeen 
concilie in Constantinopel te organiseren over de eenwording van de Romeinse en 
Byzantijnse Kerk. Hoewel de uiteindelijke beslissing hierover het privilege was van 
de paus zelf, doet dit initiatief niettemin denken aan het recht van Byzantijnse keizers 
om oecumenische concilies bijeen te roepen.63 Het onderzoek van de translatio 
imperii van april 1204 zal uit de reacties van Innocentius de grondslagen van zijn 
positie naar voren brengen.  
 

3.4 De translatio imperii van april 1204 

Met de kroning van Boudewijn, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, op 16 mei 
1204 in de Hagia Sophia tot keizer van Constantinopel was de translatio imperii een 
feit geworden. De interpretatie van het concept van de translatio imperii heeft een 
lange voorgeschiedenis. In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben mediëvisten 

 
62 Cf. Miller, Review over: Die kirchliche Lehre der Translatio, p. 514; cf. Burkhardt,  Mediterranes 
Kaisertum, pp. 51-7; Kölmer, Regimen Christianum, pp. 238-40; Runciman, Steven, De goddelijke 
keizers. Kerk en staat in het Byzantijnse rijk (Haarlem: 1979). 
63 Cf. Tricht Van, The Latin Renovatio of Byzantium, pp. 76-8; Cf. Powell, Innocent III, p. 52. In hoofdstuk 
II is onder punt 4.2 het bijeenroepen van een concilie al ter sprake gekomen. Innocentius heeft in het 
midden gelaten wie het concilie bijeen moest roepen. 
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ruim aandacht gegeven aan deze translatio imperii-theorie. Robert E. McNally heeft 
in zijn artikel ‘The History of the Mediëval Papacy: A Survey of Research, 1954-1959’ 
(1960) de leer van de translatio imperii historisch en theologisch geanalyseerd vanaf 
de Karolingische periode tot aan paus Innocentius IV. Hij kenmerkt deze leer als één 
van de essentiële ideeën in de steeds wisselende relatie tussen sacerdotium en 
imperium. Het idee van de translatio vindt zijn historische oorsprong in de 
Karolingische periode, in de historische conjunctie van Byzantium, de Franken en 
de Heilige Stoel. De translatio imperii betreft het algemene idee dat de keizerlijke 
macht in het jaar 800 werd 'overgedragen' van de Grieken van Byzantium naar de 
Franken of Germanen door de kroning van Karel de Grote. De gedachte is als niet-
kerkelijk te verstaan in zoverre deze tot stand kwam door de heerser of door het 
Romeinse volk van destijds. In de kerkelijke betekenis betreft de translatio imperii 
de autoriteit van de Apostolische Stoel als constitutief element in dit concept en de 
verdediging van de Kerk als hoofdmotief van deze leer. De volledige leer van de 
translatio kent volgens McNally de volgende kenmerken: (1) de keizerlijke kroning 
van Karel de Grote representeert de overdracht van het ene Romeinse Rijk van Oost 
naar West, (2) het is de apostolische autoriteit van de Heilige Stoel die dit mogelijk 
maakte, (3) de translatio is verbonden met de behoefte van de Kerk aan 
bescherming, (4) vanwege de historische betrokkenheid van de Kerk bij de translatio 
heeft ze het recht om te interveniëren in kwesties van het keizerrijk en (5) ten slotte 
heeft de Heilige Stoel het recht om, indien nodig met het oog op de verdediging van 
de Kerk, een nieuwe translatio te initiëren. De diepste grondslag van de translatio 
was het principe dat er vanuit de paus, als het opperhoofd van de christianitas, een 
indirect recht of een indirecte macht voortvloeide over het keizerrijk. Aan dit 
oppergezag van de paus ontleende paus Innocentius III uiteindelijk het pauselijke 
recht van de translatio. McNally concludeert dat het idee van de translatio, gezien 
als een politieke theorie van de pauselijke macht, geen beslissende rol heeft 
gespeeld in de strijd tussen sacerdotium en imperium. Opmerkelijk is dat McNally 
op een geen enkele wijze refereert aan de translatio imperii in verband met het 
Latijnse keizerrijk.64  

 
 De bronteksten met betrekking tot de translatio imperii zullen worden onderzocht 
om de rol van de pauselijke autoriteit, haar uitoefening en haar betekenis in deze 
specifieke context te verstaan. 
 

De brieven en de adressanten 
Innocentius heeft zijn visie op de onverwachte translatio imperii van 1204 uitvoerig 
(in 10 brieven) gecommuniceerd, allereerst in de brief VII-153 Litteras imperatorie65 

 
64 Cf. McNally, The History of the Medieval Papacy, pp. 103-8. 
65 Br. VII-153 Litteras imperatorie. Reg. Vat. 5, 177v-178r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
document 4, en in: Hageneder, Die Register, VII, 153, pp. 262-3; Haluscynskyj, Acta, I, p. 276-7, nr. 64 
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aan keizer Boudewijn (titulatuur: aan Boudewijn, illustere keizer van Constantinopel 
- in het register opgenomen op 7 november 1204 te Rome bij Sint-Pieter). Deze brief 
was het antwoord op de brief VII-15266 van keizer Boudewijn, eind oktober 1204 
geregistreerd, waarin deze berichtte over de tweede verovering van de stad. In de 
brief VII-153 reageerde Innocentius voor het eerst op de verovering van 
Constantinopel op 14 april 1204. Toen Innocentius in de brief VIII-56 (55) Divisis 
aliis67 (titulatuur: aan Boudewijn, illustere keizer van Constantinopel - in het register 
opgenomen op 15 mei 1205) de keizer informeerde over de komst van kardinaal-
legaat Benedictus van S. Susanna, bisschop van Porto en Rufina, ten dienste van 
de Kerk van Constantinopel, hernam hij deze thematiek. Een zeer uitvoerige en 
bevlogen uiteenzetting over de betekenis van de translatio vinden we in de brief VII-
154 Legimus in68 (titulatuur: aan de bisschoppen, abten en overige clerici in het leger 
van de kruisvaarders zich bevindend in Constantinopel - in het register opgenomen 
op 13 november 1204 te Rome bij Sint-Pieter). Enkele maanden later vervolgde 
Innocentius zijn uiteenzetting met de brief VII-203 Evangelica docente69 (titulatuur: 
aan de bisschoppen, abten en overige clerici, zich bevindend in Constantinopel - in 
het register opgenomen op 21 januari 1205 te Rome bij Sint-Pieter). Toen hij in de 
brief VIII-64 (63) Si prevenisset70 (titulatuur: aan de gehele clerus en het volk in het 
christelijke leger, gelegerd nabij Constantinopel - in het register opgenomen ca. 25 
april-25 mei 1205 te Rome bij Sint-Pieter) het christelijk leger opriep het nieuwe 
keizerrijk te ondersteunen, kwam hij er nog eens kort op terug. Ook in de algemene 
rondzendbrief VIII-131 (130) Cum per71 (titulatuur: aan alle christengelovigen, die 
naar Constantinopel willen afreizen om het Heilig Land te hulp te komen - in het 
register opgenomen op 16 augustus 1205 te Rome bij Sint-Pieter) werd het thema 
eveneens benoemd. Hageneder ziet deze brief overigens als een antwoord op de 
roep om hulp door keizer Henricus, gedaan in zijn brief VIII-132 (131) Cum 

 
en in: PL 215, 0454D- 0455D. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary 
Sources, pp. 112-5. 
66 Br. VII-152 Cum paterne. Reg. Vat. 5, 175r-177v. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, doc.3; 
Hageneder, ibid., VII, 152, pp. 253-62. Becommentariëring en Engelse vertaling  in: Andrea, ibid., pp. 98-
112. 
67 Br. VIII-56 (55) Divisis aliis. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, pp. 96-8. Becommentariëring 
en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 154-7. 
68 Br. VII-154 Legimus in. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, pp. 264-70; Haluscynskyj, Acta, I, pp. 277-
83, nr. 65 en in: PL 215, 0456A-0461B. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, 
Contemporary Sources, pp. 115-26. In deze brief maakt Innocentius met twee quotaties gebruik van het 
werk ‘Expositio de Apocalypsim’ van Joachim de Fiore. 
69 Br. VII-203 Evangelica docente. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, 203, pp. 354-59; Haluscynskyj, 
ibid., I, pp. 285-9, nr. 68 en in: PL 215, 0512D-0512A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, 
ibid., pp. 131-9. 
70 Br. VIII-64 (63) Si prevenisset. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 64 (63), p. 109. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 161-2. 
71 Br. VIII-131 (130) Cum per. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 131 (130), pp. 238-9 en in PL 215, 
0706B-0706C. 
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universum.72 In de brief VIII-134 (133) Quod inter73 (aan de edelman […] markgraaf 
van Montferrat - in het register opgenomen tussen ca. 15 augustus-15 september 
1205 te Rome bij Sint-Pieter) gaf Innocentius aan de markgraaf Bonifatius van 
Montferrat, in de context van de verovering van de stad, een korte verwijzing naar 
de translatio en evenzo in brief IX-45 Cum per74 (titulatuur: aan de edelman […] 
markgraaf van Namen en aan alle christengelovigen, die met hem naar 
Constantinopel willen afreizen om het Heilig Land te hulp te komen - in het register 
opgenomen op 10 april 1206 te Rome bij Sint-Pieter). Enkele jaren later zou hij in de 
brief XI-44 (47) Ut litterarum75 (titulatuur: aan de edelman (keizer) Theodorus 
Lascaris76 - in het register opgenomen op 17 maart 1208 bij Lateranen) de Griekse 
keizer Lascaris een interpretatie van de translatio geven in de context van de 
pauselijke bemiddeling om tot een verdrag te komen met de Latijnse keizer Henricus. 
In de brief XIII-182 (184) Ex litteris77 (titulatuur: aan de patriarch van Constantinopel 
- in het register opgenomen op 7 december 1210 bij Lateranen) memoreerde 
Innocentius de negatieve, tegenwerkende, houding van de Grieken en de 
beschuldiging van Griekse zijde dat de Apostolische Stoel de hand zou hebben 
gehad in de gang van de kruistocht naar Constantinopel. Innocentius bracht dit 
gerucht zes jaar na dato ter sprake in de context van een lange toelichting op de 
houding van de Grieken (keizer en volk) ten opzichte van de Latijnen.  
 

Innocentius reageerde op de brieven van de keizer door hem zijn 
kerngedachten over de reden en de zin van de translatio imperii uiteen te zetten. 
Ook ontvouwde hij met verve zijn visie hierover - ongevraagd en ter bemoediging - 
tegenover met name de clerus en de kruisvaarders. Met doge Dandolo werd er eind 
januari 1205 wel van gedachten gewisseld over het Verdrag van Maart 1204, maar 
de translatio als zodanig kwam met hem in het geheel niet ter sprake. Spanningen 
in het Heilig Land over het bezit van het vorstendom Antiochië, de slag bij Adrianopel 
waarbij keizer Boudewijn gevangen werd genomen (14 april 1205), de dispensatie 
van de kruistocht-eed door kardinaal-legaat Petrus Capuanus en de binnenkomende 
informatie over hetgeen zich in de dagen na de verovering van Constantinopel had 
afgespeeld, maakten dat medio juli 1205 bij Innocentius de euforie over de translatio 
imperii uitdoofde.78 

 

 
72 Cf. Hageneder, Die Register, Br. VIII-132 (131) Cum universum, p. 238, voetnoot 1.  
73 Br. VIII-134 (133) Quod inter. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 134 (133), pp. 244-8. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 168-76. 
74 Br. IX-45 Cum per. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 45, pp. 83-4 en in Pl 215, 0854C-0855A. 
75 Br. XI-44 (47) Ut litterarum. Transcriptie in: Hageneder, ibid., XI, pp. 60-4; Haluscynskyj, Acta, I, pp. 
345-8, nr. 117 en in: PL 215, 1372D-1375A.  
76 Theodorus Lascaris was een schoonzoon van keizer Alexius III uit het huis Angelos. 
77 Br. XIII-182 (184) Ex litteris. Transcriptie in: Sommerlechner, Die Register, XIII, pp.273-5; Haluscynskyj, 
Acta, I, p. 402, nr. 173 en in: PL 216, 0353D-0354D. 
78 Cf. Andrea, ibid., pp. 162-3. 
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HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN   
 
De brieven rond de translatio imperii staan in het teken van zowel het element van 
de autoriteit van de Apostolische Stoel als van het element van de Kerk van Rome 
en de terugkeer van de Griekse Kerk.  
De translatio imperii krijgt in de correspondentie met de kruisvaarders bijzonder veel 
aandacht. Innocentius benoemt de gebeurtenissen rond de translatio imperii als 
‘verheven wonderen’ (magnifica miracula). God heeft ze tot stand gebracht onder de 
leiding van (en samen met) de kruisridder Boudewijn, graaf van Vlaanderen en 
Henegouwen. Innocentius ziet een drievoudige uitwerking: het is een lofprijzing 
Gods naam, ter ere en ten bate van de Apostolische Stoel en tot nut en ter verheffing 
van het christenvolk. De translatio imperii wordt een rechtvaardig Godsoordeel 
genoemd. Het rijk van de Grieken was ongehoorzaam geworden aan de 
Apostolische Stoel: reden waarom het werd overgedragen van de ongehoorzamen 
naar de toegewijden, van de schismatieken naar de katholieken, zodat het zich door 
gehoorzaamheid zou hervinden. Om effectieve hulp te kunnen bieden plaatst 
Innocentius de keizer, zijn land en zijn mensen onder bijzondere pauselijke 
bescherming. De bisschoppen dienen, ter verdediging en ter opbouw van het 
beginnend Latijnse keizerrijk, allen die de ‘verdedigers van het Latijnse keizerrijk’ 
onderdrukken in te tomen met een kerkelijke boete, waartegen niet geappelleerd kon 
worden. Degenen die dit betreft moeten tot genoegdoening gedwongen worden door 
middel van een persoonlijke excommunicatie of door een interdict op hun land. 
Innocentius vraagt de inzet van allen - clerici en (leken)kruisvaarders - om in het 
perspectief van de bevrijding van het Heilig Land het Latijnse keizerrijk te 
ondersteunen. De Latijnse keizer wordt vermaand om de Kerk van de Grieken en 
het keizerrijk van Constantinopel (dat op voorspraak van de Apostolische Stoel door 
Gods genade aan hem onderworpen was) te bewaren in gehoorzaamheid aan de 
Apostolische Stoel; dat zou tevens de basis zijn om zijn keizerrijk in stand te 
houden79 (brief VII-153 aan keizer Boudewijn - november 1204).  

 
79 Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 1198-1204, Br. VII-153 Litteras imperatorie, document 4: […] earumque 
tenore plenissime intellecto gavisi sumus in Domino et in potentia virtutis ipsius, quod is, qui superbis 
resistit, humilibus autem dat gratiam, magnifica tecum miracula dignatus est operari ad laudem et gloriam 
nominis sui, ad honorem et profectum apostolice sedis et ad utilitatem et exaltationem populi Christiani, 
ut de tua taceamus magnificentia et virtute. […] ad honorem et profectum tuum diligens studium 
impendere volumus et operam efficacem. Unde tam te quam terram et homines tuos sub principali beati 
Petri et speciali nostra protecione suscipimus […] sed archiepiscopi et episcopi molestatores eorum per 
districtionem ecclestiasticam appellatione remota compescant et eos ad satisfactionem omnimodam tam 
per excommunicationem in personas quam per interdictum in terras omni occasione cessante compellant; 
universis etiam tam clericis quam laicis crucesignatis consistentibus tecum in exercitu Christiano sub spe 
remissionis et indulgentie, quam eis sedes apostolica pollicetur, iniungimus et mandamus, ut ad 
defendendum et retinendum Constantinopolitanum imperium, per cuius subventionis auxilium Terra 
sancta facilius poterit de paganorum manibus liberari, tibi prudenter et potenter assistant, […] Illud autem, 
fili karissime, sollicita debes meditatione pensare, quod, postquam regnum Grecorum ab obedientia sedis 
apostolica deviavit, de malo semper declinavit in peius, donec a superbis ad humiles, ab inobedientibus 
ad devotos,a scismaticis ad catholicos iusto Dei iudicio est translatum, ut per obedientie virtutem resurgat 
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Binnen de context van deze brief merkt David Perry op dat Innocentius zijn statement 
over de ‘wonderlijke’ verovering heeft gebruikt om zijn rechten over het keizerrijk te 
doen gelden. Deze brief belichaamt voor David Perry de benadering van Innocentius 
ten opzichte van de situatie na de verovering, te weten: de wonderlijke aard van de 
overwinning en de bijzondere stappen die hij vroeg van de kruisvaarders, die een 
goddelijke vergelding van hun zonden wilden vermijden. Innocentius heeft, aldus 
Perry, zijn historische analyse en zijn providentiële interpretaties gekoppeld aan 
specifieke waarschuwingen.80 Deze analyse van Perry roept echter vraagtekens op, 
want de brief aan keizer Boudewijn geeft geen aanknopingspunten voor een claim 
van de paus op het nieuwe keizerrijk. Integendeel, de paus verplichtte zich tot 
ondersteuning - met alle ter beschikking staande kerkelijke middelen - van het 
Latijnse keizerrijk en zijn keizer.  
 
 In een volgende brief aan de keizer plaatst Innocentius de translatio imperii in het 
perspectief van de terugkeer van de Griekse Kerk naar de Kerk van Rome. De 
overdracht van het Griekse rijk vond plaats van de ongehoorzamen en de 
bijgelovigen naar de toegewijde zonen, die - aangenaam aan de Heer - op het altaar 
de offeranden van hun lippen zullen aanbieden. De translatio was een noodzaak, 

 
ad bonum, quod per inobedientie vitium defluxit ad malum. Quocirca sublimitatem tuam monemus et 
exhortamur at(tentius) in remissionem tibi pec(caminum) iniungentes, quatinus Grecorum ecclesiam et 
Constantinopolitanum imperium, quod (enkelvoud- betrokken op het keizerrijk) ad invocationem 
apostolice sedis gratia tibi divina subiecit, in ipsius obedientia studeas conservare, per quam et ipsum 
imperium tibi melius conservabis. Zie ook: Hageneder, Die Register, VII, 153, p. 262, r. 27-31; p. 263, r. 
6-9, 13-21, 24-33. 
VERTALING: […] en de inhoud hiervan (van deze brief) ten volle was doorgedrongen, verheugden we 
ons in de Heer en in de macht van zijn kracht, omdat Hij, die de trotsen weerstaat, maar de nederigen 
begenadigt, zich verwaardigd heeft, met u, verheven wonderen te bewerken tot lof en eer van zijn Naam, 
ter ere en ten bate van de Apostolische Stoel en voor het welzijn en de verheffing van het christenvolk, 
uw grootheid en kracht nog daar gelaten. […] met zorgvuldige ijver willen wij effectieve hulp tot stand 
brengen tot uw eer en voordeel. Om die reden plaatsen wij u zowel u als uw land en uw mensen onder 
de machtige bescherming van de heilige Petrus en onder onze bijzondere bescherming […] maar 
aartsbisschoppen en bisschoppen moeten hun onderdrukkers (zij die de verdedigers van het Latijnse 
keizerrijk onderdrukken) intomen door middel van de kerkelijke boete, terwijl beroep is uitgesloten, en hen 
dwingen tot een volledige genoegdoening door middel van een persoonlijke excommunicatie ofwel door 
een interdict op hun land zonder enige gunstige gelegenheid; wij leggen op en wij gelasten alle 
geestelijken, evenals de lekenkruisvaarders die bij u in het christelijk leger zijn om met de hoop op 
vergeving en kwijtschelding, die de Apostolische Stoel hen toezegt, u prudent en krachtig bij te staan bij 
de verdediging en het behoud van het keizerrijk van Constantinopel: door zijn bijstand kan het Heilig Land 
gemakkelijker bevrijd worden uit de handen van de heidenen, […] Dit, zeer geliefde zoon, zou je in 
zorgvuldige overweging moeten bedenken, dat, nadat het rijk der Grieken zich had afgewend van de 
gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel, het (met dit rijk) steeds van kwaad tot erger is gegaan, totdat 
het door het rechtvaardige oordeel van God werd overgedragen van de hoogmoedigen naar de 
nederigen, van de ongehoorzamen naar de toegewijden, van de schismatieken naar de katholieken, 
zodat door de deugd van gehoorzaamheid zich ten goede zou verheffen, wat  door de zonde van 
ongehoorzaamheid naar het kwaad was afgegleden. Zodoende vermanen wij en sporen wij Uwe 
Hoogheid nauwlettend aan en leggen wij u op tot vergiffenis van uw zonden dat U er zich aldus op toelegt 
om de Kerk van de Grieken en het keizerrijk van Constantinopel, dat door de goddelijke genade en de 
voorspraak van de Apostolische Stoel onderworpen is, in gehoorzaamheid aan deze (de Apostolische 
Stoel) te doen standhouden en waardoor u dit keizerrijk ook beter voor uzelf in stand zult houden.  
80 Cf. Perry, Sacred Plunder, pp. 51-2. 
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opdat de ritus van het priesterambt zou kunnen worden overgedragen voor het 
vieren van het feestmaal met het ongezuurde brood van de oprechtheid en de 
waarheid, omdat Efraïm was teruggekeerd naar Juda (brief VIII-56 (55) aan keizer 
Boudewijn - mei 120581). 
Op de achtergrond van deze passage in de bovengenoemde brief staan de teksten 
van Jes. 60,7: ‘het vee gaat naar het altaar en is voor God een welgevallige gave’ 
en van Hos. 14,3: ‘wij zullen onze woorden als offerdieren geven’. Met deze citaten 
worden de toewijding van de Latijnen en de welgevalligheid van de Kerk van Rome 
geplaatst tegenover de ‘bijgelovige’ (superstitiosis) Grieken. En waar er in deze brief 
sprake is van ‘Efraïm die is teruggekeerd naar Juda’ wordt er verwezen naar de brief 
van de profeet Hosea waarin Efraïm naar Israël terugkeert. Hier ligt de verwijzing 
naar de terugkeer van de Griekse Kerk voor de hand. Het gebruik van gezuurde, 
resp. ongezuurde broden was een punt van discussie tussen Constantinopel en 
Rome. De metafoor van het ongezuurde brood zinspeelt op de (inmiddels 
voltrokken) terugkeer van de Griekse Kerk. Met ‘de overdracht van de ritus van het 
priesterambt’ (door Andrea vertaald met ‘de priestly rites’) zou Innocentius volgens 
Alfred Andrea82 zinspelen op de latinisering van de Griekse ritus. De vertaling: ‘de 
ritus van het priesterambt’ biedt ruimte voor een andere interpretatie, namelijk als 
verwijzing naar het bisschopsambt in de Griekse Kerk, dat in de visie van Innocentius 
alleen kon worden overgedragen vanuit de plenitudo potestatis van de paus.     
                                                                                                                                                          
 Om de translatio imperii tegenover de legerbisschoppen en hun clerus nader te 
duiden als een vervulling van Gods bedoelingen grijpt Innocentius terug op de 
profeet Daniël. Voor Innocentius is het God, die de tijden wijzigt en koninkrijken 
overdraagt. Hij is het die het keizerrijk van Constantinopel heeft overgedragen aan 
de Latijnen. Dit profetische ingrijpen door Gods rechterhand om ‘de dochter naar de 
moeder te doen terugkeren’ diende tot de verheffing van de Kerk van Rome. Hij 
interpreteert de translatio imperii uitdrukkelijk niet als een toeval, maar als Gods plan. 
De kruisvaarders zijn in deze instrument in Gods hand geweest om het profetische 
teken te vervullen. De kruisvaarders worden allen aangespoord om het christelijke 
leger nauwer aan de Kerk van Rome te binden ten dienste van de relatie van het 

 
81 Hageneder, Die Register, Br. VIII-56 (55) Divisis aliis, p.97, r. 10-14: […] Grecorum imperio ab 
inobedientibus et superstitiosis translato ad obedientie filios et devotos, qui super altari placabili Domino 
suorum offerant vitulos labiorum. Translatio ergo imperio necessarium est, ut ritus sacerdotii transferatur, 
quatinus Effraim reversus ad Iudam in azimis sinceritatis et veritatis expurgato fermento veteri epuletur.  
VERTALING: […] Het Griekse keizerrijk werd overgebracht van de ongehoorzamen en de bijgelovigen 
naar de gehoorzame en toegewijde zonen, die op het altaar de offeranden van hun lippen brachten, 
aangenaam aan hun Heer. De overdracht was dan ook noodzakelijk voor het keizerrijke, opdat de ritus 
van het priesterambt zou worden overgedragen, aangezien toch Efraïm, die naar Juda is teruggekeerd, 
het feestmaal zou kunnen vieren met het ongezuurde brood van de oprechtheid en de waarheid, gereinigd 
van het oude zuurdeeg. 
82 Cf. Andrea, Contemporary Sources, p. 156, voetnoot 614. 
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Griekse rijk met de Apostolische Stoel (brief VII-154 aan de bisschoppen, abten en 
overige clerici in het leger van de kruisvaarders - november 1204 83). 
De Amerikaanse mediëvist Alfred Andrea merkt bij de introductie van deze brief op 
dat Innocentius in de beide brieven VII-153 en VII-154 niet meer spreekt over de 
putatieve tweede excommunicatie, die hij een jaar voordien nog zo ferm naar voren 
bracht.84 Hierbij zou ik willen wijzen op het feit dat de excommunicatie, welke 
verbonden was aan het verbod om christelijke landen binnen te vallen, een aantal 
clausules bevatte die ruimte lieten voor gegronde redenen om anders te handelen.85 

 
83 Hageneder, Die Register, Br. VII-154 Legimus in, p. 264, r. 13-22, p. 269, r. 27-31. 34 - p. 270, r. 2: 
Legimus in Daniele propheta, quod est Deus in celo, qui revelat misteria, ipse mutat tempora et transfert 
regna. Hoc autem in regno Grecorum temporibus nostris videmus et gaudemus impleri, quoniam is, qui 
dominatur in regno hominum et, cui voluerit, dabit illud, Constantinopolitanum imperium a superbis ad 
humiles, ab inobedientibus ad devotos, a scismaticis ad catholicos, a Grecis videlicet transtulit ad Latinos. 
Hec est profecto dextere Excelsi mutatio, in qua dextera Domini fecit virtutem, ut sacrosanctam Romanam 
ecclesiam exaltaret, dum filiam reducet ad matrem, partem ad totum et membrum ad caput.[…] Ecce iam, 
fratres et filii, colligere potestis aperte, quia Deus, quod ab eterno previdit et in Evangelio presignavit, per 
vos tandem in nobis sacramentum adimplevit superius prelibatum, ut intelligatis, quod non quasi casu 
fortuito sed alto quidem consilio Deus hoc misterium per vestrum ministerium operatur, quatinus decetero 
sit unum ovile et unus pastor, […] Monemus igitur universitatem vestram et exhortamur at(tentius) per 
apostolica vobis scripta mandantes, quatinus ad accendendum devotionis affectum, quem erga matrem 
suam Romanam ecclesiam habet exercitus Christianus, prescripta ei fideliter exponatis et tam karissimum 
in Christo filium nostrum B(alduinum), Constantinopolitanum imperatorem illustrem, quam maiores et 
minores in ipso exercitu constitutos inducere procuretis, ut regnum Grecorum in obedientia sedis 
apostolice studeant stabilire, […] 
VERTALING: We lezen in de profeet Daniël, dat het God die in de hemel is, die geheimen openbaart, Hij 
is het die de tijden wijzigt en koninkrijken overdraagt. Dit echter zien wij in onze dagen in het rijk van de 
Grieken en wij verheugen ons nu het vervuld wordt, want Hij, die heerst over het rijk van de mensheid en 
die geeft, zoals Hij wil, heeft het keizerrijk van Constantinopel overgedragen van de trotsen naar de 
nederigen, Hij heeft het gegeven dat namelijk het keizerrijk van Constantinopel werd overgedragen van 
de trotsen naar de nederigen, van de ongehoorzamen naar de toegewijden, van de schismatieken naar 
de katholieken, van de Grieken naar de Latijnen. Dit is een werkelijk ingrijpen door de rechterhand van 
de Allerhoogste, waarin de rechterhand van de Heer zijn kracht getoond heeft, zodat Hij de heilige Kerk 
van Rome zou verheffen, terwijl Hij doet terugkeren de dochter naar de moeder, het deel naar het geheel 
en het lid naar het hoofd. […] Zie nu, broeders en zonen, u kunt openlijk begrijpen, want God heeft, het  
eerder genoemde geheim dat Hij van eeuwigheid had voorzien en in het Evangelie had voorafgebeeld, 
uiteindelijk door jullie in onze tijd vervuld, zodat jullie zouden begrijpen dat niet door een gelukkig toeval 
maar als een verheven raadsbesluit door jullie dienst God dit mysterie tot stand wordt gebracht, zodat er 
voor de toekomst één kudde en één herder moge zijn, […] Derhalve vermanen en sporen wij jullie allen 
nauwgezet aan en gelasten wij door deze apostolische brief, dat jullie het (het leger) de voorschriften 
getrouw uiteenzetten, zodat het gevoel van toewijding, welke het christelijke leger heeft ten opzichte van 
zijn moeder de Kerk van Rome, mag worden ontvlamd en dat jullie er evenzeer zorg voor dragen dat jullie 
zowel onze meest geliefde zoon in Christus Boudewijn, de illustere keizer van Constantinopel, als de 
hoger en de lager aangestelden in zijn leger aansporen, dat zij zich erop toeleggen om het rijk van de 
Grieken in gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel te stabiliseren […] 
84 Cf. Andrea, Contemporary Sources, p. 113. 
85 Hageneder, ibid., Br. VI-101 Cum in manu, p. 165, r. 10-4: […] ne terras christianorum invadere vel 
ledere temptaretis, nisi vel ipsi vestrum iter nequiter impedirent vel alia justa et neccessaria causa forsan 
occureret, propter quam aliud agere interveniente legati nostri consilio valeretis- memoriter retinere vos 
volumus, et monemus, ne contra eam leviter veniatis.  
VERTALING: […] dat u niet zou proberen de landen van christenen met geweld binnen te dringen of 
schade toe te brengen, behalve in het geval dat zij u kwaadaardig de doortocht zouden weigeren of dat 
misschien een andere gerechtvaardigde en noodzakelijke reden zich zou voordoen, waarbij u met het 
advies van onze legaat in staat wordt gesteld om anders te handelen. En wij vermanen u niet lichtvaardig 
met dit verbod om te gaan. 
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Innocentius zou later zelf argumenteren dat de Grieken (in de persoon van Alexius 
IV) de kruisvaarders de weg hadden geblokkeerd om naar Syrië te gaan.86  
In haar onderzoek rond het thema ‘Miracles and marvels in Latin histories of the 
crusades, 1095-1204’ (2016) stelt de Australische mediëviste Beth C. Spacey aan 
de hand van brief VII-154 vast dat Innocentius door de verovering als ‘goddelijk 
voorbestemd’ te presenteren de kruisvaarders in termen van verantwoordelijkheid 
heeft ontlast.87 Mijns inziens zou dit op zich een geldig argument kunnen zijn, ware 
het niet dat Innocentius hier op geen enkele wijze blijk van geeft. Bovendien ontlast 
een goddelijke voorbestemming nooit de menselijke verantwoordelijkheid, maar zal 
ze deze eerder stimuleren. 
 
 In een tweede brief aan de bisschoppen en clerici stelt Innocentius vast dat de 
terugkeer van het Rijk van Constantinopel ook de terugkeer van de Kerk van 
Constantinopel betekent naar de Apostolische Stoel.88 De rechterhand van de Heer 
heeft met kracht het keizerrijk van Constantinopel van de Grieken overgedragen aan 
de Latijnen. Deze hebben uit hun midden een waardig persoon tot keizer verkozen.89 
(brief VII-203 aan de bisschoppen, abten en overige clerici, zich bevindend in 
Constantinopel - januari 1205). Alfred Andrea merkt bij de introductie van deze brief 
op dat hij qua thematiek een vervolg is op brief VII-154. Hij benadrukt dat Innocentius 
zich in deze brief sterk laat leiden door het gedachtegoed van Joachim de Fiore, ook 
al komt dit volgens hem niet uitdrukkelijk in de tekst naar voren.90  
 

 
86 Cf. Hoofdstuk IV, voetnoot 22 bij brief VIII-134 (133). 
87 Cf. Spacey, Miracles, p. 283. Beth C. Spacey doceert middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit 
van Queensland, Australië. 
88 Hageneder, Die Register, Br. VII-203 Evangelica docente, p. 355, r. 32- p. 356, r. 2: Venerunt autem 
per Dei gratiam, quia postquam diebus istis Constantinopolitanum imperium a Grecis translatum est ad 
Latinos, ecclesia quoque Constantinopolitana rediit ad obedientiam apostolice sedis tamquam ad matrem 
filia et membrum ad caput, ut inter nos et illos societas indivisa decetero perseveret.  
VERTALING: Echter door Gods genade zijn ze (de Griekse Kerk) gekomen, aangezien nadat in die dagen 
het rijk van Constantinopel werd overgebracht van de Grieken naar de Latijnen, de Kerk van 
Constantinopel ook terugkeerde naar de gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel, als de dochter naar 
de moeder en het lid naar het hoofd, zodat er in de toekomst een onverdeelde gemeenschap tussen ons 
en hen kan blijven bestaan. 
89 Hageneder, ibid., Br. VII-203 Evangelica docente, p. 357, r. 14-8: Patet igitur ex premissis, qoud socii 
nostri veniunt, ut adiuvent nos, quoniam ubi dextera Domini, que glorificata est in virtute, 
Constantinopolitanum imperium a Grecis transtulit ad Latinos, volentes hii, qui fuerant in exercitu 
Latinorum, imperio ipsi de persona idonea providere, de principibus Galliarum imperatorem concorditer 
elegerunt.  
VERTALING: Uit het voorafgaande is dus duidelijk, dat onze kameraden zijn gekomen om ons te helpen, 
want waar de rechterhand van de Heer, die verheerlijkt is in kracht, het keizerrijk van Constantinopel van 
de Grieken heeft overgedragen aan de Latijnen, wilden degenen, die in het leger van de Latijnen waren, 
ten behoeve van dit keizerrijk zorg dragen voor een waardig persoon en hebben zij eendrachtig een keizer 
uit de Gallische vorsten gekozen. 
90 Cf. Andrea, Contemporary Sources, pp. 131-2. Zie voor een nadere uitwerking van de vraagstelling 
over de invloed van Joachim de Fiore op het denken van Innocentius, onder hoofdstuk V, punt 3.1: de 
houding van Innocentius ten opzichte van de Griekse Kerk.  
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 Over een langere periode en tegenover meerdere personen zou Innocentius 
blijven terugkomen op zijn visie over de translatio imperii als een Godsoordeel.  
Alleen door de kracht van God hebben de kruisvaarders, in samenspraak met de 
clerus, op wonderlijke wijze de overwinning behaald, zodat door hen de 
ongehoorzame zonen zouden terugkeren tot de gehoorzaamheid aan de moeder en 
de hereniging met het hoofd kon plaatsvinden.  
Innocentius geeft aan dat de kruisvaarders hebben uitgezien naar de leiding van de 
Apostolische Stoel, zonder welke alles op niets zou zijn uitlopen (brief VIII-134 (133) 
aan de markgraaf Bonifatius van Montserrat - augustus/september 120591).  
 In een nog wijder perspectief en voor een nog breder publiek plaatst Innocentius 
de wonderbaarlijke translatio imperii in het perspectief van recuperatie van het Heilig 
Land. Het bezit van (de stad) Constantinopel staat gericht op de hernieuwing (in 
christelijke handen) van die andere stad: Jeruzalem. Allen worden vermaand om het 
Latijnse keizerrijk te bevestigen in de toewijding aan de Apostolische Stoel (brief VIII-
64 (63) aan de gehele clerus en het volk in het christelijke leger, gelegerd nabij 
Constantinopel - april/mei 120592). De gedachte over de translatio als een 

 
91 Hageneder, Die Register, Br. VIII-134 (133) Quod inter, p. 246, r. 5-11: Qua sola Dei virtute mirabiliter 
triumphata quicquid extunc quocumque modo vel loco fecistis voluntarii vel inviti, communicato cleri vestri 
consilio semper habuistis in votis, ut per vos inobedientie filii redirent ad obedientiam matris sue tam 
debitam quam devotam et orientalis ecclesia tamquam principale membrum suo capite uniretur; quod ut 
melius et plenius posset fieri, apostolice sedis consilium, sine quo perit penitus opera et impensa suspensi 
hactenus expectastis et adhuc continuis desideriis expectatis.  
VERTALING: Nadat alleen de kracht van God op wonderlijke wijze had gezegevierd, hebben jullie op alle 
mogelijk manieren en waar dan ook, vrijwillig of ongewild, in gemeenschappelijk beraad met jullie clerus, 
je steeds aan de gelofte gehouden dat door jullie de ongehoorzame zonen zouden terugkeren tot de 
gehoorzaamheid aan hun moeder waartoe ze verplicht waren en de Oosterse Kerk als het voornaamste 
lid met haar hoofd verenigd zou worden; en opdat het beter en vollediger zou worden gedaan, hebben 
jullie uitgezien - en zien jullie nog steeds met een voortdurend verlangen uit - naar de leiding van de 
Apostolische Stoel, zonder wie de  inspanningen en uitgaven op niets uitloopt.  
92 Hageneder, ibid., Br. VIII-64 (63) Si prevenisset, p. 109, r. 1-15: Si prevenisset Dominus vota supplicum 
et ante terre orientalis excidium Constantinopolitanum imperium ad Latinos a Grecis, sicut hodie transtulit, 
transtulisset, desolationem Jero(oso)limitan(e) provincie hodie forsitan christianitas non defleret. Cum 
igitur per mirabilem imperii huius translationem ad recuperationem terre illius viam Dominus dignatus 
fuerit aperire ac detentio huius quasi restauratio sit illius, monemus universitatem vestram et exhortamur 
in Domino et in remissionem v(obis) iniungimus peccatorum, quatinus ad solidandum idem imperium in 
devotione apostolice sedis et nostra et Latinorum dominio fortius retinendum adhuc per anni spatium 
faciatis moram in partibus Romanie, karissimo in Christo filio nostro B(alduino), illustri Constantinopolitano 
imperatori, salubre consilium et efficax auxilium tribuentes, nisa forsan presentia vestra usque adeo esset 
necessaria Terre sancte, ut oporteret vos interim ad eius custodiam properare. 
VERTALING: Had de Heer geanticipeerd op de smeekbeden en had Hij het keizerrijk van Constantinopel 
overgedragen van de Grieken de Latijnen, zoals dit nu is overgedragen, en wel voor de verwoesting van 
de Oosterse gebieden (verwijzing naar Saladin in 1187), dan had de christenheid wellicht vandaag de 
dag niet hoeven wenen over de verlatenheid van de provincie van Jeruzalem. Toen dus de Heer zich 
heeft verwaardigd om voor ons de weg te openen om dit land te herwinnen door de wonderbaarlijke 
overdracht van dit keizerrijk zodat het  in bezit nemen,  het houden van het ene (Constantinopel) in zekere 
zin het andere (Jeruzalem) tot het herstel van het andere zou leiden, vermanen wij jullie allen en sporen 
jullie in de Heer er toe aan en leggen jullie tot vergeving van de zonden op dat jullie om ditzelfde keizerrijk 
hechter te vestigen in zijn toewijding aan de Apostolische Stoel en aan ons en om het steviger vast te 
houden onder de Latijnse heerschappij,  jullie een jaar langer in de gebieden van Romania blijven, nuttig 
advies en effectieve hulp biedend aan Boudewijn, onze meest geliefde zoon in Christus, illustere keizer 
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Godsoordeel houdt hij ook voor aan de pelgrims die naar het Heilig Land willen 
afreizen. De Latijnen hebben door een Godsoordeel het keizerrijk van 
Constantinopel aan zich onderworpen met het oog op de bevrijding van Jeruzalem 
(VIII-131 (130) aan alle christengelovigen, die naar Constantinopel willen afreizen 
om het Heilig Land te hulp te komen - augustus 120593).  
Letterlijk dezelfde bewoordingen als in de brief VIII-134 (133) aan de markgraaf 
Bonifatius van Montserrat - augustus/september 120594 zou Innocentius bijna 2,5 
jaar later gebruiken in zijn brief aan de edelman (Griekse keizer) Theodorus 
Lascaris. De translatio wordt opnieuw benoemd als een rechtvaardig Godsoordeel 
over de Grieken die de eenheid van de Kerk wilden verscheuren, waarbij Innocentius 
hun excessen in herinnering brengt, alsook de eigen interpretatie die de 
kruisvaarders aan de verovering van de stad hebben gegeven (XI- 44 (47) aan de 
edelman (Griekse keizer) Theodorus Lascaris - maart 120895). Het keizerrijk van 

 
van Constantinopel, tenzij misschien jullie aanwezigheid zoveel meer nodig zou zijn in het Heilig Land en 
jullie ondertussen genoodzaakt worden jullie te haasten om het te bewaken.  
93 Hageneder, Die Register, Br. VIII-131 (130) Cum per, p. 238, r. 19-23: Cum per Constantinopolitani 
detentionem imperii quod divino iudicio sibi subiugavere Latini, pro certo speretur Jer(oso)limitana 
provincia liberanda de manibus paganorum, quicumque pro reverentia Jesu Christi pie suspirat ad 
libertationem illius, ad istius quoque detentionem debet efficaciter aspirare. 
VERTALING: Omdat door de inbezitname van het keizerrijk van Constantinopel, dat de Latijnen door een 
Gods oordeel aan zich onderwierpen, zeker mag worden gehoopt dat de provincie van Jeruzalem bevrijd 
zal worden uit de handen van heidenen, moet ook een ieder die uit eerbied voor Jezus Christus vroom 
verlangt naar de bevrijding van dat Land, daadwerkelijk streven naar de in bezitname.er van. 
94 Cf. Voetnoot 90 van dit hoofdstuk. 
95 Hageneder, ibid., Br. XI-44 (47) Ut litterarum, p. 62, r. 1- p. 63, r. 5: Nos autem memoratos non 
excusamus Latinos, quos super excessibus suis multociens redarguimus, sed excusationes eorum 
presenti tibi pagina duximus declarandas. Dicunt enim, quod illius adholescentis suscepto ducatu, qui 
fatebatur Const(antino)politanum imperium sibi de iure deberi, necessitas eos compulit importuna, ut in 
Romaniam ad acquirenda victualia declinarent, et facientes de necessitate virtutem intenderunt in ipsa 
principaliter procurare, quatinus apostolice sedi gratum prestarent obsequium et expectatum succursum 
nichilminus Terre sancte, quod ad plenum consumasse putarunt, cum sine sanguinis effusione regia urbe 
capta et accubatore imperii effugato restitutisque in ipsa patre simul ac filio, Isachio videlicet et Alexio, ad 
fastigium imperatorie dignitatis fecerunt ipsos non coactos sacrosancte apostolice sedi tactis Evangeliis 
obedientiam repromittere imperiali nobis scripto transmisso ad maiorem fidei firmitatem, ut, quod ore 
promiserant, opere adimplerent. Qua sola Dei virtute mirabiliter triumphata quicquid extunc quocumque 
modo vel loco fecerint voluntarii vel inviti, semper habuerunt in votis, ut inobedientie filios reducerent ad 
obedientiam matris sue tam debitam quam devotam et per imperium Romanie oportunius et facilius 
succurrerent Terre sancte. Licet autem ipsi omnino inculpabiles non existant, per eos tamen Grecos iusto 
Dei iudicio credimus fuisse punitos, qui tunicam inconsutilem Jesu Christi scindere sunt moliti. Cum enim 
iudicia Dei adeo sint occulta, quod abissus multa prophetica voce dicuntur, sepe contingit, ut ipsius 
occulto iudicio semper tamen iustissimo mali malorum ministerio puniantur, […]       
VERTALING: Wij verontschuldigen echter in onze herinnering de Latijnen niet, die wij vaak hebben 
aangeklaagd om hun excessen, maar wij hebben gemeend u in deze brief hun rechtvaardigingen nader 
te verklaren. Zij zeggen namelijk, dat toen deze jeugdige leider, die had aangegeven dat het keizerrijk 
van Constantinopel hem rechtens toekwam, het leiderschap op zich had genomen, een ongunstige 
noodzaak hen dwong om uit te wijken naar Romania om er levensmiddelen te verwerven en van de nood 
een deugd makend, zich er in haar (Romania) op gericht te hebben om er voor te zorgen dat zij de 
verschuldigde gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel betuigen en desalniettemin de verwachte hulp 
voor het Heilig Land, welke zij meenden volkomen te kunnen volbrengen, toen zij, nadat zij zonder 
bloedvergieten de koninklijke stad hadden veroverd en de usurpator uit het keizerrijk verdreven werd en 
in haar (de stad), zowel de vader als de gevluchte zoon, Isaak en Alexius dus, in hun rang en waardigheid 
als keizer waren hersteld, hen zonder dwang onder het aanraken van de de Evangeliën, aan de heilige 
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Constantinopel heeft zich bij goddelijk oordeel moeten onderwerpen aan de Latijnen, 
is de vaste overtuiging van Innocentius (brief IX-45 aan de edelman […] markgraaf 
van Namen en aan alle christengelovigen, die met hem naar Constantinopel willen 
afreizen om het Heilig Land te hulp te komen - april 120696). Dat de Grieken het 
goddelijk oordeel over zichzelf hebben afgeroepen, is voor Innocentius een 
uitgemaakte zaak. De Grieken hebben steeds de bijstand aan het Heilig Land 
verhinderd, zelf boden ze geen hulp, alhoewel ze door de paus ertoe werden 
aangespoord. Later heeft keizer Isaak (Isaak II Angelos 1185-1195) zelfs de gunst 
gezocht van Saladin door de bouw van een moskee in Constantinopel. Nog erger 
dan de haat tegen de Latijnen, was de dwaling van hun kant: als zouden door een 
slimme vondst van de Apostolische Stoel de Latijnen zijn afgebogen om 
Constantinopel buit te maken (brief XIII-182 (184) aan de patriarch van 
Constantinopel - december 121097).  
  

Het onderzoek van de teksten over de translatio laat zien dat Innocentius een 
onderscheid heeft gemaakt tussen de gebeurtenissen die leidden tot de verovering 
van de stad - door hem benoemd als ‘verheven wonderen’ - en de translatio imperii 

 
Apostolische Stoel hadden doen beloven, waarbij ons een keizerlijk schrijven werd gestuurd tot 
versterking van het geloof, dat zij wat zij mondeling hadden toegezegd, in hun daden waar zouden maken. 
Nadat alleen de kracht van God op wonderlijke wijze had gezegevierd, hebben zij op alle mogelijk 
manieren en waar dan ook, vrijwillig of ongewild, zich steeds houdend aan de gelofte, opdat door hen de 
ongehoorzame zonen zouden terugkeren tot de gehoorzaamheid aan hun moeder waartoe ze verplicht 
waren en zij vanuit het keizerrijk van Romania het Heilig Land zouden ondersteunen. Hoewel het duidelijk 
is dat zij zich niet als volkomen onschuldig kunnen voordoen, geloven we dat niettemin de Grieken, die 
zich inspanden om de naadloze tuniek van Christus te scheuren, gestraft werden door het rechtvaardige 
oordeel van God. Want ofschoon de oordelen van God zo verborgen zijn, dat ze met het woord van de 
profeet een diepe afgrond worden genoemd, is het vaak zo, dat de boosdoeners door zijn geheim oordeel, 
dat echter altijd zeer rechtvaardig is, om hun dienst aan het kwade bestraft worden, […]  
96 Hageneder, Die Register, Br. IX-45 Cum per, p. 84, r. 3-4:  Cum per Constantinopolitani detentionem 
imperii, quod divino iudicio sibi subiugavere Latini, […]  
VERTALING: Nu er, met het bezit van het keizerrijk van Constantinopel, dat zich bij goddelijk oordeel 
heeft moeten onderwerpen aan de Latijnen, […]  
97 Sommerlechner, Die Register, Br. XIII-182 (184) Ex litteris, p. 275, r. 3-12: Quia vero, si Greci 
recuperarent imperium Romanie, Terre sancte succursum pene penitus impedirent, ne occasione 
succursus ipsius iterum perderent locum et gentem, cum, et antequam idem imperium a Grecis translatum 
fuerit ad Latinos, ipsi a nobis sepe moniti et rogati numquam Terre sancte voluerint subvenire, quin eciam 
Ysachius imperator ob gratiam Saladini fieri fecerit in urbe Constantin(opolitana) meskitam, et quia, si 
possent exterminare Latinos, in apostasie sue vicio forcius perdurarent in odium Latinorum, quos eciam 
nunc canes appellant, sicque novissimus error fieret peior priore, cum submurmurare non cessent, quod 
per apostolice sedis ingenium exercitus Latinorum in Constantinopolim declinaverit captivandam, […] 
VERTALING: Het is werkelijk een feit, dat als de Grieken het rijk van Romania zouden herwinnen, zij bijna 
volledig de bijstand voor het Heilig Land zouden verhinderen, opdat zij niet vanwege de hulp daaraan het 
land en het volk zouden verliezen, omdat - ook voordat hetzelfde keizerrijk door de Grieken werd 
overdragen aan de Latijnen - zij, hoewel zij vaak door ons vaak aangespoord en gevraagd, het Heilig 
Land nooit te hulp wilden komen. Keizer Isaak heeft zelfs, om in gunst te komen bij Saladin, in de stad 
Constantinopel een moskee laten bouwen, en omdat  zij, als zij de Latijnen konden uitroeien, op hun beurt 
nog sterker in hun apostasie konden volharden in hun haat tegen de Latijnen, die ze nu zelfs honden 
noemen, en zo zal de laatste dwaling nog erger zijn dan de eerste, wanneer  ze niet ophouden heimelijk 
te mompelen, dat door een slimme vondst van de Apostolische Stoel het leger van de Latijnen is 
afgebogen om Constantinopel buit te maken, […]  
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die er het gevolg van was. De verovering benoemde hij onder andere als een 
gebeuren ter ere en ten bate van de Apostolische Stoel. De positie van de 
Apostolische Stoel blijkt het centrale thema te zijn bij de duiding van de translatio 
imperii. De oorzaak van de translatio van het rijk van de Grieken naar de Latijnen 
zag Innocentius in de ongehoorzaamheid van dit rijk aan de Apostolische Stoel. 
Bovendien merkte hij op dat het door de voorspraak van de Apostolische Stoel was 
dat het Griekse keizerrijk aan de Latijnse keizer was onderworpen en dat deze onder 
leiding van de Apostolische Stoel tot stand was gekomen.  

 
 Innocentius heeft deze translatio imperii noch bedacht, noch kunnen voorzien. 
Voor hem was het ingrijpen Gods het interpretatiemodel van de gebeurtenissen. Hij 
zag ze als een profetisch en krachtig ingrijpen door Gods rechterhand, waardoor zijn 
plan tot vervulling kwam (waarbij de kruisvaarders het instrument in Gods hand 
waren). De translatio werd door hem dan ook getypeerd als een (rechtvaardig) 
goddelijk oordeel over de Grieken, die de eenheid van de Kerk wilden verscheuren. 
Innocentius onderstreepte dat na de translatio door Gods genade ook de Griekse 
Kerk tot haar moeder en hoofd was teruggekeerd. Deze terugkeer, die tot stand werd 
gebracht door Gods hand, betekende de verheffing van de Kerk van Rome. Door 
bovendien te spreken over het rijk dat overging van ‘de schismatieken naar de 
katholieken’ en over deze translatio imperii, die de overdracht mogelijk maakte van 
de ritus van het priesterambt (het bisschopsambt in de Griekse Kerk98), benadrukte 
Innocentius de plenitudo potestatis van het leergezag van de Apostolische Stoel en 
van de paus ten opzichte van de Griekse Kerk en van de (Latijnse) keizer. Vanuit 
diezelfde optiek van het Godsoordeel kon hij schrijven dat ‘het keizerrijk van 
Constantinopel door een Godsoordeel aan de Latijnen was onderworpen met het 
oog op de bevrijding van Jeruzalem. De brede inzet die van allen (de kruisvaarders) 
gevraagd werd ten dienste van het keizerrijk stond ook steeds in het perspectief van 
de herovering van het Heilig Land.  
 
 Wat het Latijnse keizerrijk betrof, schonk hij zijn pauselijke bescherming aan de 
(gekozen) keizer, het land en het volk; dit ter ondersteuning en opbouw van het 
keizerrijk. De sancties die in het onderzoek naar voren kwamen, betroffen hen die 
weerstand boden aan de vestiging van het Latijnse keizerrijk. Zij (de bestuurders) 
konden rekenen op een kerkelijke boete in de vorm van een persoonlijke 
excommunicatie of een interdict op hun land, waartegen niet geappelleerd kon 
worden. Het Latijnse keizerrijk moest bewaard worden in gehoorzaamheid aan de 
Apostolische Stoel. Tegenover de legerbisschoppen werd benadrukt dat zij het 
christelijke leger nauwer moesten binden aan de Kerk van Rome ten dienste van de 
relatie van het Griekse rijk met de Apostolische Stoel.  
 

 
98 Cf. Punt 3.4 van dit hoofdstuk. 
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  Al met al bracht de translatio Innocentius ertoe zich bevestigd te weten in zijn 
geloof aangaande Gods ingrijpen en in zijn theologisch concept omtrent de 
bijzondere positie van de Apostolische Stoel. De duiding die hij aan de 
gebeurtenissen en aan de nieuw ontstane situatie gaf, hebben een sterkere 
uitstraling dan de niet mis te verstane sancties die konden worden opgelegd. Of 
anders gezegd: Innocentius nam ze op in zijn religieuze denkkader en interpretatie-
model dat gevormd werd door de overtuiging dat hem vanuit de latitudo temporalis 
het recht toekwam om de translatio imperii van 1204 te bevestigen en dienstbaar te 
maken aan de Kerk. Kenmerkend is de frase waarin de verovering als een wonder 
ter ere en ten bate van de Apostolische Stoel wordt betiteld. Dit tekent het spirituele 
denkkader van Innocentius ten voeten uit.   
 

3.5 De voorzetting van de kruistocht 

Met de oprichting van het Latijnse keizerrijk te Constantinopel en het aantreden van 
een Latijnse keizer leek Innocentius de beste vooruitzichten te hebben om zich te 
kunnen wijden aan de bevrijding van het Heilig Land. Toch was de werkelijkheid 
anders. Eén van de gevolgen van de translatio imperii was de onderbreking van de 
kruistocht naar het Heilig Land. De Amerikaanse historicus Donald Queller geeft aan 
dat de kruisvaarders - in hun eigen belang - intens bezig waren met de door hen 
gedane veroveringen. Maar Queller onderstreept het feit dat ze niet anders konden, 
wilden ze de voortgang naar het Heilig Land in aanmerking blijven nemen.99 De 
Duitse historicus Walter Norden behandelt in zijn boek ‘Das Papsttum und Byzanz’ 
(1903) uitgebreid het afzien van de Latijnen van de voorzetting van de kruistocht. Hij 
concludeert dat Innocentius, nadat de euforie over de translatio voorbij was, een 
‘natuurlijke’ verklaring zocht voor het afbuigen van de kruistocht en dat hij hiervoor 
de Venetianen als zondebok aanwees.100  
 

De brieven en de adressanten 
De voortzetting van de kruistocht naar het Heilig Land komt ter sprake in elf brieven.  
Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen die brieven welke gericht 
waren aan de kruisvaarders (6) en aan de overigen (5). De voortzetting van de 
kruistocht naar het Heilig Land was een punt van blijvende aandacht voor de paus. 
Zeker na de turbulente gebeurtenissen van de verovering van Constantinopel en de 
oprichting van het Latijnse keizerrijk en het Latijnse patriarchaat dreigde het 
herwinnen van het Heilig Land uit het zicht van de kruisvaarders te verdwijnen. 
Innocentius zou tot in het najaar van 1207 niet nalaten hen te blijven motiveren voor 
de recuperatie van het Heilig Land. In de brief VII-153 Litteras imperatorie101 

 
99 Cf. Queller, The Fourth Crusade, p. 153. 
100 Cf. Norden, Das Papsttum und Byzanz, pp. 172-80. 
101 Br. VII-153 Litteras imperatorie. Reg. Vat. 5, 177v-178r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
1198-1204, document 4, en in: Hageneder, Die Register, VII, 153, pp. 262-3; Haluscynskyj, Acta, I, pp. 
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(titulatuur: aan Boudewijn, illustere keizer van Constantinopel - in het register 
opgenomen op 7 november 1204 te Rome bij Sint-Pieter) plaatst hij het Latijnse 
keizerrijk in het perspectief van het Heilig Land als ‘een ondersteuning’ voor deze 
recuperatie. Hij ging ermee akkoord dat het leger voor een jaar - tot april 1206 - in 
Constantinopel zou blijven ter ondersteuning van het keizerrijk.  
Onverwachte ontwikkelingen in het Heilig Land zouden een onmiddellijke 
voortzetting kunnen vragen, aldus Innocentius, in de brief VIII-64 (63) Si 
prevenisset102 (titulatuur: aan de gehele clerus en het volk in het christelijke leger, 
gelegerd nabij Constantinopel - in het register opgenomen ca. 25 april-25 mei 1205 
te Rome bij Sint-Pieter). Toch leek door de gewijzigde politieke omstandigheden 
(keizer Boudewijn was gevangengenomen door het Bulgaarse leger) en door het feit 
dat kardinaal-legaat Petrus Capuanus de kruisvaarders voor een jaar had 
gedispenseerd van hun kruisvaarderseed de voortzetting van de kruistocht geen 
kans van slagen meer te hebben. Niettemin bleef Innocentius de betrokkenen 
aanspreken. In de brief VIII-127 (126) Audito iam103 (titulatuur: aan Petrus, kardinaal-
priester van de titelkerk Sint-Marcellus, legaat van de Apostolische Stoel - in het 
register opgenomen op 12 juli 1205 te Rome bij Sint-Pieter) sprak hij de legaten aan 
op hun aanwezigheid te Constantinopel en op hun houding. In de brief VIII-134 (133) 
Quod inter104 (aan de edelman […] markgraaf van Montferrat - in het register 
opgenomen tussen ca. 15 augustus-15 september 1205 te Rome bij Sint-Pieter) 
werd Bonifatius herinnerd aan zijn eed tot bevrijding van het Heilig Land. Innocentius 
gaf hem aan dat ook Thessalonica, het nieuwe land van de markgraaf, dienstbaar 
kon zijn aan deze niet te vergeten opdracht. Van harte ondersteunde hij in de brief 
IX-197 (199) Ad nostram105 (titulatuur: aan de graven, baronnen, ridders en alle 
kruisvaarders - in het register opgenomen op 11 december 1206 te Rome bij Sint-
Pieter) het initiatief van Nivelon van Quierzy, bisschop van Soissons en zijn 
kruisvaarders voor een gezamenlijke inscheping. In brief X-38 Cum ad106 (titulatuur: 
aan alle kruisvaarders van de gelovigen in Christus gelegerd in de gebieden van 
Romania - in het register opgenomen ca. maart 1207 bij Lateranen) drong 
Innocentius er bij de kruisvaarders in Romania ten zeerste op aan om stand te 
houden en hij bemoedigde hen door een vooruitzicht op ondersteuning. 
 

 
276-7, nr. 64 en in: PL 215, 0454D- 0455D. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, 
Contemporary Sources, pp. 112-5. 
102 Br. VIII-64 (63) Si prevenisset. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 64 (63), p. 109. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 161-2. 
103 Br. VIII-127 (126) Audito iam. Reg. Vat. 7, ff. 40r-41r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
1198-1204, document 5, en in: Hageneder, ibid., VIII, 127 (126), pp. 230-3. Hageneder dateert deze brief 
op 12 juli 1205. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 162-8. 
104 Br. VIII-134 (133) Quod inter. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 134 (133), pp. 244-8. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 168-76. 
105 Br. IX-197 (199) Ad nostram. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, pp. 354-5 en in PL 215, 1036D-
1037B. 
106 Br. X-38 Cum ad. Transcriptie in: Hageneder, ibid., X, pp. 59-60.   
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 Van harte gaf hij support aan hen die wilden afreizen om het Heilig Land te hulp 
te komen zoals dit naar voren komt in de rondzendbrief VIII-131 (130) Cum per107 
(titulatuur: aan alle christengelovigen, die naar Constantinopel willen afreizen om het 
Heilig Land te hulp te komen - in het register opgenomen op 16 augustus 1205 te 
Rome bij Sint-Pieter) en in de brief IX-45 Cum per108 (titulatuur: aan de edelman […] 
markgraaf van Namen en aan alle christengelovigen, die met hem naar 
Constantinopel willen afreizen om het Heilig Land te hulp te komen - in het register 
opgenomen op 10 april 1206 te Rome bij Sint-Pieter). Met de brief IX-196 (198) Ad 
nostram109 (titulatuur: […] aan de bisschop van Soissons en G(ottfried), proost van 
Douai, dierbare broeders van onze zoon in Christus, de illustere keizer van 
Constantinopel, en […] cantor van Parijs - in het register opgenomen op ca. 10 
december 1206 te Rome bij Sint-Pieter) geeft hij aanwijzingen voor een 
gezamenlijke inscheping van de kruisvaarders. 
 Nog enkele keren zou Innocentius in zijn correspondentie reflecteren op de 
bevrijding van het Heilig Land. Zo in de brief IX-139 Apostolice servitutis110 (titulatuur: 
aan de edelman […] (Pietro Ziani), doge en het volk van de Venetianen - in het 
register opgenomen op 5 augustus 1206 te Ferentino) met betrekking tot de inzet 
van een groot christelijk leger en in de brief XI-44 (47) Ut litterarum111 (titulatuur: aan 
de edelman (keizer) Theodorus Lascaris - in het register opgenomen op 17 maart 
1208 bij Lateranen) over de optie om vanuit Romania het Heilig Land ondersteunen. 
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
De brieven met betrekking tot het voortzetten van de kruistocht vestigen de aandacht 
op de autoriteit van de Apostolische Stoel en van de paus. Als eerste bezien we het 
zestal brieven, gericht aan de kruisvaarders, waarin Innocentius als uiting van zijn 
gezag concrete beslissingen en opdrachten voorlegt.  
Soms betreft het een toezegging of een advies:  
Aan de keizer wordt toegezegd dat clerici en leken hem zullen bijstaan bij de 
verdediging van het keizerrijk van Constantinopel. Door hun bijstand zal het Heilig 
Land gemakkelijker bevrijd kunnen worden uit de hand van de heidenen. De 
Apostolische Stoel stelt allen vergeving en kwijtschelding in het vooruitzicht (brief 
VII-153 aan keizer Boudewijn - november 1204112). Innocentius geeft aan dat een 

 
107 Br. VIII-131 (130) Cum per. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 131 (130), pp. 238-9 en in 
PL 215, 0706B-0706C. 
108 Br. IX-45 Cum per. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 45, pp.83-4 en in Pl 215, 0854C-0855A. 
109 Br. IX-196 (198) Ad nostram. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, pp. 352-3 en in PL 215, 1036B-
1036C. 
110 Br. IX-139 Apostolice servitutis. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 139, pp. 247-50. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, The Deeds, pp. 194-6. 
111 Br. XI-44 (47) Ut litterarum. Transcriptie in: Hageneder, ibid., XI, pp. 60-4; Haluscynskyj, Acta, I, pp. 
345-8, nr. 117 en in: PL 215, 1372D-1375A.  
112 Br. VII-153 Litteras imperatorie, Reg. Vat. 5, 177v-178r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
1198-1204, document 4: […] universis etiam tam clericis quam laicis crucesignatis consistentibus tecum 
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jaar van oponthoud ten dienste van het Latijnse keizerrijk in de gebieden van 
Romania onder druk zal kunnen komen te staan. Onverwachte gebeurtenissen in 
het Heilig Land zouden immers de kruisvaarders kunnen noodzaken om onverwacht 
snel de kruistocht voort te zetten (brief VIII-64 (63) aan de gehele clerus en het volk 
in het christelijke leger, gelegerd nabij Constantinopel - april/mei 1205113).  
Soms betreft het ook een hard woord van kritiek, dat - zoals onderstaand - de legaten 
confronteert met de gevolgen van hun handelen. De legaten zijn op eigen initiatief 
naar Constantinopel afgereisd. Innocentius confronteert hen met de negatieve 
gevolgen hiervan, omdat pelgrims en autochtone bewoners hen daarin zijn gevolgd. 
Het absolveren van de kruisvaarders van hun pelgrimseed is voor Innocentius een 
onbegrijpelijke zaak, waar de paus enigszins emotioneel op reageert: een plechtige 
en vrome eed was geperverteerd. Hierdoor wordt de positie van de Apostolische 
Stoel ten opzichte van de Saracenen zeer verzwakt. De legaat krijgt de opdracht om 
alles uit te stellen en terug te keren naar het Heilig Land (brief VIII-127 (126) aan 
Petrus, kardinaal-priester van de titelkerk Sint Marcellus, legaat van de Apostolische 
Stoel - juli 1205114).   

 
in exercitu Christiano sub spe remissionis et indulgentie, quam eis Sedes Apostolica polliceturm, 
iniungimus et mandamus, ut ad defendendum et retinendum Constantinopolitanum imperium, per cuius 
subventionis auxilium Terra sancta facilius poterit de paganorum manibus liberari, tibi prudenter et 
potenter assistant, […]. Zie ook: Hageneder, Die Register, VII, 153, p. 263, r. 19-21. 
VERTALING: […] wij leggen op en wij gelasten alle geestelijken, evenals de lekenkruisvaarders die bij u 
in het christelijk leger zijn om vanuit de hoop op vergeving en kwijtschelding, dat de Apostolische Stoel 
hen toezegt, u prudent en krachtig bij te staan bij de verdediging en het behoud van het keizerrijk van 
Constantinopel: door deze bijstand kan het Heilig Land gemakkelijker bevrijd worden uit de handen van 
de heidenen, […] 
113 Hageneder, Die Register, Br. VIII-64 (63) Si prevenisset, p. 109, r. 11-5: […] adhuc per anni spatium 
faciatis moram in partibus Romanie, karissimo in Christo filio nostro B(alduino), illustri Constantinopolitano 
imperatori, salubre consilium et efficax auxilium tribuentes, nisa forsan presentia vestra usque adeo esset 
necessaria Terre sancte, ut oporteret vos interim ad eius custodiam properare. 
VERTALING: […] dat jullie een jaar langer in de gebieden van Romania blijven, nuttig advies en effectieve 
hulp biedend aan Boudewijn, onze meest geliefde zoon in Christus, illustere keizer van Constantinopel, 
tenzij wellicht jullie aanwezigheid zoveel meer nodig is in het Heilig Land, zodat jullie ondertussen 
genoodzaakt worden jullie te haasten om het te bewaken.  
114  Br. VIII-127 (126) Audito iam. Reg. Vat. 7, ff. 40r-41r. Transcriptie in: Piergentili, , Der vierte Kreuzzug, 
1198-1204, document 5: Et quia vos, qui debueratis ibidem maius expectare subsidium et ad 
succurrendum eidem terre tam exemplo quam verbo alios invitare, pro vestre voluntatis arbitrio exinde in 
Greciam navigastis, non solum peregrini sed et indigene terre vestris vestigiis inherentes 
Constantinopolim devenerunt, […] Debueratis ergo causam vestre legationis attendere ac sollicite 
cogitare, quod non ad capiendam Constantinopolitanum imperium sed defendendas reliquias Terre 
Sancte ac Perdita, si daret Dominus, restauranda vos duxerimus delegandos, mittentes vos non ad 
capescendas temporalis divitias sed promerendas eternas, cum nos et fratres nostri vobis in expensis 
providerimus competenter. Audito autem nuper et per tuas litteras intellecto, quod universos 
crucesignatos, qui in defensione Constantinopolis a precedenti martio usque ad proximum morarentur, a 
voto peregrinationis et onere crucis absolveras, contra te non potuimus non moveri, cum nec debueris 
nec potueris talia ullatenus attemptare, quicumque tibi contra suggerent et quocumque modo seducerent 
mentem tuam.[…] utrum tibi licuerit immutare taliter immo pervertere potius votum tam sollempne ac pium, 
tibi relinquimus discernendum. Ecce etenim, quod cum merore referimus et rubore, unde videbamur 
hactenus profecisse deficimus, et angustamur unde credebamus potissimum dilatari. […] discretioni tue 
per apostolica scripta districte precipiendo mandamus, quatinus omni occasione cessante in Terram 
Sanctam postpositis ceteris revertaris. Zie ook: Hageneder, Die Register, Br. VIII-127 (126) Audito iam, 
p. 230, r. 25-29, p. 231, r. 14-25, 28 - p. 232, r. 1-2, p. 233, r. 9-10. 
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Een andere keer betreft het praktische aanwijzingen en opdrachten, die verband 
houden met de organisatie van de kruistocht: 
De kruisvaarders wordt opgedragen om zich met Nivelon van Quierzy, bisschop van 
Soissons, vanuit Genua of Brindisi in te schepen, zodat er geen verdeeldheid zal 
ontstaan (brief IX-197 (199) aan de graven, baronnen, ridders en alle kruisvaarders 
- december 1206115). Nivelon van Quierzy, bisschop van Soissons en andere clerici 
krijgen de opdracht om ervoor te zorgen dat alle kruisvaarders zich gezamenlijk 
vanuit Genua zullen gaan inschepen, zodat er geen verdeeldheid zal ontstaan (brief 
IX-196 (198) aan de bisschop van Soissons, proost Gottfried van Douai en de cantor 
van Parijs - december 1206116).   
Ook maant hij de kruisvaarders dat zij zouden insisteren op de herwinning van het 
Heilig Land, zodat de verraderlijke heidenen met de hulp van God daadwerkelijk tot 
aan de grenzen van de christenen teruggedrongen zouden worden (brief X-38 aan 
alle kruisvaarders van de gelovigen in Christus gelegerd in de gebieden van 

 
VERTALING: En omdat jullie - die juist die een grotere ondersteuning hadden moeten verwachten en 
anderen zowel door het goede voorbeeld te geven als door woorden hadden moeten uitnodigen om dat 
land terzijde te staan, - volgens de beslissing van jullie eigen wil vandaar naar Griekenland zijn gezeild, 
zijn niet alleen de pelgrims, maar - tredend in jullie voetspoor - ook de autochtone bewoners van het land 
afgereisd naar Constantinopel, […] Jullie hadden dus aandacht moeten schenken aan jullie opdracht als 
legaat en er zorgvuldig bij stil te staan, dat wij jullie hebben gedelegeerd niet om het keizerrijk van 
Constantinopel in te nemen maar om de restanten van het Verloren en Heilig Land te verdedigen en te 
heroveren - als  God het zou geven -; wij hebben  jullie niet uitgezonden niet om tijdelijke rijkdommen te 
verwerven maar de beloofde eeuwige rijkdommen, toen wij en onze broeders op passende wijze in jullie 
uitgaven hebben voorzien. We hebben echter onlangs gehoord en uit uw brief begrepen, dat alle 
kruisvaarders die van afgelopen maart tot maart volgend jaar zouden blijven ter verdediging van 
Constantinopel, u zijn geabsolveerd van hun pelgrims eed en de verplichting van het kruis; tegenover u 
konden wij onmogelijk niet reageren omdat u deze dingen op geen enkele manier mag nog kunt proberen, 
wie u dit ook mogen voorstellen en op welke wijze zij ook uw gezond verstand mogen misleiden […] wij 
laten het aan uw eigen oordeel of het u was toegestaan zulk een plechtige en vrome eed te wijzigen - 
nee, liever te perverteren. Want zie: met droefheid en schaamte doen wij verslag van het feit, dat door 
datgene waarvan we tot nu toe leken te hebben geprofiteerd, zijn we verarmd, en door datgene waarvan 
we dachten dat we er de sterkste door werden, zijn we nu in nood.[…] leidend door deze apostolische 
brief gelasten wij u, die kunt onderscheiden en om elke gunstige gelegenheid te laten rusten, het overige 
uit te stellen en terug te keren naar het Heilig Land. 
115 Hageneder, Die Register, Br. IX-197 (199) Ad nostram, p. 354, r. 19-23: Quocirca nobilitate vestre 
presentium auctoritate districte precipiendo mandamus, quatinus cum dicto episcopo ad eundem portum 
accedere studeatis transfretaturi pariter cum eodem, ne - quod absit - exercitus Domini occasione qualibet 
dissolvatur, ipsius episcopi, qui super hoc fideliter et devote laborat, consiliis intendentes. 
VERTALING: Daarom dragen wij uwe hoogheden met het gezag van het huidige schrijven op u ten 
zeerste te laten leiden, voor zover jullie je erop toeleggen om met de genoemde bisschop in dezelfde 
haven samen te komen om op eenzelfde wijze met hem over te steken, opdat niet - wat verhoed moge 
worden - door welke gelegenheid dan ook het leger van de Heer ontbonden wordt, en de raadgevingen 
van diezelfde bisschop, die hiervoor getrouw en toegewijd werkt, worden opgevolgd. 
116 Hageneder, ibid., Br. IX-196 (198) Ad nostram, p. 353, r. 16-21: Volumus nichilominus et mandamus, 
ut universos crucesignatos monere ac inducere studeatis, ut ad eundem vobiscum portum accedant in 
societate vestra pariter processuri, ne forsan exercitus Domini et oves pascue eius occasione qualibet 
dividantur. Nos enim super hoc universis crucesignatis monita nostra dirigimus et mandata. 
VERTALING : Wij toch willen en dragen op, dat jullie je erop toeleggen alle kruisvaarders te vermanen 
en ertoe te brengen opdat zij met jullie samen komen in dezelfde haven te komen en in jullie gezelschap 
op eenzelfde wijze voortgang maken, zodat niet het leger van de Heer en de schapen van zijn kudde door 
welke gelegenheid dan ook van elkaar verdeeld worden. Want hierover richten wij onze adviezen en 
opdrachten aan alle kruisvaarders. 
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Romania - maart 1207117). De hulp die Innocentius verwachtte, had moeten komen 
van Nivelon van Quierzy, bisschop van Soissons, die in het Westen troepen had 
verzameld. Deze stierf onverwacht in september 1207 te Bari, waar hij zich 
voorbereidde op de overtocht naar Romania. Daarmee vervloog voor Innocentius 
definitief de hoop op een voorzetting van de kruistocht.118  
 
 De overige vijf brieven zijn meer in het algemeen gericht op de (voortzetting van 
de) bevrijding van het Heilig Land of geven een reflectie op de mogelijkheid om tot 
die bevrijding te komen. 
Het bezit en de versterking van het keizerrijk wordt duidelijk gerelateerd aan de 
bevrijding van de provincie Jeruzalem, iets waarnaar eenieder, die uit respect voor 
Jezus Christus hiernaar uitziet, ook daadwerkelijk moet streven, bijzonder degenen 
die naar Constantinopel zijn gekomen (brief VIII-131 (130) aan alle 
christengelovigen, die naar Constantinopel willen afreizen om het Heilig Land te hulp 
te komen - augustus 1205119). Dezelfde tekst treffen we aan in brief IX-45. Bovendien 
vinden we in deze brief de vraag om hulp voor Constantinopel in zoverre dit een 
ondersteuning zou betekenen voor het Heilig Land (brief IX-45 aan de edelman […] 
markgraaf van Namen en aan alle christengelovigen, die met hem naar 

 
117 Hageneder, Die Register, Br. X-38 Cum ad, p. 59, r. 26-8; p. 60, r. 12-5: […] ut recuperationi Terre 
sancte fortius insistatis, inefficax ad hoc virtus existit humana nec quicquam per se potest efficere, nisi 
desuper id sibi attributum […] Est enim crucesignatorum copiosa multitudo, sicut firmiter speramus, in 
auxilium vestrum cito ventura, cum quibus ad paganorum perfidiam a christianorum finibus exsufflandam 
efficaciter cum Dei auxilio poteritis laborare.  
VERTALING: […] opdat jullie krachtig insisteren op de herwinning van het Heilig Land; menselijke kracht 
staat in deze zwak, noch kan iemand dit uit zichzelf tot stand brengen, tenzij dit van boven wordt verleend 
[…] Want er komt snel, zo hopen wij intens, een talrijke menigte van kruisvaarders jullie te hulp, met wie 
jullie zouden kunnen samenwerken om het ongeloof van de heidenen van de grenzen van de christenen 
uit te bannen.  
118 Cf. Norden, Das Papsttum und Byzanz, p. 176. 
119 Hageneder, ibid., Br. VIII-131 (130) Cum per, p. 238, r. 19 - p. 239, r. 1-2: Cum per Constantinopolitani 
detentionem imperii, quod divino iudicio sibi subiugavere Latini, pro certo speretur Jero(oso)limitana 
provincia liberanda de manibus paganorum, quicumque pro reverentia Jesu Christi pie suspirat ad 
liberationem illius, ad istius quoque detentionem debet efficaciter aspirare. Licet ergo per generales 
litteras nuper universis Christi fidelibus iniunxerimus in remissionem omnium peccatorum, ut 
Constantinopolim accedentes ad Terre sancte subsidium laborarent, ne tamen eorum labor inutilis sit et 
cassus, si venientes non possint passagium invenire vel expectando diutius necessarias consumere 
cogantur expensas, universitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus certo termino 
constituto, infra quem vos ad iter congrue preparetis, nuntios ad nos ideoneos premittatis, qui nos de 
vestro reddant proposito certiores, […] 
VERTALING: Nu er, met het bezit van het keizerrijk van Constantinopel, dat de Latijnen door een goddelijk 
oordeel aan zich hebben onderworpen, met zekerheid mag worden uitgezien naar de bevrijding van de 
provincie van Jeruzalem uit de handen van de heidenen, moet eenieder die uit respect voor Jezus 
Christus vroom versmacht naar haar bevrijding, ook daadwerkelijk streven naar het bezit ervan. Hoewel 
wij dus onlangs door middel van algemene brieven aan alle christengelovigen ter vergeving van alle 
zonden hebben opgelegd, dat zij, die Constantinopel versterken, zich inzetten voor de ondersteuning van 
het Heilig Land, dragen wij, om te voorkomen dat hun inzet zonder nut en vergeefs zal zijn, wanneer zij 
aankomen en geen doorgang kunnen vinden of door langer te wachten gedwongen zullen noodzakelijke 
kosten te maken jullie allen door deze apostolische brief op om binnen de zekere vastgestelde termijn, 
waarbinnen jullie je passend zouden kunnen voorbereiden op de reis, ons bekwame boden te zenden, 
die ons op de hoogte brengen van jullie plan, […]  
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Constantinopel willen afreizen om het Heilig Land te hulp te komen - april 1206120). 
Het bezit van het land van Thessalonica, in het bezit van de markgraaf, voedt de 
hoop dat door dit land het Heilig Land gemakkelijker terug te winnen is (brief VIII-
134 (133) aan de markgraaf Bonifatius van Montferrat - augustus/september 
1205121). 
Innocentius stelt de retorische vraag waarom het leger dat Griekenland kon 
onderwerpen dan niet Egypte in bezit zou kunnen houden en aldus het Heilig Land 
zou kunnen ontrukken aan de handen van de heidenen. Jeruzalem, teruggebracht 
in christelijke handen, was hem liever geweest dan de terugkeer van Constantinopel 
naar de gehoorzaamheid aan de Kerk van Rome (brief IX-139 aan de edelman […] 
(Pietro Zani) doge en aan het volk van de Venetianen - augustus 1206122). Ook in 

 
120 Hageneder, Die Register, Br. IX-45 Cum per, p. 83 - p. 84, 3-16:  Cum per Constantinopolitani 
detentionem imperii, quod divino iudicio sibi subiugavere Latini, pro certo speretur Jero(oso)limitana 
provincia liberanda de manibus paganorum, quicumque pro reverentia Jesu Christi pie suspirat ad 
liberationem illius, ad istius quoque detentionem debet efficaciter aspirare. […] volentes tamen vos ad 
opus huiusmodi pietatis efficatius incitare, cum quidam vestrum ea potissimum ratione ad proficiscendum 
Constantinopolim induci posse sperentur, ut vota, que circa peregrinationes quascumque preterquam de 
visitanda Jer(oso)limitana provincia emiserunt, in istius necessitatis itinere compensentur, universitatem 
vestram monemus attentius et hortamur ac in remissionem huiusmodo votorum iniungimus, quatinus pro 
Terre sancte subsidio non tardetis Constantinopolim proficisci.  
VERTALING: Nu er, met het bezit van het keizerrijk van Constantinopel, dat de Latijnen bij goddelijk 
oordeel aan zich hebben onderworpen, met zekerheid mag worden gehoopt op de bevrijding van de 
provincie van Jeruzalem uit de handen van de heidenen, moet een ieder die uit respect voor Jezus 
Christus vroom versmacht naar haar bevrijding, ook daadwerkelijk streven naar het bezit ervan […] Wij 
willen ook jullie op eenzelfde wijze effectiever  prikkelen tot dit vrome werk, nu er de hoop is dat sommigen 
van  jullie vooral om die reden door ertoe gebracht kan worden om naar Constantinopel te vertrekken, 
opdat de beloften, die zij van welke pelgrimages dan ook hebben behalve die om naar de provincie van 
Jeruzalem te gaan, op deze noodzakelijke tocht worden gecompenseerd, vermanen wij jullie allen en 
sporen wij jullie aan en in het bijzonder leggen wij op deze wijze ter ontbinding van jullie geloften op dat 
jullie niet zouden aarzelen Constantinopel te helpen voor zoverre het de ondersteuning van het Heilig 
Land betekent.  
121 Hageneder, ibid., Br. VIII-134 (133) Quod inter, p. 248, r. 12-4: Firmumque geras in voto propositum, 
ut ad Terre sancta succursum, cui te sp(eci)aliter et principaliter devovisti, prudenter et potenter intendas, 
cum per hanc terram illa de facilie recuperanda speretur. 
VERTALING: Moge u krachtig het voornemen ten uitvoer brengen om het Heilig Land te ondersteunen, 
waaraan u zich bijzonder en hoofdzakelijk hebt toegewijd; span u wijs en krachtig in, want er wordt 
gehoopt dat door dit land dat (het Heilig Land) gemakkelijk kan worden teruggewonnen. 
122 Hageneder, ibid., Br. IX-139 Apostolice servitutis, p. 248, r. 12-22: […] dicite nobis, quando vos tantum 
dampnum restaurare poteritis Terre sancte? Cum averteritis exercitum Christianum tam grandem, tam 
nobilem, tam potentem, adductum et congregatum tam magno studio et labore, tam multis sumptibus et 
expensis, per quem procul dubio sperabatur, quod non solum Jerosolimitana provincia recuperari 
deberet, verum etiam magna pars regni Babilonici occupari? Si enim sibi potuit Constantinopolim et 
Greciam subiugare, quanto potius potuisset obtinere Alexandriam et Egyptum ac per hoc eripere Terram 
sanctam de manibus paganorum? Certe gratum sit nobis, quod Constantinopolis rediit ad obedientiam 
sacrosancte Romane ecclesie, matris sue, gratius tamen nobis fuisset, si Jerusalem reducta esset in 
potestatem Christiani. 
VERTALING: […] zeg het ons, wanneer jullie zo’n verlies voor het Heilig Land zouden kunnen herstellen? 
Wanneer jullie het christelijke leger - zo groot, zo nobel, zo krachtig, zo gedreven en met zo’n grote ijver 
en inzet samengebracht, met zoveel kosten en uitgaven - in een andere richting zullen hebben geleid, 
door welke (het leger) zal zonder twijfel worden gehoopt, dat niet alleen de provincie van Jeruzalem 
herwonnen zal worden, maar zelfs een groot deel van het rijk van Babylonië bezet zou kunnen worden? 
Want als het (leger) Constantinopel en Griekenland kon onderwerpen, hoeveel temeer zou het niet 
Alexandrië en Egypte in bezit kunnen houden en op deze manier het Heilig Land ontrukken aan de 
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de brief aan Lascaris geeft Innocentius aan dat het gunstig en gemakkelijk zou zijn 
geweest voor de kruisvaarders om vanuit Romania het Heilig Land te ondersteunen 
(brief XI-44 (47) aan de edelman (Griekse keizer) Theodorus Lascaris - maart 
1208123).  
  

Uit het onderzoek van de voorliggende teksten blijkt dat Innocentius het 
verlenen van bijstand aan het Latijnse keizerrijk steeds heeft gezien in het 
perspectief van het doel van de kruistocht, namelijk de bevrijding van het Heilig Land 
uit de handen van de heidenen. Reden waarom de Apostolische Stoel de 
kruisvaarders ‘vergeving en kwijtschelding’ aanbood aan wie het keizerrijk 
ondersteunde. Hij verwachtte ondersteuning vanuit de veroverde gebieden van het 
keizerrijk en het koninkrijk van Bonifatius van Montserrat voor de recuperatie van het 
Heilig Land. Door de ontbinding van de eed door de kardinaal-legaat Petrus 
Capuanus zou, aldus Innocentius, de positie van de Apostolische Stoel ten opzichte 
van de Saracenen bijzonder verzwakt worden. De voortzetting van de kruistocht 
bleek een ijdele hoop, zowel door het uitblijven van materiele ondersteuning, alsook 
door het achterwege blijven van nieuwe kruisvaarders. Terwijl de bevrijding van de 
provincie Jeruzalem toch iets was, waarnaar eenieder met respect voor Jezus 
Christus zou moeten verlangen, aldus Innocentius. De verzuchting, dat hij liever had 
gezien dat ‘Jeruzalem in christelijke handen was teruggebracht dan de terugkeer 
van Constantinopel naar de gehoorzaamheid aan de Kerk van Rome’, was geen 
wanhoopskreet, maar - medio 1206 - eerder de nuchtere vaststelling dat de vierde 
kruistocht definitief voorbij was. De rol van de Apostolische Stoel kwam enerzijds 
bevestigend naar voren in de toezegging van ‘kwijtschelding en vergeving’ en 
anderzijds corrigerend ten opzichte van de kardinaal-legaat Petrus Capuanus en wel 
met betrekking tot zijn toestemming om de pelgrimseed voor nietig te verklaren. De 
autoriteit van de paus kwam naar voren in de oproep aan de gelovigen om het Heilig 
Land te ondersteunen, alsmede in de concrete instructies die hij liet uitgaan voor de 
organisatie van de te verwachten pelgrims. De verantwoordelijkheid van de 
Apostolische Stoel voor de bevrijding van het land van Christus zou opnieuw ter 
sprake komen op het Vierde Lateraans Concilie, waarop Innocentius het plan van 
een nieuwe kruistocht zou bespreken.124 
 

 
handen van de heidenen? Zeker, het is ons aangenaam dat Constantinopel is teruggekeerd tot de 
gehoorzaamheid aan de heilige Kerk van Rome, haar moeder; toch zou het ons nog aangenamer zijn 
geweest, wanneer Jeruzalem zou zijn teruggebracht onder het gezag van de christenen.  
123 Hageneder, Die Register, Br. XI-44 (47) Ut litterarum, p. 62, r. 21-2: […] et per imperium Romanie 
oportunius et facilius succurrerent Terre sancte.  
VERTALING: […] en zij gunstig en gemakkelijk vanuit het keizerrijk van Romania het Heilig Land zouden 
ondersteunen. 
124 Cf. Herbers, Geschichte des Papsttums, pp. 194-5. 
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3.6 Deelconclusie 

Dat Innocentius de translatio imperii van april 1204 gebruikt heeft om de pauselijke 
autoriteit te profileren, staat buiten kijf. De vraag is of men hem recht doet door te 
spreken over een imperialistische politiek (Walter Norden) of over een 
universalistisch politiek idee: de ideologie van de pauselijke macht (Nora Berend).  
Dat hij zogezegd niet de kans gehad zou hebben om zijn theologisch concept om te 
zetten in een politieke realiteit (Tim Geelhaar), zegt nog niet dat Innocentius dit voor 
ogen stond. Wel staat vast dat het theologische denkkader van Innocentius bepaald 
werd door het feit dat hij de autoriteit van de Apostolische Stoel als het uitgangspunt 
van zijn handelen heeft genomen en niet als het doel ervan. Dit laatste lag voor 
Innocentius uitdrukkelijk in Christus, van wie hij zich de plaatsbekleder wist. 
 
 De translatio imperii is door Robert McNally terecht geplaatst in de wisselende 
relatie tussen sacerdotium en imperium. Brandpunten hierbij waren voor de pausen 
de autoriteit van de Apostolische Stoel en de verdediging van de Kerk. Voor 
Innocentius was dit niet anders. Binnen de plenitudo potestatis (die hem gegeven 
was en die hij zich niet hoefde te verwerven) maakte Innocentius een onderscheid 
tussen de plenitudo spiritualium en de latitudo temporalis. Deze geestelijke prioriteit 
van het pauselijk gezag betekende niet dat de tijdelijke orde en het tijdelijk gezag 
hun principiële zelfstandigheid verloren. De translatio van 1204, ook al stond deze 
binnen het concept van de divisio imperii, was voor hem bovenal een goddelijke 
bekrachtiging van de positie en de autoriteit van de Apostolische Stoel. Enerzijds 
kwam dit voor hem tot uitdrukking in de terugkeer van de Griekse Kerk tot de 
gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel, anderzijds in de bescherming die hij 
toezegde aan de keizer en aan het Latijnse keizerrijk. De plenitudo sollicitudinis voor 
de Griekse Kerk en de bescherming, die aan de keizer en het keizerrijk werd 
geboden als uiting van de latitudo temporalis, werden tot een tastbare realiteit in de 
sancties, die zouden worden opgelegd aan hen die weerstand zouden bieden aan 
de vestiging van het Latijnse keizerrijk. Het kerkelijk karakter hiervan 
(excommunicatie en interdict) geeft in deze de kracht en de zwakte aan van de 
pauselijke autoriteit.125  
Ook na de translatio imperii bleef de focus van Innocentius gericht op de bevrijding 
van het Heilig Land. Dat hij, zoals Walter Norden suggereerde, een ‘natuurlijke’ 
verklaring voor het afbuigen van de kruistocht zou hebben gezocht en aldus de 
Venetianen hiervoor verantwoordelijk hield, gaat voorbij aan het feit dat Innocentius 
eerder oog had voor de menselijke zwakheid en zondigheid van de kruisvaarders, 
ondanks de door hen afgelegde eed en de aan hen toegezegde vergeving. Ondanks 
het uitblijven van middelen en menskracht heeft Innocentius het verlangen naar de 
recuperatie van het Heilig Land bewaard. Ook al werd zijn inspiratie niet breed 

 
125 Cf. Becker, Das 12. Jahrhundert, p. 323. 
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beantwoord en overgenomen, toch heeft hij blijk gegeven van een innerlijke trouw 
aan deze opdracht ‘uit respect voor Jezus Christus’.  
 
 Al met al bracht de translatio Innocentius ertoe zich bevestigd te weten in zijn 
geloof met betrekking tot Gods ingrijpen en in zijn theologisch concept omtrent de 
bijzondere positie van de Apostolische Stoel. Diens macht was spiritueel van 
karakter, ook al werden de sancties ook in het tijdelijke tot uiting gebracht. De duiding 
die Innocentius aan de gebeurtenissen en aan de nieuw ontstane situatie heeft 
gegeven, hebben een sterkere uitstraling gehad dan de niet mis te verstane sancties 
die konden worden opgelegd. Of anders gezegd: Innocentius nam ze op in zijn 
religieuze denkkader en interpretatiemodel dat gevormd werd door de overtuiging 
dat hem vanuit de latitudo temporalis het recht toekwam om de translatio imperii van 
1204 te bevestigen en dienstbaar te maken aan de Kerk. Kenmerkend is de frase 
waarin de verovering als een wonder ter ere en ten bate van de Apostolische Stoel 
wordt betiteld. Dit tekent het doctrinaire en spirituele denkkader van Innocentius ten 
voeten uit.  
 

4. HET PAUSELIJK GEZAG IN RELATIE TOT DE LATIJNSE KEIZERS  

 
Na de val van Constantinopel in 1204 viel het oude Byzantijnse rijk uiteen in vier 
delen: enerzijds de Griekse keizerlijke staten van Nicea, Trebizonde en het 
despotaat Epiros en anderzijds de gebieden waar de Latijnse heerschappij werd 
uitgeoefend. Dit was onder te verdelen in het Latijnse keizerrijk, de heerschappij van 
zijn vazallen en de Venetiaanse landgoederen. De Latijnse territoria werden 
gekarakteriseerd door drie kenmerken: de allesoverheersende positie van de 
Venetianen, de sterke feodale tradities opgelegd aan de structuur van de 
Byzantijnse staat en de grote invloed van het pausdom. De Duitse historicus Stefan 
Burkhardt geeft in het artikel ‘Court Ceremonies and rituals of power in the Latin 
empire of Constantinople’ (2018) deze drie kenmerkende elementen aan voor de 
Latijnse territoria.126 Het lijkt mij belangrijk om hier een vierde aan toe te voegen, 
namelijk de aanwezigheid van een Latijnse keizer te Constantinopel. Zijn 
ambtsuitoefening, binnen de werkelijkheid van het Latijnse keizerrijk op Grieks 
grondgebied, vormt de achtergrond voor mijn onderzoek over de uitoefening van het 
pauselijk gezag. De nieuwe realiteit van het Latijnse keizerrijk wil ik eerst 
positioneren rond de kenmerkende elementen van: de structuur van het nieuwe 
keizerrijk, het ambt van de keizer en de positie van de Venetianen. 
 

 
126 Cf. Burkhardt, Court Ceremonies, p. 279. Stefan Burkhardt studeerde geschiedenis en politieke 
wetenschappen en is sinds 2010 wetenschappelijk medewerker aan de Heidelbergse Academie van 
wetenschappen.  
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4.1 De nieuwe realiteit van het Latijnse keizerrijk 

Een maand na de tweede verovering van Constantinopel op 9 mei 1204 werd graaf 
Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen tot keizer gekozen. Zijn kroning, op 16 
mei 1204 in de Hagia Sophia, werd vanwege de absentie van een Latijnse patriarch 
uitgevoerd door Nivelon van Quierzy, bisschop van Soissons, te midden van de 
verzamelde bisschoppen van het kruisvaardersleger. Hiermee ging het Latijnse 
keizerrijk van start. In het Westen werd het Latijnse keizerrijk het imperium 
Constantinopolitanum genoemd. Ook kreeg het vaak de benaming Romania - 
overgenomen van Byzantium - te beginnen in het verdrag van verdeling dat in de 
periode mei-september 1204 door de Venetianen en de kruisvaarders werd 
opgesteld en dat de naam kreeg van ‘partitio terrarum imperii Romaniae’.127 Ook 
Innocentius gebruikt in enkele brieven de benaming ‘partibus Romaniae’ (de 
gebieden van Romania).128 
 
   De feodalisering van het Byzantijnse rijk  
De verdragen welke Frankische kruisvaarders en de Venetianen in de periode maart 
1204-oktober 1205 hebben gesloten, kunnen gekarakteriseerd worden als ‘het 
vooropgezette, ruwe constitutionele kader waarbinnen in principe de Latijnse 
overname van het Byzantijnse rijk moest worden gerealiseerd’.129 De herverdeling 
van het Byzantijnse rijk door de Latijnen bracht ook een herstructurering van het rijk 
met zich mee. De Amerikaanse kerkhistoricus Robert Wolff heeft onderkend dat het 
verdelingsverdrag en de toekenning van leengoed de officiële vestiging van Latijnse 
feodale praktijken hebben gemarkeerd op Byzantijnse bodem.130  
 
 De leiders van de kruistocht kozen destijds voor een drastische feodalisering van 
het Byzantijnse rijk, dat voordien een gecentraliseerde vorm van bestuur had 
gekend. Zij wilden het keizerrijk Byzantium omvormen tot een Westerse staat met 
als nieuw element de integratie van de gebieden van de republiek Venetië. Hen 
stonden zonder twijfel autonome vorstendommen voor ogen. Niettemin is het 
duidelijk dat de kruistochtleiders de politieke eenheid van het rijk wilden bewaren. 
Vanuit een politiek pragmatisme werd de Byzantijnse administratieve organisatie 
overgenomen om de veroverde gebieden te beheren en de leengoederen te 
exploiteren. De sociale structuur van het Byzantijnse rijk werd echter gekenmerkt 
door diversiteit in economisch, politiek en cultureel opzicht. De twee belangrijkste 
kenmerken van Byzantium waren, zeker in vergelijking met de feodale samenleving 
in het Westen, het ononderbroken bestaan van de staat en de aard van de 
Byzantijnse wet. Van Rome ontving Byzantium eens haar bureaucratische 

 
127 Cf. Burkhardt, Mediterranes Kaisertum, pp. 234-6. 
128 De brieven VI-101 Cum in manu  en VII-206 Venientes ad. 
129 Cf. Tricht Van, The Latin Renovatio of Byzantium, p. 41. 
130 Cf. Wolff, The Latin Empire, p. 192. 
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centralisatie, de alles beïnvloedende administratie, de basisprincipes van de 
politieke en juridische traditie van de Grieks-Romeinse wereld.131 Stefan Burkhardt 
constateert dat de religieuze en culturele verschillen bepalend zijn geweest voor de 
achtergebleven opbouw van een imperiale ordening in het voormalige Byzantijnse 
keizerrijk.132 
 
 De Israëlische mediëvist David Jacoby wijst erop dat de Latijnse verovering een 
definitieve breuk heeft betekend met het voormalige Byzantijnse rijk. De politieke 
machtsuitoefening werd een Latijns monopolie, hoewel de uitoefening ervan 
verschilde in feodale en niet-feodale gebieden, waarbij de nieuwe sociale stratificatie 
een uitdrukking werd van deze politieke macht. De kloof tussen de Latijnen (sterk 
verbonden met het Westen) en de Grieken (geworteld in het Byzantijnse verleden) 
werd dan ook niet overwonnen en werd medebepalend voor de evolutie van Latijns-
Romania.133 
 
  De keuze en de positie van de Latijnse keizer  
Een van de zaken die in het Verdrag van Maart 1204 was vastgelegd, betrof de 
keuze van de keizer.134 De kiescommissie bestond, zoals in maart 1204 werd 
besloten, uit twaalf personen: zes Frankische kruisvaarders en zes Venetianen. Als 
legerbevelhebber leefde bij markgraaf Bonifatius van Montferrat de verwachting tot 
keizer verkozen te zullen worden.135 Omdat Bonifatius geen zes kiesmannen kon 
vinden, benoemden de kruisvaarders zes Frankische clerici (waaronder ook de 
kardinaal-legaat Petrus Capuanus) voor de commissie; slecht drie van hen 
ondersteunden de kandidatuur van Bonifatius. De zes Venetianen (allen leken) 
wezen hem af136 en gaven allen hun stem aan graaf Boudewijn van Vlaanderen. 
Deze werd uiteindelijk unaniem tot keizer verkozen.137 Wanneer keizer Boudewijn 
van Vlaanderen in zijn brieven zich imperator Romanie noemt (een titel die als 
zodanig niet terug te vinden is bij de Griekse keizers138) dan weerspiegelt zich in 
deze benaming het Westerse concept van de positie van een Oosterse keizer.139 
Zowel Boudewijn als zijn opvolger en broer Henricus140 zouden, evenals hun Griekse 
voorgangers Alexius III en Alexius IV, door Innocentius steeds worden 

 
131 Cf. Jacoby, The Encounter of Two Societies, p. 875. 
132 Cf. Burkhardt, Mediterranes Kaisertum und Imperiale Ordnungen, pp. 371-7.  
133 Cf. Jacoby, From Byzantium to Latin Romania, p.32. David Jacoby doceert middeleeuwse 
geschiedenis aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. 
134 Voor de afspraken rond de keuze van Latijnse patriarch, zie hoofdstuk V, punt 4.2. 
135 Nadat markies Bonifatius van Montferrat heer van Thessalonica geworden was, werd hij op 7 
september 1207 in een hinderlaag gelokt en gedood door de Bulgaren. Hij stierf op de leeftijd van 57 jaar. 
136 Cf. Wolff, The Latin Empire, pp. 189: Volgens Wolff zou de doge de keuze van Bonifatius, die een 
oude bondgenoot van Genua was, niet hebben geëntameerd. 
137 Cf. Wolff, ibid., pp. 187-9 en Godfrey, The Unholy Crusade, pp. 135-7. 
138 Zij noemden zich: Basileion ton Rhomanion. 
139 Cf. Wolff, Romania: The Latin Empire, pp. 1-2;  
140 Over de invloed van Henricus als keizer: cf. Setton, The Papacy and the Levant, pp. 27-43. 
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aangesproken als illustri Constantinopolitano imperatori. Als constuïtief voor het 
Latijnse keizerrijk golden de Verdragen van Maart en Mei-September 1204 en van 
Oktober 1205, waarin de keizer een kwart van het rijk kreeg toegewezen en de twee 
keizerlijke paleizen in de hoofdstad. De relatie tussen de keizer en zijn vazallen was 
er eveneens in uitgewerkt.141 Iedere Latijnse keizer zwoer bij zijn kroning zich aan 
alle bepalingen van deze verdragen te zullen houden.142 
  
 De positie van de keizer was niet exact vastgelegd in de verdragen van de jaren 
1204-1205. Enerzijds streefden de vazallen naar inperking van het imperiale gezag, 
anderzijds zocht de keizer naar juridische wegen om zijn politieke invloed in het rijk 
vorm te geven, hetgeen een kenmerk genoemd kan worden van het Latijnse 
keizerrijk. Zij die in een feodale relatie tot de keizer stonden, waren verplicht om een 
eed van trouw ten opzichte van de keizer af te leggen en een bepaalde mate van 
militaire dienst te verrichten. Van de beide Latijnse keizers Boudewijn en Henricus 
heeft met name de laatstgenoemde een actief beleid gevoerd om in te grijpen in de 
feodale structuren en relaties binnen het hele rijk. Vooral in zijn eigen kerngebied 
was de keizer in staat om centralistische initiatieven te nemen. Het idee zelf om een 
centralistisch beleid te voeren ten aanzien van het hele rijk was echter kenmerkend 
voor de Byzantijns imperiale ideologie. De Latijnse keizers hebben dit grotendeels 
overgenomen en hebben geprobeerd dit in overeenstemming te brengen met de 
politieke realiteit door middel van middelen die voor hen beschikbaar waren binnen 
hun feodale rijk.143 De pausen echter hebben het Latijnse keizerdom in 
Constantinopel vanuit de gedachte van de divisio imperii nooit als gelijkwaardig 
beschouwd aan het West-Romeinse keizerschap.144 Hier kan de vraag gesteld 
worden of een  ‘Latijnse’ keizer het ideaal was voor Innocentius en wat dit zegt over 
zijn idee over het primaat. 
 
  De Venetianen in het Latijnse keizerrijk 
Behalve de positie van de keizer was de aanwezigheid van de Venetianen minstens 
zo bepalend voor het nieuwe Latijnse keizerrijk. Ook al had de doge theoretisch 
keizer kunnen worden: hij wees het van de hand vanwege de zware belasting die dit 
zou leggen op de ‘resources’ van de Republiek. De verkiezing van een niet-
Venetiaan tot keizer betekende echter de ondergeschiktheid van Venetië aan een 
feodale leider. Het leidde tot een integratie van Venetianen en hun bezittingen 
binnen een feodaal institutioneel netwerk dat volledig vreemd was aan de eigen 
sociale structuur, het politieke systeem en de mentaliteit van Venetië. Ook de 
Venetianen continueerden de Byzantijnse wet en de sociale structuren. Het 
Venetiaanse deel van het keizerrijk betrof drie achtste deel van Constantinopel en 

 
141 Cf. Tricht Van, The Latin Renovatio of Byzantium, pp. 41-59. 
142 Cf. Wolff, The Latin Empire of  Constantinople, p. 195.  
143 Cf. Tricht Van, ibid., pp. 57-9, 157-250, 473-82. 
144 Cf. Burkhardt, Mediterranes Kaisertum, pp. 212, 271-7. Cf. Punt 4.3.4. 



 
 

194 
 

van de gebieden van Romania en werd grotendeels door leenhouders beheerd. De 
opname van de Venetianen in het institutionele netwerk van het Latijnse rijk en haar 
overheid kenmerkte zich door een grote mate van flexibiliteit en pragmatisme, 
evenals door een combinatie van continuïteit en adoptie op verschillende niveaus.145 
 
 Bijzonder bepalend voor het nieuwe Latijnse keizerrijk is de persoon van Enrico 
Dandolo geweest. Aan hem en over hem schreef Innocentius eind januari 1205:  
‘Sinds u dus de wereld hebt gediend en van haar niet weinig glorie hebt verkregen, 
dient u in de toekomst de Heer getrouw te dienen en niet aan uzelf, maar aan zijn 
Naam eer te geven, zijn dienaren te eren en de kerken volgens zijn plan te 
verdedigen’146 Enkele maanden later, medio mei 1205, zou de doge op de leeftijd 
van 97 jaar het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.  
 

4.2 Brieven aan de Latijnse keizers 

Te midden van de feodale heren en de Venetianen in het Latijnse keizerrijk hebben 
de Latijnse keizers steeds een eigen positie ingenomen. Tijdens het pontificaat van 
paus Innocentius waren dit keizer Boudewijn147 (1204-1205) en na diens dood zijn 
broer Henricus148 (1206-1216), die op 20 augustus 1206 door patriarch Morosini in 
de Hagia Sophia werd gekroond. De bronteksten betreffen dan ook de 
correspondentie met deze beide keizers. 
 
  De brieven en de adressanten 
Innocentius heeft aan keizer Boudewijn vier brieven geschreven, waarin hij hem 
aansprak op zijn verantwoordelijkheid als keizer. De brief VII-153 Litteras 
imperatorie149 aan keizer Boudewijn (titulatuur: aan Boudewijn, illustere keizer van 

 
145 Cf. Jacoby, The Venetian Presence in the Latin Empire, pp. 141-98; cf. Madden, Enrico Dandolo and 
the Rise of Venice, pp. 173-94. 
146 Hageneder, Die Register, Br. VII-206 Venientes ad, p. 365, r. 16-24: Monemus igitur nobilitatem tuam 
et exhortamur in Domino et per apostolica tibi scripta mandamus, quatinus, cum mundo servieris hactenus 
et ex hoc non modicam gloriam fueris assecutus, decetero Domino fideliter servias et non tibi sed eius 
nomini des honorem, honorans ministros ipsius et ecclesiae in sua ratione defendens, ut ab eo defendi 
et protegi merearis, qui nullum bonum irremuneratum relinquit et nullum malum deserit impunitum; 
sciturus pro certo, quod, quantum cum honestate nostra poterimus, ad honorem tuum efficaciter 
intendemus. 
VERTALING: Derhalve vermanen wij Uwe Edelman en sporen wij aan in de Heer en gelasten wij u door 
deze apostolische brief om, omdat  u tot nu toe de wereld zult hebben gediend en van haar niet weinig 
glorie zult hebben verkregen,  in de toekomst de Heer getrouw te dienen en niet aan uzelf, maar aan zijn 
Naam eer te geven, zijn dienaren te eren en de kerken volgens zijn plan te verdedigen, zodat u door Hem 
verdedigd en beschermd moogt worden; Hij die geen enkele goede daad onbeloond laat en geen kwade 
onbestraft wenst te laten; wees er dan ook zeker van, dat wij, zover dit met onze morele waardigheid 
overeenkomt, ons daadwerkelijk zullen richten op uw eer. 
147 Keizer Boudewijn werd in april 1205 door de Bulgaren gevangengenomen. Hij werd 33 jaar oud.  
148 Keizer Henricus stierf op 11 juni 1216 te Thessalonica op de leeftijd van 39 jaar. 
149 Br. VII-153 Litteras imperatorie. Reg. Vat. 5, 177v-178r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
1198-1204, document 4, en in: Hageneder, ibid., VII, 153, pp. 262-3; Haluscynskyj, Acta, I, pp. 276-7, nr. 
64 en in: PL 215, 0454D- 0455D. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary 
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Constantinopel - in het register opgenomen op 7 november 1204 te Rome bij Sint-
Pieter) brengt de plicht ter sprake van de keizer om de kerkelijke goederen te 
beschermen. De brief VII-204 Postquam dextera150 (titulatuur: aan Boudewijn, 
illustere keizer van Constantinopel - in het register opgenomen op 21 januari 1205 
te Rome bij Sint-Pieter) bevat een lange passage uit de brief VII-203 Evangelica 
docente151 die gericht was aan de bisschoppen, abten en clerici, residerend in 
Constantinopel en eveneens in het register werd opgenomen op 21 januari 1205. 
Deze passage handelt over de keuze van de patriarch. Zonder er weet van te 
hebben dat de keizer enkele weken eerder gevangen was genomen, zond 
Innocentius hem de brief VIII-56 (55) Divisis aliis152 (titulatuur: aan Boudewijn, 
illustere keizer van Constantinopel - in het register opgenomen op 15 mei 1205 te 
Rome bij Sint-Pieter). Hierin werd de keizer gevraagd om de kardinaal-legaat 
Benedictus van S. Susanna te ondersteunen. 
 
 De correspondentie met keizer Henricus betreft 16 brieven en bestreek de jaren 
1207 tot 1213. In de volgende twee brieven bracht Innocentius de primaatdoctrine 
ter sprake. Rond de kwestie van de opvolging van patriarch Thomas Morsini ging 
het om de keuze tussen een Franse en Venetiaanse kandidaat. Innocentius 
onderstreepte in brief XVI-202 Licet secundum153 (titulatuur: aan de illustere keizer 
van Constantinopel (Henricus) - in het register opgenomen op 22 augustus 1212 te 
Rome bij Lateranen) de zorg van de paus voor alle Kerken. En in het kader van de 
benoeming van een legaat a latere, die ook ten dienste stond van het keizerrijk en 
de keizer, bracht Innocentius in brief XVI-210 Ipse summus154 (titulatuur: aan de 
illustere keizer van Constantinopel (Henricus) - in het register opgenomen op 30 
augustus 1213 te Segni) de positie van de Apostolische Stoel ter sprake.  
 
 Het merendeel van de brieven aan keizer Henricus betrof de restitutie van 
kerkelijke goederen, de verantwoordelijkheid van de keizer inzake sommige 
kerkelijke kwesties en enkele voorrechten met betrekking tot de keizer. Omdat deze 

 
Sources, pp. 112-5. Deze brief werd al besproken onder de punten 2.2 (de misdragingen van de 
kruisvaarders) en 3.4 (de translatio imperii van april 1204) van dit hoofdstuk. 
150 Br. VII-204 Postquam dextera. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, pp. 359-60 en in PL 215, 
0517B. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 139-40 in: Powell, The 
Deeds, pp. 175-7. Deze brief werd al besproken onder punt 2.3 in dit hoofdstuk (Verdrag van Maart 1204). 
151 Br. VII-203 Evangelica docente. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, pp. 354-59; Haluscynskyj, Acta, 
I, pp. 285-9, nr. 68 en in: PL 215, 0512D-0512A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, 
ibid., pp. 131-9. 
152 Br. VIII-56 (55) Divisis aliis. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, pp. 96-8; Haluscynskyj, ibid., I, pp. 
301-2 en in: PL 215, 0622D-0624B. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary 
Sources, pp. 154-7. 
153 Br. XVI-202 Licet secundum. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, 202,  p. 438 en in: PL 216, 0675A-
0675C. 
154 Br. XVI-210 Ipse summus. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, 210,  p. 449 en in: PL 216, 0901C-
0901D. 
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brieven zakelijke kwesties behandelen en er geen elementen van de 
primaatsdoctrine in voorkomen, worden ze niet uitgebreid besproken. Wel wordt 
aangegeven wanneer in een brief de mate van gezag wordt vermeld, zoals ‘door 
deze apostolische brief’ (per apostolica scripta) of ‘met het gezag van het huidige 
schrijven’ (auctoritate presentium) en of er sancties in het vooruitzicht worden 
gesteld. De keizer werd gevraagd om anderen te dwingen tot restitutie - desnoods 
door middel van kerkelijke straffen - opgelegd door bisschoppen in het keizerrijk 
(XIII- 99 Significantibus venerabilius,155 XIII-107 (108) Conquestionem dilecti156). Hij 
mocht niet verhinderen dat onrechtmatig verkregen kerkelijke goederen aan de Kerk 
werden teruggeschonken; bij tegenstand zou ook hier met kerkelijke straffen worden 
opgetreden (XI-11 (12) Cum a catholicis157). Het werd hem met ‘het gezag van het 
huidige schrijven’ (auctoritate presentium) opgedragen. Dezelfde kwestie vinden we 
in brief XIII-98 Gravem venerabilum.158 De restitutie van goederen was een zaak die 
ook de keizer persoonlijk betrof en die meerdere keren aan de orde kwam (XI-49 
(52) Ad audientiam,159 XIII-100 Ad ecclesiastica,160 XIV-109 Grave gerimus161).  
De verantwoordelijkheid van de keizer inzake sommige kerkelijke kwesties kwam 
naar voren in het ondersteunen van de patriarch bij het nemen van maatregelen 
tegen de Grieken (XI-20 (21) Cum vestre162 - per apostolische brief werd hem dit 
voorgelegd; in het beschermen van clerici en hun bezittingen (XIII-113 (115) Si te,163 
XIII-115 (117) Querelam venerabilis164) en het terugbrengen van 
geëxcommuniceerden (die de excommunicatie hadden opgelopen vanwege het zich 
vergrijpen aan kerkelijk bezit) binnen de kerkgemeenschap (XV-193 Honori suae165). 
 
 Enkele bijzondere voorrechten van de keizer worden met name genoemd. Het 
betrof het recht van de keizer om aan de paus te appelleren wanneer de patriarch 

 
155 Br. XIII-99 Significantibus venerabilius. Transcriptie in: Sommerlechner, Die Register, XIII, 99, pp. 
174; Haluscynskyj, ibid., I, 156, p. 388 en in: PL 216, 0296C-0297A. 
156 Br. XIII-107 (108) Conquestionem dilecti. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XIII, 107 (108), p. 
183; Haluscynskyj, Acta, I, 157, p. 389 en in: PL 216, 0301B. 
157 Br. XI-11 (12) Cum a catholicis. Transcriptie in: Hageneder-Sommerlechner, Die Register, XI, pp. 17-
8; Haluscynskyj, Acta, I, p. 343 en in: PL 215, 1349A. 
158 Br. XIII-98 Gravem venerabilum. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XIII, 98, pp. 173-4; 
Haluscynskyj, ibid., I, 156, p. 388 en in: PL 216, 0296B. 
159 Br. XI-49 (52) Ad audientiam. Transcriptie in: Hageneder-Sommerlechner, ibid., XI, pp. 67-8; 
Haluscynskyj, ibid., I, p. 511 en in: PL 215, 1376C-1376D. 
160 Br. XIII-100 Ad ecclesiastica. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XIII, 100, pp. 175-6; 
Haluscynskyj, ibid., I, 153, p. 386 en in: PL 216, 0297B-0297C. 
161 Br. XIV-109 Grave gerimus. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XIV, 109, pp. 169-70; 
Haluscynskyj, ibid., I, 12, p. 529; en in PL 216, 0470. 
162 Br. XI-20 (21) Cum vestre. Transcriptie in: Hageneder-Sommerlechner, ibid., XI, 20 (21), pp. 25-6 en 
in: PL 215, 1352C. 
163 Br. XIII-113 (115) Si te. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XIII, 113 (115), pp. 188-9; 
Haluscynskyj, ibid., I, 162, p. 393 en in: PL 216, 0304A-0304B. 
164 Br. XIII-115 (117) Querelam venerabilis. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XIII, 115 (117), pp. 
190 en in: PL 216, 0304A-0304B 
165 Br. XV-193 Honori suae.Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, 210,  p. 428 en in: PL 216, 0596D-
0597A. 
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aan hem of aan het rijk ten onrechte een kerkelijke straf zou opleggen (X-120 Cum 
regendo166 - een zaak die in de brief onderstreept werd met: ‘het gezag van het 
huidige schrijven’ - auctoritate presentium) en in de exemptie van de twee kerken 
gesitueerd binnen de keizerlijke paleizen, die onder de bijzondere bescherming van 
de Apostolische Stoel werden geplaatst (XI-36 (39) Illo caritatis167). Ook hier vinden 
we de vermelding: met ‘het gezag van het huidige schrijven’ (auctoritate presentium). 
En tenslotte: de keizer ontving de bevoegdheid om de eed van trouw te ontvangen 
van allen die regaliën van hem zouden aannemen, ook van bisschoppen (XI-35 (38) 
Illo caritatis168). Ook hier de vermelding: met ‘het gezag van het huidige schrijven’ 
(auctoritate presentium). 
  
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN     
 
De beide elementen van de autoriteit van de Apostolische Stoel en van de paus 
treffen we aan in een brief aan keizer Henricus. Opdat het één kudde en één herder 
zou zijn, heeft de Heer de Apostolische Stoel aangesteld tot hoofd en leermeesteres 
van de gehele christenheid. De herder en bestuurder (de paus) draagt zware lasten 
vanuit de volheid van de macht. Hoe meer die macht zich ontvouwt, des te meer 
wordt de paus door deze herderlijke en bestuurlijke zorg in beslag genomen (brief 
XVI-210 aan keizer Henricus - augustus 1213169). 
In de introductie van deze brief wordt door Innocentius de opdracht van de 
Apostolische Stoel uitdrukkelijk geplaatst in de context van de zorg om de eenheid 
van de hele geloofsgemeenschap. Hij noemt de Apostolische Stoel hier ‘hoofd en 
leermeesteres’ van de gehele christianitas. Deze staat blijkbaar niet alleen symbool 

 
166 Br. X-120 Cum regendo. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, X, 120, pp. 205-6 en in: PL 215, 
1217A-1217C. 
167 Br. XI-36 (39) Illo caritatis. Transcriptie in: Hageneder-Sommerlechner, Die Register, XI, pp. 46-7; 
Haluscynskyj, Acta, I, p. 342-3 en in: PL 215, 1363D-1364A. 
168 Br. XI-35 (38) Illo caritatis. Transcriptie in: Hageneder-Sommerlechner, ibid., XI, p. 46; Haluscynskyj, 
Acta, I, p. 348 en in: PL 215, 1363D-1364A. 
169 Br. XVI-210 Ipse summus. PL 216, 0901C-0901D: Ipse summus angularis lapis Jesus Christus, in quo 
omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, Ecclesiae fundamentum et fundator 
existens, inter caetera quibus salutaria providit remedia populo Christiano ad consolidandum fidei 
unitatem, ut et unus pastor esset et unum ovile, sedem apostolicam totius Christianitatis caput instituit et 
magistram […]. Sane pastor ipsius et rector, cum ab eo plus Dominus exigat cui plura committit, ut in 
talento sibi credito negotietur utiliter, portat onera gravia cum plenitudine potestatis, sic in uno loco 
personaliter residens quod propter eventus plures et varios in spiritu per plura diffunditur et trahitur ad 
remota; quantoque magis potestas extenditur, tanto majori sollicitudine occupatur.  
VERTALING: De hoogste sluitsteen Jezus Christus zelf, in wie het hele bouwwerk uitgroeit tot een heilige 
tempel in de Heer, het fundament van de Kerk en zijn stichter heeft onder de overige heilsmiddelen die 
hij het christenvolk heeft verschaft om de eenheid in geloof te verstevigen - opdat er één herder en één 
kudde zou zijn heeft de Apostolische Stoel ingesteld als hoofd en leermeesteres over de gehele 
christenheid […].  Omdat de Heer van hem als herder en bestuurder, meer vraagt aan wie Hij veel 
toevertrouwt, opdat het hem toevertrouwde talent winstgevend zou worden gemaakt, draagt hij zware 
lasten vanuit de volheid van de macht, aldus persoonlijk residerend op één plaats dat vanwege vele en 
diverse gebeurtenissen in de geest over velen werd verspreid en werd overgedragen naar het meest 
afgelegene; en naarmate de macht zich verder uitstrekt, wordt hij door een des te grotere zorg in beslag 
genomen. 
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voor die eenheid, maar moet deze ook waarmaken door haar bestuur als ‘hoofd’ 
(vanuit de plenitudo potestatis) en door haar onderricht als ‘leermeesteres’. De paus 
personaliseert deze zorg van de Apostolische Stoel door vanuit de plenitudo 
potestatis als herder en bestuurder op te treden. Het begrip van de plenitudo 
sollicitudinis lijkt hier dus te staan voor heel de Kerk (en haar deelkerken) in de brede 
context van de christianitas, opgevat de hele geloofsgemeenschap in al haar 
facetten. Dit is overigens de enige keer dat we het woord christianitas aantreffen in 
onze bronteksten.170   
 
  Het aspect van de gezagsverhouding tussen de paus en de Latijnse keizers 
vinden we in de volgende teksten, waarin de keizer gevraagd wordt om 
beschermend en ondersteunend op te treden. De paus vraagt aan de keizer dat hij 
de kerkelijke goederen zou beschermen, totdat de paus over het juiste beheer zou 
kunnen beslissen; dan zal het wereldlijke en het kerkelijke zonder vermenging van 
elkaar gescheiden blijven, zodat ‘aan Caesar toekomt wat van Caesar is en aan God 
toekomt wat van God is’, aldus Innocentius (brief VII-153 aan keizer Boudewijn - 
november 1204171). 
Noch leken, noch religieuzen, noch een seculiere prins bezitten het recht om in 
kerkelijke zaken, zoals de keuze van de patriarch, tussenbeide te komen.172 
Innocentius vraagt de keizer dat deze zich beschermend zal opstellen ten opzichte 
van de rechten van de patriarch en zijn Kerk173 (brief VII-204 aan keizer Boudewijn 

 
170 Cf. Punt 3.1 van dit hoofdstuk. 
171 Br. VII-153 Litteras imperatorie, Reg. Vat. 5, 177v-178r. Transcriptie in: Piergentili, Der vierte Kreuzzug, 
1198-1204, document 4: Quocirca sublimitatem tuam monemus et exhortamur at(tentius) in remissionem 
tibi pec(caminum) iniungentes, quatinus Grecorum ecclesiam et Constantinopolitanum imperium, quod 
(enkelvoud- betrokken op het keizerrijk) ad invocationem apostolice sedis gratia tibi divina subiecit, in 
ipsius obedientia studeas conservare, per quam et ipsum imperium tibi melius conservabis; attentius 
provisurus, ut ecclesiastica bona tam immobilia quam mobilia diligenter facias et fideliter custodiri, donec 
per nostre dispositionis arbitrium salubriter ordinentur, ut que sunt Cesaris, Cesari et, que sunt Dei, Deo 
sine confusione reddantur. Zie ook: Hageneder, Die Register, Br. VII-153 Litteras imperatorie, p. 263, r. 
29-37. 
VERTALING: Zodoende vermanen wij en sporen wij Uwe Hoogheid nauwlettend aan en leggen wij u op 
tot vergiffenis van uw zonden dat u er zich aldus op toelegt om de Kerk van de Grieken en het keizerrijk 
van Constantinopel, welke door de goddelijke genade en de voorspraak van de Apostolische Stoel aan u 
onderworpen is, in gehoorzaamheid aan hem (de Apostolische Stoel) te doen stand houden waardoor u 
dit keizerrijk ook beter voor uzelf in stand zult houden; dat u nauwgezet voor zult zorgen dat de kerkelijke 
goederen, zowel vast als verplaatsbaar, worden bewaakt, totdat ze in overeenstemming met de door ons 
besliste ordening op heilzame manier worden beheerd, zodat - zonder vermenging - aan Caesar toekomt 
wat van Caesar is en aan God toekomt wat van God is. 
172 De tekst in verkorte vorm is opgenomen in brief VII-204. De volledige tekst is te vinden in: Hageneder, 
Die Register, Br. VII-203 Evangelica docente, p. 358. r. 27-30: […] quam pro eo, quod, cum laicis 
quantumcumque religiosis disponendi de rebus ecclesiasticis nulla sit attributa facultas, auctoritate 
alicuius principis secularis in Constantinopolitana ecclesia nec debuerat nec poterat eligi patriarcha. 
VERTALING: […] en vanwege het feit dat leken hoe godvruchtig ook op geen enkele wijze het vermogen 
is verleend  over kerkelijke zaken te beschikken, moet noch kan op het gezag van wereldlijke vorsten 
iemand in de Kerk van Constantinopel tot patriarch worden verkozen.  
173 Hageneder, ibid., Br. VII-204 Postquam dextera, p. 360, r. 1-4: […] quatinus patriarcham ipsum, cum 
ad Constantinopolitanam accesserit civitatem, benigne recipias et honores et tamquam episcopum et 
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- januari 1205). De keizer wordt gevraagd om kardinaal-legaat Benedictus van S. 
Susanna te ontvangen alsof hij de paus in eigen persoon zou zijn; dat hij de legaat, 
die de taak kreeg om de weerspannigen (de Grieken die zich niet willen 
conformeren) canoniek en definitief te vonnissen, zal ondersteunen en bijstaan. De 
hervorming van de Kerk van Constantinopel zal ook de troon van de keizer 
stabiliseren (brief VIII-56 (55) aan keizer Boudewijn - mei 1205174).       
Niet alleen de keizer moet beschermend en ondersteunend optreden ten bate van 
de Kerk, ook de paus zal zijn herderlijke zorg laten blijken voor de Kerk van 
Constantinopel, omdat ze in waardigheid dichter bij de Kerk van Rome staat. De 
benoeming van een apostolisch legaat is het teken van de pauselijke dienst aan de 
Kerk van Constantinopel, het keizerrijk en de keizer. De voortdurende aandacht van 
de paus gaat naar de zorg voor alle Kerken, maar heel in het bijzonder naar de Kerk 
van Constantinopel. Qua waardigheid staat ze dichter bij de Kerk van Rome; daarom 
zal er des te meer zorg aan haar besteed worden (brief XVI-202 aan keizer Henricus 
- augustus 1212175). De benoeming van een apostolisch legaat a latere ten dienste 
van de Kerk, het keizerrijk en de persoon van de keizer wordt door Innocentius 

 
pastorem anime tue humiliter venereris et in iustitiis suis et ecclesie sibi commisse manuteneas et 
defendas, […] 
VERTALING: […] dat dus de patriarch, wanneer hij aankomt in de stad Constantinopel, u hem welwillend 
en eervol ontvangt en hem als de bisschop en de herder van uw ziel vereert en dat u hem in stand houdt 
en verdedigt in zijn rechten en in de kerk die hem is toevertrouwd, […] 
174 Hageneder, Die Register, Br. VIII-56 (55) Divisis aliis, p. 98, r. 5-13: Nos autem sententiam, quam 
canonice protulerit in rebelles, ratam habere volumus et precipimus inviolabiliter observari. Quocirca 
imperialem magnificentiam rogamus attentius, monemus et exhortamur in Domino, quatinus ipsum 
tamquam personam nostram benigne recipiens et honorans, in cuius persona honorari reputamus nos 
ipsos, eidem, cui dedimus specialiter in mandatis, ut ad honorem et profectum tuum diligenter et prudenter 
intendat, tuum prebeas auxilium et favorem, ut per ipsius industriam te favente statu illius ecclesie 
reformato ab eo merearis in solio stabiliri, a cuius […] 
VERTALING: Wij willen echter dat het vonnis, dat hij canoniek zal hebben uitgevaardigd over de 
weerspannigen, als bekrachtigd geldt  en wij bevelen dat dit ongeschonden zal worden uitgevoerd. 
Daarom doen wij met klem een beroep op Uwe Keizerlijke Hoogheid, vermanen wij u en sporen wij u aan 
in de Heer, dat u hem hoffelijk ontvangt en eert alsof het onze persoon betrof,  in wiens persoon wij onszelf 
als geëerd beschouwen; dat u uw hulp en gunst wilt verlenen aan hem, die wij op bijzondere wijze 
gemandateerd hebben om zich met zorgvuldigheid en voorzichtigheid te richten op uw eer en belangen’, 
opdat u door zijn inspanning waardig gekeurd wordt, nadat de staat van die Kerk (Constantinopel) met 
uw steun is hervormd, standvastig op de troon wordt geplaatst […]  
175 Haluscynskyj, Acta, I, Br. XVI-202 Licet secundum, p. 438: Licet secundum apostolum instantia nostra 
sit omnium Ecclesiarum sollicitudo continua, ad illas tamen Ecclesias praecipue debemus aciem nostrae 
provisionis extendere, quae viciniores sunt apostolicae sedi, etsi non loco, privilegio dignitatis. Sane cum 
Ecclesia Constantinoplitana secundum locum obtineat post Romanam, eius provisioni liberter intendimus, 
ut non sit a cura remotior cum sit vicinior dignitate.  
VERTALING: Ofschoon naar het woord van de apostel onze voortdurende aandacht gericht staat op de 
zorg voor alle Kerken, toch moeten wij de blik van onze zorg in het bijzonder richten op deze Kerken, 
welke dichter staan, door het privilege van de waardigheid van de Apostolische Stoel, ofschoon niet qua 
plaats. Want hoewel de Kerk van Constantinopel de tweede plaats inneemt na die van Rome, dragen wij 
in alle vrijheid zorg voor haar, opdat zij niet verder van de zorg verwijderd zal zijn, waar zij qua waardigheid 
dichterbij staat.  
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gezien als teken van de herderlijke zorg van de paus (brief XVI-210 aan keizer 
Henricus - augustus 1213176).  
  Het onderzoek met betrekking tot de autoriteit van de Apostolische Stoel en 
van de paus en de gezagsverhouding tussen de paus en de keizer laat het volgende 
resultaat zien. In het ene jaar van de regeringsperiode (1204-1205) van keizer 
Boudewijn kwamen er drie belangrijke zaken aan de orde. Geplaatst binnen de 
context van het confisqueren van kerkelijke goederen door de kruisvaarders werd 
Boudewijn met het oog op de bescherming van de kerkelijke bezittingen gemaand 
om de geestelijke ordening te respecteren, zodat het wereldlijke en het kerkelijke 
niet met elkaar vermengd zouden worden en zodat ‘aan Caesar toekomt wat van 
Caesar is en aan God toekomt wat van God is’. Dit respecteren van de geestelijke 
ordening hield uiteraard ook het erkennen in van ‘wat Caesar toekomt en wat van 
hem is’, ook al was het Innocentius daar zeker niet in de eerste plaats om te doen. 
Een tweede kwestie - die verband hield de keuze van de eerste Latijnse patriarch - 
ging eveneens over de geestelijke ordening, maar dan betrokken op personen, dat 
wil zeggen: de rechten en de vrijheid van de clerici, waarvoor de keizer beschermend 
zou moeten opkomen. De derde kwestie betrof de meest eervolle ontvangst van de 
kardinaal-legaat door de keizer en de gevraagde ondersteuning bij het vervullen van 
zijn canonieke plichten, hetgeen de eigen positie van de keizer zou versterken.   
 
  In de tienjarige regeringsperiode van keizer Henricus (1206-1216) zijn er maar 
twee brieven uitgegaan waarin de keizer uitdrukkelijk geconfronteerd werd met het 
’pauselijk gezag’. Vanuit hun historische context bezien waren ze bemoedigend voor 
de keizer. Het betrof de plenitudo sollicitudinis van de Apostolische Stoel voor de 
Kerk van Constantinopel. Omwille van de eenheid van de Kerk was de Apostolische 
Stoel aangesteld tot hoofd (caput) en leermeesteres (magistra) van de gehele 
christenheid (totius christianitatis). De paus oefende zijn taak als herder en 
bestuurder uit op basis van de volheid van de macht (plenitudo potestatis). De 
plenitudo sollicitudinis kwam tot uitdrukking door een apostolisch legaat a latere te 
zenden voor de Kerk, het keizerrijk en de keizer van Constantinopel.  
 

 
176 Haluscynskyj, Acta, I, Br. XVI-210 Ipse summus, p. 449 en PL 216, 0902A : Cum igitur non solum 
necessitas Ecclesiae, sed etiam utilitas Constantinopolitani Imperii postulavit, illuc a latere nostro destinari 
legatum, nos ad exaltationem et commodum ecclesiae pariter et Imperii, nec non personae tuae 
specialiter intendentes, ut in missi persona mittentis notetur affectus, illum ad partes ipsas duximus 
destinandum, quem inter fratres nostros speciali diligimus charitate, videlicet venerabilem fratrem nostrum 
Pelagium episcopum Albanensem [...]  
VERTALING: Wanneer dus niet alleen de noodzaak van de Kerk, maar ook het belang van het keizerrijk 
van Constantinopel het eiste dat er door ons een gezant werd gestuurd, tot verheffing en tot nut van de 
Kerk en in dezelfde mate voor het keizerrijk, evenals bijzonder gericht op uw persoon, hebben wij hem 
opgedragen naar deze gebieden te gaan, opdat in de gezonden persoon de meegezonden genegenheid 
duidelijk wordt, degene die wij onder onze broeders met een bijzondere liefde beminnen, namelijk onze 
eerbiedwaardige broeder Pelagius, bisschop van Albano […] 
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 De overige brieven betroffen de restitutie van kerkelijke goederen, het ingrijpen 
van de keizer bij enkele kerkelijke kwesties en enkele voorrechten van de keizer.  
Waar het ging over de restitutie van kerkelijke goederen, waren hier in twee gevallen 
kerkelijke sancties aan verbonden zonder dat deze nader gespecificeerd werden. 
De brieven die handelen over de verleende voorrechten aan de keizer werden alle 
bevestigd met de frase ‘met het gezag van het huidige schrijven’ (auctoritate 
presentium). De brief waarin gevraagd werd de patriarch te ondersteunen bij het 
nemen van maatregelen tegen de Grieken, kreeg het gezag van een apostolische 
brief (apostolica scripta). 
 

4.3 Deelconclusie 

Het blijkt dat Innocentius de Apostolische Stoel heeft gezien als het hoofd van de 
gehele christenheid en wel met een bestuurlijke component die waargemaakt werd 
door de paus. Deze ’kerkelijke’ competentie betrof heel de Kerk en dus ook de 
Griekse Kerk en het Griekse rijk. Niet alleen de waarborg van de geestelijke ordening 
- het onderscheid tussen het wereldlijke en het geestelijke - en haar voorrang op het 
wereldse waren voor Innocentius van groot belang, maar ook de wederzijdse 
betrokkenheid van het geestelijke (sacerdotium) en het wereldlijke (imperium).  
 
 Het heeft even geduurd voordat de voormalige Griekse gebieden (ten dele) 
doordrongen werden van de feodale Latijnse machtsstructuur, waaraan overigens 
de Venetianen een eigen invulling gaven. Omgekeerd echter waren de eerste 
Latijnse keizers snel vertrouwd met hun nieuwe positie. Deze was enerzijds 
gerelateerd aan de verdragen,177 die gesloten waren tussen de Frankische 
kruisvaarders en de Venetianen, anderzijds aan de glans van het Byzantijnse 
keizerschap en aan de nog aanwezige structuren van het voormalige Byzantijnse 
keizerrijk. Nieuw in de functie van de Latijnse keizers op de zetel van de Byzantijnse 
troon was de relatie met de paus. Anders dan toen Boudewijn en Henricus ‘slechts’ 
graven waren, werden zij nu door Innocentius gezien en beoordeeld in hun rol als 
keizer. 
 
 De gezagsuitoefening van Innocentius ten opzichte van de Latijnse keizer 
Boudewijn kwam krachtig naar voren in het afbakenen van de geestelijke ordening, 
zowel in materiële zaken als in personen, die niet alleen een duidelijke voorrang van 
het geestelijke betrof. De keizer, ook al was Boudewijn niet door de paus of zijn 
legaat tot keizer gekroond, had de opdracht om de Kerk in het startende keizerrijk te 
beschermen en te ondersteunen. Zo zou de steun van de keizer aan de kardinaal- 
legaat hopelijk niet alleen leiden tot de gehoorzaamheid van de Grieken aan de 
Apostolische Stoel maar zou dit ook de positie van de keizer versterken. Waar deze 

 
177 De Verdragen van Maart 1204, Mei-September 1205 en Oktober 1205. 
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geestelijke ordening in de relatie met keizer Boudewijn nog slechts werd ‘neergezet’, 
kwam in de regeringsperiode van keizer Henricus vooral naar voren dat het 
Innocentius ging om het waarmaken van zijn plenitudo sollicitudinis voor de Griekse 
Kerk. 
 
 In de brieven aan keizer Henricus kwam de plenitudo sollicitudinis van de 
Apostolische Stoel sterk naar voren. Als caput en magistra stond de Apostolische 
Stoel zowel ten dienste van de gehele Kerk als van de keizer en het keizerrijk. Haar 
autoriteit klonk door in de door hem verzonden brieven. Maar eigenlijk kon 
Innocentius deze autoriteit niet beter tot uitdrukking brengen dan door een legaat a 
latere te zenden, waarmee zowel de autoriteit van de Apostolische Stoel alsook de 
zorg van de paus zichtbaar in beeld werd gebracht.   
In tegenstelling tot de Griekse keizers van destijds erkenden hun Latijnse opvolgers 
de autoriteit van de Apostolische Stoel. Alleen al dit feit betekende in het Westen 
een bevestiging van de positie van de Apostolische Stoel. Meer leek Innocentius 
zich niet te wensen. Ten opzichte van de Latijnse keizers lijkt Innocentius geen 
andere of hogere verwachtingen te hebben gehad dan van de Griekse keizers.178 
Uit geen enkele van de bronteksten blijkt dat Innocentius een Latijnse keizer op de 
Byzantijnse troon heeft geprefereerd boven een Griekse keizer. De klassieke 
opdracht van de keizer om de belangen van de Kerk te beschermen en haar te 
verdedigen tegen haar vijanden werd hoogstens vereenvoudigd door eenzelfde 
Latijnse traditie in geloof en cultuur. Innocentius op zijn beurt bood vanuit de 
plenitudo spiritualis ‘hemelse bescherming’ aan de keizer en zijn rijk en waar deze 
op zijn beurt de Kerk in bescherming nam, zou dat zijn eigen positie stabiliseren.   
 
 

5. EINDCONCLUSIE 

 
Historici hebben zeer juist aangegeven dat de onderwerping van de wereldlijke 
macht aan de paus als het hoofd van de Kerk van geestelijke aard was. De 
Apostolische Stoel en de keizerlijke troon waren inderdaad van een andere orde, 
alhoewel beide ‘macht’ uitoefenden. De kern van het christianitas-concept bij 
Innocentius was dat het sacerdotium niet alleen boven het regnum stond, maar 
tegelijkertijd dit bewaarde en bevestigde in zijn eigenheid. Hoezeer beide elkaar 
beïnvloedden, werd duidelijk tijdens de tweede verovering van Constantinopel. De 
uitoefening van het pauselijk gezag ad legatum viel ten prooi aan manipulatie door 
de legerbisschoppen. Dat kan niet gezegd worden van Innocentius. De 
misdragingen van de kruisvaarders bij de verovering van Constantinopel brachten 
Innocentius tot een aanklacht, die lag op het vlak van de schending van personen, 

 
178 Cf. hoofdstuk II, punt 4.2 en hoofdstuk III, punt 3.2. 
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sacraliteit en kerkelijke goederen. Hij zag grote negatieve gevolgen voor de positie 
van de Apostolische Stoel inzake het herstel van de kerkelijke eenheid en de 
bevrijding van het Heilig Land. Hij weigerde aan de kruisvaarders het Verdrag van 
Maart 1204 goed te keuren. Meer nog, hij vond dat de Kerk van Rome vanuit haar 
positie als moeder en hoofd de bezittingen van de Griekse Kerk moest beschermen. 
 
 De translatio imperii maakte hem euforisch, omdat hij ze zag als een goddelijke 
bekrachtiging van de positie en de autoriteit van de Apostolische Stoel. De context 
hiervoor was dat Constantinopel als het Nieuwe Rome nu onder het gezag kwam te 
staan van een Latijnse keizer, die de paus zag als de caput ecclesiae en hem 
gehoorzaamde als het hoofd van de gehele christenheid. Keizer en keizerrijk 
vormden voor Innocentius het kader om de Grieken tot de gehoorzaamheid aan de 
Apostolische Stoel terug te brengen. De oproep aan de gelovigen in het Westen om 
het Latijnse keizerrijk te komen ondersteunen, stond in het perspectief van de 
recuperatie van het Heilig Land. Anderzijds hadden de beide keizers Boudewijn en 
Henricus die tijdens het pontificaat van Innocentius aan het hoofd stonden van het 
Latijnse keizerrijk, de klassieke verplichting om de Kerk te beschermen en te 
ondersteunen op zich genomen. In de correspondentie naar de keizers profileerde 
zich het pauselijk gezag vanuit zijn plenitudo sollicitudinis voor de Kerk van 
Constantinopel en de eenheid van de Kerk. De plenitudo potestatis van de 
Apostolische Stoel liet Innocentius zien in het zenden van een legaat a latere ten 
dienste van de Kerk, de keizer en het keizerrijk.  
   
  Samenvattend kan gezegd worden dat de onverwachte gebeurtenis van de 
translatio imperii, met alle oorzaken en gevolgen van dien, voor Innocentius de 
opmaat werd naar een nieuwe situatie waarin hij theoretisch en praktisch de 
autoriteit van de Apostolische Stoel kon ontplooien. Zowel in de houding en in de 
gedragingen van de kruisvaarders als in die van de beide keizers heeft Innocentius 
moeten vaststellen en accepteren dat ‘het tijdelijke voorafgaat aan het geestelijke’. 
Het lijkt hem niet te hebben ontmoedigd, maar eerder bevestigd te hebben in de 
overtuiging dat de voorrang van het geestelijke boven het tijdelijke aan de basis ligt 
van het concept van de christianitas. Waar dit in de bijzondere positie van de 
Apostolische Stoel tot uitdrukking kwam, werd haar macht zichtbaar. Het is tekenend 
voor Innocentius dat telkens wanneer zijn gezag niet die uitwerking had die hij 
verwachtte, hij niet tot extreme maatregelen overging, maar teruggreep op een 
hernieuwd onder de aandacht brengen van de kernbegrippen van de pauselijke 
primaats- en gezagsdoctrine. De macht van de Apostolische Stoel kende haar 
grenzen, doordat ze intrinsiek was gebonden aan de wereldlijke macht van de 
keizerlijke troon (en van vorsten). Beide waren op elkaar aangewezen en van elkaar 
te onderscheiden. Dat was in het Westen geen nieuw concept, maar wel in het 
Latijnse (Byzantijnse) Oosten. 



  

HOOFDSTUK V: DE PAUS VAN CONSTANTINOPEL 

 

1. TER INLEIDING  

In dit laatste hoofdstuk komen er drie thema’s aan de orde, die inzicht willen bieden 
in de wijze waarop Innocentius is omgegaan met de pauselijke autoriteit binnen de 
nieuwe kerkelijke situatie in het Latijnse keizerrijk en welke theologische 
argumentatie hij hieraan ten grondslag heeft gelegd. Als eerste ligt er de vraag naar 
de rangorde onder de patriarchaten, die zich toespitst op de positie welke de zetel 
van Rome voor zich claimt en op zijn relatie met de zetel van Constantinopel. De 
Kerk van Rome beschouwt zich immers, in vergelijking met de andere apostolische 
zetels, omwille van het Petrinische primaat als de zetel bij uitstek. De Apostolische 
Stoel is voor haar daarvan het fundament en het boegbeeld. Dit laatste wordt telkens 
weer actueel in elke rechtmatig verkozen opvolger van Petrus. Binnen de context 
van de vraagstelling van mijn onderzoek betreft dit concreet voor de zetel van Rome 
de persoon van paus Innocentius III en voor de zetel van Constantinopel eerst de 
Griekse patriarch Johannes X Camateros en later de Latijnse patriarchen Thomas 
Morosini en Gervasius uit Tuscia. In de correspondentie met genoemde personen 
komt de visie van Innocentius op beide zetels aan het licht. 
 
 Vervolgens zien we naar de houding, die Innocentius heeft aangenomen ten 
opzichte van de Griekse Kerk. Ook al stonden na de translatio imperii volgens 
Innocentius in principe alle Griekse gelovigen onder het Latijnse kerkelijke gezag, 
de realiteit was dat er een weg gezocht moest worden om de bisschoppen en 
gelovigen van de Griekse Kerk ‘terug te brengen’ tot de Moederkerk en onder het 
gezag van de opvolger van Petrus. De beslissingen die Innocentius heeft genomen 
om dit te realiseren, geven aan hoe hij de balans heeft gezocht tussen de uitoefening 
en de acceptatie van zijn gezag. 
 
 Het Latijnse patriarchaat van Constantinopel vormt het derde thema, waarin 
vooral de vraag naar voren komt naar de uitoefening van de plenitudo sollicitudinis 
ten opzichte van het Latijnse patriarchaat van Constantinopel. Deze werd allereerst 
gerelateerd aan de keuze, de bevestiging en de omgang met de Latijnse patriarch. 
Uitzonderlijk was de situatie van de bezetting van de zetel van Constantinopel door 
patriarch Thomas Morosini van 1205 tot 1211, de sedisvacatio van 1211 tot 
november 1215 en de benoeming van Gervasius, aartsbisschop van Herakleia, tot 
nieuwe patriarch. Tegen de achtergrond van deze wisselende situatie krijgt het 
optreden van Innocentius in zijn relatie met de patriarch een bijzonder reliëf. De 
pauselijk gedelegeerden met de aan hen gegeven volmachten en opdrachten geven 
de grenzen aan van het pauselijke en het patriarchale gezag. 



 
 

205 
 

De correspondentie met de nieuwe Latijnse aartsbisschoppen van Athene, 
Thessalonica, Philippi en Korinthe blijft in deze context van dit onderzoek buiten 
beschouwing.  
 

2. HET PATRIARCHAAT VAN CONSTANTINOPEL EN DE ZETEL VAN ROME 

 

2.1 De rangorde van de patriarchaten en de positie van Rome. 

Wanneer er in de context van ‘patriarchaten’ sprake is van een pentarchie worden 
daarmee de vijf oudste patriarchaten in het Romeinse rijk aangeduid, te weten: 
Rome, Constantinopel, Antiochië, Alexandrië en Jeruzalem. Zowel het begrip 
‘patriarchaat’, alsook het aantal patriarchaten en hun rangorde hebben hun eigen 
ontwikkeling doorgemaakt.1  
 
 Het Concilie van Nicea (325) legde in canon 62 vast, dat naar ‘oude gebruiken en 
gewoonten’ de bisschop van Alexandrië gezag had over andere Kerken, aangezien 
er een soortgelijke gewoonte bestaat met betrekking tot de bisschop van Rome. 
Evenzo moesten in Antiochië en de andere provincies de voorrechten van de Kerken 
behouden blijven. De bisschop van Jeruzalem genoot volgens canon 7 ‘naar 
gewoonte en oude traditie’ een bijzondere eer.3 Het concilie sprak niet over de 
apostolische oorsprong van de bisschopszetels, evenmin werd hier de benaming 
van ‘patriarch’ gebruikt. Meer nog dan Antiochië oefende Alexandrië echter 
‘patriarchaatsrechten’ uit. De bisschop van Alexandrië had het recht om in Egypte 
bisschoppen te wijden en af te zetten. Hij riep synodes bijeen en zat ze voor; 
bovendien greep hij in bij disciplinaire kwesties. Canon 6 werd hiervoor als het 
juridische fundament gezien; een zaak die als dusdanig door de pausen van Rome 
werd erkend.4    

 
1 Cf. Nicol, The Papal Scandal, pp. 146-7; Schulz, Einheit und Gemeinschaft, pp. 101-3. Voor de 
ontwikkeling van de patriarchaatsgedachte en de overgang van pentarchie naar tetarchie, cf. Rudolf 
Schieffer, Der Papst als Patriarch von Rom, pp. 433-51.  
2 Tanner, Decrees, pp. 8-9 : The ancient customs of Egypte, Libya and Pantapolis shall be maintained, 
according to which the bishop of Alexandria  has authority over all these places, since a similar custum 
exists with reference to the bishop of Rome. Similarly in Antioch and the other provinces the prerogatives 
of the churches are to be preserved. In general the following principle is evident: if anyone is made bishop 
without the consent of the metropolitan, this great synod determines that such a one shall not be a bishop. 
If however two or three by reason of personal rivalry dissent from the common vote of all, provided it is 
reasonable and in accordance with the church’s canon, the vote of majority shall prevail. 
3 Tanner, ibid., p. 9: Since there prevails a custom and ancient tradition to the effect that the bishop of 
Aelia (Jeruzalem) is to be honoured, let him be granted everything consequent upon this honour, saving 
the dignity propter to the metropolitan.  
4 Cf. Vries de, Die Entstehung der Patriarchate, p. 342; cf. Joannou, Die Ostkirche, pp. 29-35. 
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Op het Eerste Concilie van Constantinopel (381) werd in canon 35 vastgelegd dat de 
bisschop van Constantinopel, dat werd gezien als het nieuwe Rome, het ere-primaat 
zou bezitten na de bisschop van Rome.6 
Het Concilie van Chalcedon (451) greep in canon 287 terug op de voorafgaande 
concilies en bevestigde het primaat van de zetel van het ‘grote’ Rome en stelde het 
primaat vast van de zetel van Constantinopel, de stad van de keizerlijke macht en 
de senaat, en dat deze zetel in kerkelijke zaken verheven zou worden tot het niveau 
van de zetel van het oude Rome en na haar de tweede plaats zou innemen. De 
provincies van Palestina werden losgemaakt van het patriarchaat van Antiochië en 
door het concilie onder het nieuwgevormde patriarchaat van Jeruzalem geplaatst.8 
Wel zou paus Leo I (440-461) deze canon niet bekrachtigen, omdat die volgens hem 
in tegenspraak was met de bepalingen van Nicea; hij wees erop dat in dit geval 
beslist was vanuit de politieke rangorde van de steden en niet vanuit de apostolische 
oorsprong.9 
 
 Vanaf de zesde eeuw zette zich het begrip van de pentarchie door in de volgorde 
van: Rome, Constantinopel, Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem. De uiteenzettingen 
rond de monofysitische opvattingen in het Oosten leidden tot een hoogte- en een 
dieptepunt rond het primaatschap. In 519 kwam paus Hormisdas (514-523) met de 
Griekse keizer en de Kerk van Byzantium tot de gezamenlijke vaststelling dat ‘in de 
gemeenschap met de Apostolische Stoel de volle en ware (en volkomen) stabiliteit 

 
5 Tanner, Decrees, p. 32: Because it is new Rome, the bishop of Constantinople is to enjoy the privileges 
of honour after the bishop of Rome. 
6 Cf. Joannou, Die Ostkirche, pp. 248-53. 
7 Tanner, ibid., pp. 99-100: Following in every way the decrees of the holy fathers and recognising the 
canon which has recently been read out – the canon of the 150 most devout bishops who assembled in 
the time of the great Theodosius of pious memory, then emperor, in imperial Constantinople, new Rome 
– we issue the same decree and resolution concerning the prerogatives of the most holy church of the 
same Constantinople, new Rome. The fathers rightly accorded  prerogatives to the see of older Rome, 
since that is an imperial city; and moved by the same purpose the 150 most devout bishops apportioned 
equal prerogatives to the most holy see of new Rome, reasonably judging that the city which is honoured 
by the imperial power and senate and enjoying privileges equaling older imperial Rome, should also be 
elevated to her level in ecclesiastical affairs and take second place after her. The metropolitans of the 
dioceses of Pontus, Asia and Thrace, but only these, as well as the bishops of these dioceses who work 
among non-Greeks, are to be ordained by the aforesaid most holy see of the most holy church in 
Constantinople. That is, each metropolitan of the aforesaid dioceses along with the bishops of the 
province, as has been declared in the divine canons; but the metropolitans of the aforesaid dioceses, as 
has been said, are to be ordained by the archbishop of Constantinople, once agreement has been 
reached by vote in the usual way and has been reported to him. 
8 Cf. Vries de, Die Entstehung der Patriarchate, p. 342. 
9 Schwartz, ACO IV, ep. 54, p. 565: Alia tamen ratio est rerum saecularium, alia divinarum.  
VERTALING: de aangelegenheid van de weredlse zaken is een andere dan die van de goddelijke (brief 
van paus Leo I aan keizer Marcianus). Paus Leo IX (1049- 1054) gaf in een brief aan Michaël Cerularius, 
patriarch van Constantinopel, aan dat het ere-voorrecht van Constantinopel alleen ontstaan is vanuit de 
grootmoedigheid van de Romeinse pausen. Een gedachte die later ook door paus Innocentius III zou 
worden gememoreerd. 
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van de christelijke religie gelegen is’.10 Hier kwam Rome naar voren als de enige 
laatste norm voor de kerkelijke communio en voor het ware geloof. Dit zal in het 
Oosten zeker voor keizer Justinianus (527-565) gegolden hebben; het blijft een open 
vraag in welke mate dit doordrong in het brede kerkelijke bewustzijn in het Oosten. 
In schril contrast hiermee stonden de gebeurtenissen van de zogenaamde ‘drie 
kapittelstrijd’. Keizer Justinianus wilde drie Antiocheense theologen laten 
veroordelen om hun anti-monofysitische opstelling. Eerst sloot paus Vigilius (537-
555) zich hierbij aan, maar later nam hij  zijn besluit terug. Op het Tweede Concilie 
van Constantinopel (553) werd paus Vigilius geëxcommuniceerd, nadat deze het 
optreden van de keizer had afgewezen als inmenging in het kerkelijk leergezag. Ook 
in het Westen was er zware kritiek op het handelen van de paus.  
In de zevende eeuw stemde paus Honorius I (625-638) in met een monothelistische 
formulering over de ene wil van Christus, waardoor hij op het Derde Concilie van 
Constantinopel (680-681) als ketter veroordeeld werd. Desondanks bleef in het 
Oosten het aanzien en het bijzondere chrisma van de Apostolische Stoel intact. 
Sinds dit concilie gold een concilie als oecumenisch wanneer alle vijf patriarchaten 
deelnamen. De opvattingen over het pauselijke primaatschap varieerden in het 
Oosten van primus inter pares tot aan een kwalitatief andersoortige functie. De 
concilies na Chalcedon geven een telkens terugkerende spanning weer tussen het 
Romeinse concept van de onderlinge verhoudingen en de opvattingen van een groot 
deel van de concilievaders in het Oosten.  
Tijdens de achtste eeuw stond de relatie tussen West en Oost vooral in het teken 
van het iconoclasme. Tegen de achtergrond van deze strijd tegen de verering van 
religieuze afbeeldingen werd op het Tweede Concilie van Nicea (787), het laatste 
wederzijds als oecumenisch erkende concilie, met instemming van de paus van 
Rome de beeldenverering gesanctioneerd.11  
In de negende eeuw was het niet alleen de kwestie van de missionering van het 
Bulgaarse volk en van zijn vorst, die eerst aansluiting zocht bij Rome, maar later 
voor Constantinopel koos. Dit alles kwam de onderlinge relatie tussen Oost en West 
niet ten goede. De strijd tussen Photius en Ignatius om de patriarchale zetel van 
Constantinopel bracht met zich mee dat beiden, telkens gesteund door een hen 
welgezinde keizer, twee keer elkaar opvolgden als patriarch. Toen Photius in 860 
aan paus Nicolaas I (858-867) zijn intronisatiebrief toezond om in de communio 
bevestigd te worden, liet de paus aan de keizer weten dat patriarch Ignatius zonder 
ruggespraak met de Romeinse bisschop van zijn waardigheid was beroofd. De 
pauselijke legaten die naar Constantinopel werden gezonden om de kwestie te 
onderzoeken, kozen voor Photius. De pauselijke rechtsaanspraken, te beginnen met 
paus Nicolaas, werden in het Oosten al snel gezien als een bedreiging voor hun 

 
10 Denzinger, Enchiridion, p. 172, canon 365: […] ut in una communione vobiscum, quam Sedes 
Apostolica predicat, esse merear, in qua est intergra et verax christianae religionis (et perfecta) soliditas 
[…] 
11 Cf. Schulz, Einheit und Gemeinschaft, pp.118-9. 
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kerkelijke zelfstandigheid en traditie. In 863 zou een Lateraanse synode onder 
invloed van de politieke situatie in Zuid-Italië Photius voor afgezet verklaren. Photius 
daarentegen focuste, onder invloed van de perikelen rond de uitwijzing van 
Byzantijnse missionarissen uit Bulgarije, steeds duidelijker op een confrontatie met 
de paus. Op een synode in 867 verklaarde hij in samenspraak met de 
vertegenwoordigers van de overige oosterse patriarchaten de paus voor afgezet en 
geëxcommuniceerd. Met het aantreden van een nieuwe keizer werd Ignatius in zijn 
waardigheid hersteld. Op het Vierde Concilie van Constantinopel (869-870) werd 
Photius veroordeeld. In canon 2112 van dit concilie werd de rangorde van de 
patriarchaten opnieuw aangegeven als ‘te respecteren door alle seculiere machten’. 
Met de acceptatie van dit concilie bevestigde de bisschop van Rome voor het eerst 
de beslissing van Chalcedon. Na de dood van patriarch Ignatius in 877 trad Photius 
weer aan. Op een concilie13 in 879-880 kwam het schoorvoetend tot verzoening 
tussen Photius en paus Hadrianus II (867-872). Zijn opvolgers zouden argwanend 
blijven tegenover Photius, die in het jaar 892 stierf in communio met Rome.14 Naast 
de culturele en politieke verschillen bleef toch de kerkelijke vervreemding. Ook na 
het bijleggen van de verwarring rond Photius ontstond er geen echte band meer. In 
het Oosten zag men de Kerk in het Westen alleen nog vanuit het perspectief van de 
eigen rechtgelovigheid en als een afval van de apostolische traditie.  
In de tiende eeuw bleven er werkbare verhoudingen, alhoewel dissidenten binnen 
de Byzantijnse Kerk steeds van zich lieten horen. Politieke factoren en de vorm van 
uitoefening van het pauselijk primaat vormden steeds meer een belasting voor de 
kerkelijke eenheid. Eenzijdige acties van Rome werden niet op prijs gesteld. 
Constantinopel wilde met Rome in gesprek binnen het raamwerk van de 
pentarchie.15  
De elfde eeuw stond in het teken van het Griekse schisma van 1054. 
Het was patriarch Michael Caerularius die stelling nam tegen de Latijnse liturgische 
traditie van de azymen. In 1054 kwam kardinaal Humbert van Silva Candida als 
pauselijk legaat met een antwoord naar Constantinopel. Tijdens de 
onderhandelingen kwam het tot een breuk, die uitliep op een ban over de patriarch 
en de zijnen. Het was geen definitieve breuk, wel het begin van een ontwikkeling 
waarin de onderlinge verhoudingen opnieuw werden bepaald en men zich 
wederzijds bewust was van de ontstane vervreemding in de loop van de tijd. In de 
tijd van de eerste kruistochten zouden de Byzantijnen zich meer en meer bewust 

 
12 Tanner, Decrees, p. 182: […], but rather they should esteem them as worthy of alle honour and 
reverence. This applies in the first place to the most holy pope of old Rome, secondly to the patriarch of 
Constantinople, and then to the patriarchs of Alexandria, Antioch and Jerusalem. 
13 Dit concilie wordt door de Oosters-Orthodoxe Kerken als het Vierde Concilie van Constantinopel 
benoemd. 
14 Cf. Schatz, Der päpstliche Primat,pp. 67-80; cf. Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte, pp. 102-6; cf. 
Schulz, Das Zerbrechen, pp. 126-32; cf. Hussey, The Orthodox Church, pp. 69-86; cf. Dvornik, Byzantium, 
pp. 101-18. 
15 Cf. Hussey, ibid., pp. 111-23; cf. Gemeinhardt, Ecclesia Romana, pp. 9-38. 
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worden van de Romeinse primaatsaanspraken. Op het eind van de elfde en in de 
twaalfde eeuw kwam dit steeds meer naar voren.16 
 
 Wat de patriarchale zetels betreft gaf Innocentius in de besluiten van het Vierde 
Lateraans Concilie (1215) in canon 5 van de Constitutiones17 aan, dat hij - met 
instemming van het Concilie - ‘de oude voorrechten van de patriarchale zetels wilde 
vernieuwen’; na de Kerk van Rome - die volgens de gewone volmacht (ordinariae 
potestatis) de voorrang boven de andere inneemt - nam vervolgens Constantinopel 
de eerste plaats in, Alexandrië de tweede, Antiochië de derde en Jeruzalem de 
vierde. Deze rangorde kwam volgens de Duitse historicus Philipp Schäfer ter sprake 
vanwege de verovering van Constantinopel waardoor er Latijnse patriarchen in 
Oosterse steden werden benoemd.18  
 
 Dat binnen de pentarchie de zetel van Rome een zeker ere-primaat toekomt, 
werd ook ten dage van Innocentius door niemand betwijfeld.19 Zijn ‘vernieuwende’ 

 
16 Cf. Pinggéra, Altes und Neues Rom, pp. 190-3; cf. Hussey, The Orthodox Church, pp. 124-83. 
17 Tanner, Decrees, p. 236: De dignita patriarcharum: Antiqua patriarchalium sedium privilegia 
renovantes,  sacra universali synodo approbante sancimus, ut post Romanam ecclesiam, quae 
disponente Domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater 
universorum Christi fidelium et magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina secumdum, 
Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtineant, servata cuilibet propria dignitate, ita quod 
postquam eorum antistites a Romano pontifice receperint pallium.Quod est plenitutidinis offici pontificalis 
insigne, praestito sibi fidelitatis et obedientiae juramento, licenter et ipsi suis suffraganeis pallium 
largiantur, recipientes pro se professionem canonicam et pro Romana ecclesia sponsionem obedienciae 
ab eisdem. Dominicae vero crucis vexillum ante se faciant ubique deferri, nisi in urbe Romana et 
ubicumque summus pontifex praesens exstiterit vel eius legatus, utens insigniis apostolicae dignitatis. In 
omnibus autem provinciis eorum jurisdictionis subjectis adeos, cum necesse fuerit, provocetur, salvis 
appellationibus ad sedem apostolicam interpositis, quibus est ab omnibus humiliter deferendum. 
VERTALING: De oude voorrechten van de patriarchale zetels vernieuwend, leggen wij - met instemming 
van de  heilige algemene synode - vast dat na de Roomse Kerk, die op aanwijzing van de Heer als Moeder 
en Lerares van alle christengelovigen de voorrang boven de andere inneemt volgens gewone volmacht 
(ordinariae potestatis), Constantinopel de eerste, Alexandrië de tweede, Antiochië de derde en Jeruzalem 
de vierde plaats inneemt, waarbij elk zijn eigen waardigheid behoudt, en wel inzoverre nadat hun 
bisschoppen van de Romeinse pontifex het pallium hebben ontvangen. Dit is het teken van de volheid 
van het pontificale ambt, en na een eed van trouw en gehoorzaamheid aan hem te hebben afgelegd, 
mogen zij het pallium wettig aan hun eigen suffraganen verlenen, waarbij zij van hen voor zichzelf de 
canonieke belijdenis ontvangen en voor de Romeinse Kerk de belofte van gehoorzaamheid. Ze kunnen 
terecht de standaard van het kruis van de Heer overal voor zich uit laten dragen, behalve in de stad Rome 
of elders waar de allerhoogste pontifex aanwezig is of zijn legaat en wanneer zij het insigne van de 
apostolische waardigheid dragen. Laat in alle provincies, die onder hun jurisdictie vallen, er een beroep 
op hen worden gedaan wanneer dit nodig is, behalve die beroepen die zijn voorbehouden aan de 
Apostolische Stoel en waaraan allen zich nederig moeten onderwerpen. 
18 Cf. Schäfer, Innozenz III. und das 4. Laterankonzil, p. 113. Philipp Schäfer is dogmaticus en professor 
dogmageschiedenis aan de universiteit van Passau. 
19 Met betrekking tot de leer over het Petrinisch primaatschap in de Oosterse Kerken heeft de Syro-
Malabarse canonist Mar Paul Chittilapilly in Seleucian Church and Papacy (2018) gewezen op het 
onderscheid tussen het ere-primaat (primus inter pares) van de paus van Rome en zijn universele 
jurisdictieprimaat. Het eerste is volgens de auteur altijd gefavoriseerd geweest in de Oosterse Kerken; 
het tweede heeft zich met name in de Seleucische (Perzische) Kerk door geografische en politieke 
omstandigheden eeuwenlang niet kunnen ontwikkelen. Chittilapilly geeft aan dat geen enkele patriarch 
of aartsbisschop het primaat zo voor zichzelf heeft opgeëist, als de pausen van Rome dat deden met hun 
aanspraak op een universeel jurisdictieprimaat. Cf. Chittilapilly, Seleucian Church, pp. 33, 45-8. Mar Paul 
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visie, waarbij de zetel van Rome een duidelijke uitzonderingspositie inneemt ten 
opzichte van de andere patriarchale zetels, roept de vraag op naar de onderbouwing 
hiervan. Zoals we gezien hebben, lag dit voor Innocentius in de continuïteit van de 
Petrinische volmacht, die vorm kreeg in het instituut van de Apostolische Stoel en in 
de paus als de opvolger van Petrus.20 
 

2.2 De zetels van Rome en van Constantinopel 

Bij het vaststellen van de rangorde in de pentarchie claimen zowel de eerste zetel 
(Rome) als de tweede zetel (Constantinopel) ieder met een eigen motivatie hun 
positie. We gaan nu over tot het onderzoek van de onderlinge verhouding tussen 
beide zetels, zoals dit naar voren komt in de correspondentie van Innocentius, 
gericht aan de Griekse keizer en de (Griekse en Latijnse) patriarchen van 
Constantinopel en richten ons daarbij bijzonder op de pauselijke aanspraak en op 
de onderbouwing ervan. 
 
  De brieven en de adressanten 
We beschikken over acht brieven waarin Innocentius ingaat op de rangorde van de 
beide zetels van Rome en van Constantinopel. Het betreft een brief aan de Griekse 
patriarch van Constantinopel en een brief aan de Griekse keizer Alexius III. De 
overige brieven zijn gericht aan de Latijnse patriarch en andere Latijnse clerici.  
De brief II-200 (209) Apostolice sedis21 (titulatuur: patriarch van Constantinopel - in 
het register opgenomen op 12 november 1199 te Rome bij Lateranen) is al ter sprake 
gekomen in hoofdstuk II, punt 4.2. Hij was het antwoord van Innocentius op de brief 
II-199 (208) Scriptum a van patriarch Johannes X Camateros. Binnen de thematiek 
van de uiteenlopende visie over het primaatschap van patriarch en paus komen de 
verplaatsing van de zetel van Petrus naar Rome en de overdracht ervan ter sprake. 
Deze eerste brief handelt alleen over de positie van de zetel van Rome; in de 
volgende zeven brieven komen beide zetels ter sprake. 
In de brief II-202 (211) Multe nobis22 (titulatuur: Alexius III, illustere keizer van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 13 november 1199 te Rome bij 
Lateranen) gaat Innocentius in op de gedachte aan een concilie, hetgeen door de 
keizer in zijn brief geopperd werd. Daarbij benadrukte Innocentius dat de patriarch 

 
Chittilapilly was emeritus-bisschop van het bisdom Thamarassery van de Syro-Malabarse ritus te Kerala, 
India. 
20 Cf. Hoofdstuk II, punt 4.2.  
21 Br. II-200 (209) Apostolice sedis. Transciptie in: Hageneder, Die Register, II, 200, pp. 382-9; 
Haluscynskyj, Acta, I, pp. 187-95 en in: PL 214, 0759A-0765B. Engelse vertaling in: Powell, The Deeds, 
pp. 81-89. Becommentariëring in: Hagedorn, Papst Innozenz III. und Byzanz, pp. 105-20. 
22 Br. II-202 (211) Multe nobis. Transciptie in: Hageneder, ibid., II, 202, pp. 394-7, in: Haluscynskyj, ibid., 
I, pp. 195-9 en in: PL 214, 0769A-0772A.  Engelse vertaling in: Bird, Crusade and Christendom, pp. 38-
42 en in: Powell, ibid., pp. 77-81. 
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en andere prelaten aanwezig dienden te zijn op een concilie uit gehoorzaamheid 
aan en respect voor de Apostolische Stoel.  
In de brief VII-203 Evangelica docente23 (titulatuur: aan de bisschoppen, abten en 
overige clerici, zich bevindend in Constantinopel - in het register opgenomen op 21 
januari 1205 te Rome bij Sint-Pieter) komt de verheffing van de Kerk van 
Constantinopel ter sprake. Als context van de brief geldt dat met de translatio imperii 
de Griekse Kerk naar die van Rome was teruggekeerd, ook al was er nog geen 
Latijnse patriarch benoemd en was de Griekse patriarch nog in leven.  
De historische context van de volgende vijf brieven is volkomen verschillend van de 
eerste drie genoemde. Met de translatio imperii stond er immers een Latijnse 
patriarch aan het hoofd van de Griekse Kerk. In de brief VIII-19 Prerogativa 
dilectionis24 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van Constantinopel - in het register 
opgenomen op 30 maart 1205 te Rome bij Sint-Pieter) spreekt Innocentius over het 
voorrecht van de zetel van Constantinopel als tweede in de rangorde van de 
patriarchaten. De brief staat in de context van de installatie van Morosini als patriarch 
en de verlening van de patriarchale rechten.  
In de brief VIII-65 (64) Licet apostolica25 (titulatuur: aan de patriarch en de gehele 
clerus van Constantinopel - in het register opgenomen tussen 25 april-25 mei 1205) 
komen de Kerk van Constantinopel en haar patriarch op de tweede plaats en wel 
direct na Rome.  
In de brief VIII-154 Inter quatuor26 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 19 november 1205 te Rome bij Sint-
Pieter) krijgt de patriarch de opdracht om de bisschop van Patras te wijden en hem, 
met medewerking van de legaat Benedictus van S. Susanna, het pallium te verlenen. 
De brief opent met een reflectie op de positie van elk van beide zetels. 
Met de brief IX-140 Inter quatuor27 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 2 augustus 1206 te Ferentino) 
antwoordde Innocentius op een (verloren gegane) brief van de patriarch van medio 
juni 1206 waarin deze allerlei praktische kwesties voorlegde. De brief opent met een 
uiteenzetting over de beide zetels. De brief XV-200 Scriptum est28 (titulatuur: aan 

 
23 Br. VII-203 Evangelica docente. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, 203, pp. 354-59;  
Haluscynskyj, Acta, I, pp. 285-9, nr. 68 en in: PL 215, 0512D-0512A. Becommentariëring en Engelse 
vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 131-9. 
24 Br. VIII-19 Prerogativa dilectionis. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 19, pp. 32-3; Haluscynskyj, 
ibid., I, p. 295, nr. 7 en in: PL 215, 0574D-0576A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, 
The Deeds, pp. 178-80. 
25 Br. VIII-65 (64) Licet apostolica. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 65, pp. 109-10 en in: 
Haluscynskyj, ibid., I, p. 305, nr. 82. 
26 Br. VIII-154 Inter quatuor. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 154, pp. 269-71; Haluscynskyj, ibid., I, 
pp. 310-1 en in: PL 215, 0727C-0729A.  Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, ibid., pp. 
192-4. 
27 Br. IX-140 Inter quatuor. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 140, pp. 250-6, nr. 140; Haluscynskyj, 
ibid., I, p. 317, nr. 91. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, ibid., pp. 187-92. 
28 Br. XV-200 Scriptum est. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, pp. 433-7, nr. 200 en in: PL 216, 0675D-
0681D. 
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magister en notarius Martinus - in het register opgenomen op 18 augustus 1212 te 
Segni) betreft het onderzoek van de kandidaten voor het patriarchale ambt en de 
keuze van een nieuwe patriarch van Constantinopel; een opdracht die door 
Innocentius aan de pauselijk notarius Martinus werd toevertrouwd.  
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN  
 
In het onderzoek van de hiervoor in aanmerking komende brieven ging het 
Innocentius vooral om de beklemtoning van het primaat van de Apostolische Stoel.  
Hij benadrukt de goddelijke instelling van het primaat van de Apostolische Stoel 
(boven de andere) op basis van de Schrift, de marteldood van Petrus en de 
canonieke constituties. Het primaatschap, dat wil zeggen: de gehele volheid van de 
macht (tota plenitudo potestatis), werd overgedragen aan de opvolger. Door een 
goddelijke instelling staat het primaat van de Apostolische Stoel boven de overige: 
een gegeven dat volgens Innocentius steunt op de Schrift en werd bevestigd door 
latere canonieke constituties.29 Het primaatschap van de cathedra van Petrus werd 
verplaatst van Antiochië naar Rome. Hier consacreerde Petrus de Kerk van Rome 
met zijn bloed. Hij liet het primaatschap van de zetel aan zijn opvolger, aan hem 
overdragend de gehele volheid van de macht (tota plenitudo potestatis) (brief II-200 
(209) aan patriarch Johannes X Camateros - november 119930). De Kerken van 
Antiochië en Rome werden echter door de aanwezigheid van Petrus zelf 
geconsacreerd. De Kerk van Constantinopel heeft een bijzondere band gehad met 

 
29 Cf. Hoofdstuk II, punt 4.2. 
30 Hageneder, Die Register, Br. II-200 (209) Apostolice sedis, p. 383, r. 9-14; p. 385, r. 28-32,34-6: 
Apostolice sedis primatus, quem non homo sed Deus immo verius Deus homo constituit, multis quidem 
et evangelicis et apostolicis testimoniis comprobatur, a quibus postmodum constitutiones canonice 
processerunt: concorditer asserentes sacrosanctam Romanam  ecclesiam in beato Petro apostolorum 
principe consecratam quasi magistram et matrem ceteris preminere. […] Qui licet postmodum ex 
revelatione divina ab Antiochia fuerit translatus ad Urbem, non tamen concessum sibi primatum deseruit, 
sed secum potius cathedre transtulit principatum,  cum Dominus eum nullatenus minorare voluerit, quem 
Rome previderat martirio coronandum.[...] Romanam ecclesiam suo sanguine consecrasset, primatum 
cathedre successori reliquit, totam in eo transferens plenitudinem potestatis: pro patre siquidem nati sunt 
ei filii, quos Dominus principes super omnem terram constituit.   
VERTALING: Het primaat van de Apostolische Stoel, dat niet werd ingesteld door een mens, maar door 
God, ja zelfs inderdaad door de ware Godmens, en dat inderdaad door vele evangelische en Apostolische 
getuigenissen werd bevestigd, waaruit later de canonieke constituties zijn voortgekomen: ze zijn het 
erover eens dat de heilige Kerk van Rome, geheiligd in de zalige Petrus, de eerste van de apostelen, als 
lerares en moeder boven de overige staat. […] En ofschoon hij (Petrus) later door een goddelijke 
openbaring werd verplaatst van Antiochië naar Rome liet hij het primaatschap dat hem was verleend niet 
(in Antiochië) achter, maar veeleer nam hij het primaatschap van de cathedra met zich mee, want de Heer 
verlangde op geen enkele wijze hem tekort te doen, van wie Hij voorzag dat hij in Rome met het 
martelaarschap gekroond zou worden. […] Hij (Petrus) consacreerde de Kerk van Rome met zijn bloed, 
liet het primaatschap van de zetel aan zijn opvolger, aan hem overdragend de gehele volheid van de 
macht: als vader zijn hem (Petrus) in zoverre zonen geboren, die de Heer als vorsten over heel de aarde 
heeft aangesteld.  
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de apostel Johannes (brief VII-203 aan de bisschoppen, abten en overige clerici te 
Constantinopel - januari 120531). 
Vanuit de volheid van de kerkelijke macht heeft de Apostolische Stoel, als gunst, de 
Byzantijnse Kerk tot patriarchale zetel verheven. Door een speciale genade van de 
moeder steekt ze boven de overige dochters uit (brief VIII-19 aan patriarch Thomas 
Morosini - maart 120532). De Apostolische Stoel is als een moeder te midden van 
haar dochters, die haar gehoorzamen als dienstmaagden (brief IX-140 aan patriarch 

 
31 Hageneder, Die Register, Br. VII-203 Evangelica docente, p. 356, r. 26 - p. 357, r. 6: Ceterum licet 
quinque sint patriarchates in orbe, Romanus scilicet, Constantinopolitanus, Alexandrinus, Antiochenus et 
Jer(oso)limitanus, hic tamen tres tantum apostoli nominantur, videlicet Petrus, Jacobus et Joh(anne)s, 
qui simili perhibentur stupore correcti, quia nimirum tres ex illis specialiter spectant ad Petrum, qui 
Antiochenam et Romanam ecclesias consecravit presentialiter per se ipsum, Alexandrinam vero per 
Marcum discipulum suum, quem illuc personaliter destinavit. Constantinopolatana vero ecclesia 
specialiter pertinet ad Joh(ann)em, qui et Grecis predicavit in Asia et apud Grecos fuit Ephesi tumulatus. 
VERTALING: Overigens is het zo dat er vijf patriarchaten in de wereld zijn, te weten Rome, 
Constantinopel, Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem, toch worden er slechts drie apostelen genoemd, 
namelijk Petrus, Jakobus en Johannes, die naar verluidt op een gelijkende wonderlijke wijze tot inzicht 
kwamen (verwijzend naar Luc. 5, 9-10: de wonderbare visvangst), omdat ontegenzeggelijk drie van hen 
op een speciale manier betrekking hebben op Petrus, die zelf door zijn aanwezigheid de Kerken van 
Antiochië en Rome heeft geconsacreerd, en die van Alexandrië werkelijk door zijn leerling Marcus, die hij 
daar persoonlijk naartoe heeft gestuurd. De Kerk van Constantinopel heeft inderdaad op een speciale 
manier een band met Johannes, die tot de Grieken in Azië predikte en bij de Grieken in Efeze werd 
begraven. 
32 Hageneder, ibid., Br. VIII-19 Prerogativa dilectionis, p. 32, r. 15 - p. 33, r. 1: Prerogativa dilectionis et 
gratie, quam apostolica sedes exhibuit ecclesie Bizanzene, cum eam in partriarchalem sedem erexit, 
ecclesiastice plenitudinem potestatis, quam non homo sed Deus immo verius Deus homo in beato Petro 
Romane ecclesie concessit, evidentius attestatur et, quod Romanus pontifex eius vicarius sit, ostendit, 
qui et primos novissimos et novissimos facit primos.  Sane cum eadem ecclesia, quae tunc Bizanzena 
nunc autem Constantinopolitana vocatur, nec nomen nec locum inter sedes patriarchales haberet, 
apostolica sedes fuit ei nomen grande iuxta nomen magnorum, qui sunt in terra, et ipsam quasi de pulvere 
suscitatam usque adeo sublimavit, ut eam tam ecclesie Alexandrine quam Antiochene ac Jer(oso)limitane 
dignitatis privilegio anteferret atque post se pre ceteris exaltaret, ita quod, cum multe filie divitias 
congregarint, hec sola per matris gratiam specialem supergressa fuerit universas.  Licet autem eadem 
ecclesia interdum ab obedientia sedes apostolice declinarit, quia tamen ad eam per Dei gratiam humiliter 
est reversa, tuis precibus annuentes eandem ecclesiam, cui Deo actore preesse dinosceris, sub beati 
Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti pa(gina) communimus.  
VERTALING: Het voorrecht van gunst en liefde welke de Apostolische Stoel aan de Byzantijnse Kerk 
heeft betoond, toen hij haar tot patriarchale zetel heeft verheven, vanuit de volheid van de kerkelijke 
macht, welke God, geen mens, inderdaad God zelf, aan de Kerk van Rome in de heilige Petrus verleende, 
is duidelijk bevestigd. En dat de Romeinse pontifex, wiens vicarius hij is, heeft aangetoond, dat hij de 
eersten de laatsten en de laatsten de eersten doet zijn. Het is duidelijk dat hoewel deze zelfde Kerk, die 
toen ‘van Byzantium’ werd genoemd en nu ‘van Constantinopel’ wordt genoemd, noch een naam noch 
een plaats onder de patriarchale zetels had, de Apostolische Stoel haar een grote naam heeft gegeven, 
gelijk aan de naam van de groten der aarde (zinspeling op de naam van keizer Constantijn) en haar als 
het ware uit het stof heeft doen opstaan en haar zozeer heeft verheven, dat zij haar door het privilege van 
haar waardigheid boven de Kerk van Alexandrië, evenals die van Antiochië en Jeruzalem stelde en dat 
zij haar na zichzelf (de Apostolische Stoel) boven de overige verhief, opdat aldus, hoewel veel dochters 
rijkdom bijeen hebben gebracht, alleen zij door een speciale genade van de moeder boven allen zal 
uitsteken. Dezelfde Kerk had zich ondertussen weliswaar van de gehoorzaamheid aan de Apostolische 
Stoel afgewend, maar omdat zij toch door Gods genade nederig tot deze is teruggekeerd, hebben wij met 
uw verzoeken ingestemd en deze zelfde Kerk waarvan u erkend wordt aan het hoofd te staan, 
opgenomen onder onze bescherming en die van de zalige Petrus, overeenkomstig jullie verzoeken voor 
diezelfde Kerk - waarvan erkend wordt dat u er aan het hoofd van staat en wij bekrachtigen dit met deze 
brief. 
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Thomas Morosini - augustus 120633). Dit is ook de reden waarom Innocentius er 
vaak op terugkomt dat ‘de dochter tot de moeder’ terug zou keren. De vergelijking 
van ‘een moeder en haar dochters’ blijkt een zaak te zijn die berust op de 
gehoorzaamheid (van het geloof).  
 
 Zowel de Kerk van Constantinopel als haar patriarch nemen de tweede plaats in: 
de Kerk van Constantinopel bezit de eerste plaats na die van Rome en haar patriarch 
is na de pontifex van Rome de tweede. Het is een gegeven dat in meerdere brieven 
naar voren komt. De Kerk van Constantinopel neemt daarmee een grotere plaats in 
dan de andere (patriarchaten) (brief VIII-65 (64) aan de patriarch en de gehele clerus 
van Constantinopel - april/mei 120534). De Kerk van Constantinopel is de tweede in 
rangorde; door de begunstiging van de moeder is de dochter boven de andere 
verheven met het privilegie van de waardigheid. Innocentius wil dit privilege 
volkomen bewaren (brief VIII-154 aan Thomas, patriarch van Constantinopel - 
november 121535). De Kerk van Constantinopel staat in allerhoogste waardigheid 
boven de andere patriarchaten, maar ze komt na de Apostolische Stoel. Innocentius 
omarmt de Kerk van Constantinopel als een eerbiedwaardig lid van de Kerk van 
Rome. Om de bijzondere positie van de zetel van Constantinopel naar voren te 
halen, wordt deze door Innocentius vergeleken met de adelaar (aquila volans) uit 
het boek van de Apocalyps. De vier dieren duiden de vier patriarchale Kerken aan. 
De Kerk van Rome, gewoonlijk de Apostolische Stoel genoemd, wordt vergeleken 

 
33 Hageneder, Die Register , Br. IX-140 Inter quatuor, p. 251, r. 9-14:[…] quas apostolica sedes in medio 
habens quasi filias amplectitur speciales, cui eadem sunt in circuitu quasi famule obsequentes, […] 
VERTALING: […] in wiens midden de Apostolische Stoel als het ware door deze speciale dochters wordt 
omhelsd en die om haar heen staan zijn als dienstmaagden die haar onderdanig zijn, […]  
34 Hageneder, ibid., Br. VIII-65 (64) Licet apostolica, p. 110, r. 7-9: Ceterum cum eadem ecclesia primum 
locum obtineat post Romanam et antistes ipsius a Romano pontifice sit secundus ideoque quanto 
maiorem obtinet in ecclesia Dei locum, […]   
VERTALING: Overigens wanneer diezelfde Kerk de eerste plaats bezit na die van Rome en deze 
bisschop na de pontifex van Rome de tweede is en zij derhalve in de Kerk van God een grotere plaats 
inneemt, […] 
35 Hageneder, ibid., Br. VIII-154 Inter quatuor, p. 269, r. 26 - p. 270, r. 16: […] que in medio sedis tamquam 
filie continentur in sinu matris et in circuitu sedis tanquam famule in obsequio domine preparantur, licet 
Constantinopolitana ecclesia inter ceteras sit ultima tempore, ipsa tamen inter eas est precipua dignitate, 
ut, sicut Constantinopol(is) dicta est Nova Roma, sic Constantinopolitana ecclesia secunda sit a Romana 
prelata per matris gratiam ceteris sororibus suis privilegio dignitatis, ut secundum evangelicam veritatem 
fierent primi novissimi et novissimi primi. Nos ergo, qui per gratiam Redemptoris ipsam 
Constantinopolitanam ecclesiam nuper ad obedientiam apostolice sedis tamquam ad sinum reduximus 
matris sue, privilegium dignitatis ipsius intendimus integrum conservare, […] 
VERTALING: […] die in het midden van de zetel bijeengehouden worden als dochters in de schoot van 
de moeder en in de kring van de zetel worden zij voorbereid als dienstmaagden in het gevolg van de 
meesteres. Ook al is de Kerk van Constantinopel in de tijd de laatste onder de overige, zij is onder hen 
bijzonder in waardigheid, want zoals Constantinopel het nieuwe Rome wordt genoemd, zo is ook de Kerk 
van Constantinopel de tweede na de Romeinse (Kerk) en door de begunstiging van de moeder verheven 
boven de andere zusters met het privilegie van de waardigheid, opdat volgens de waarheid van het 
evangelie de eersten de laatsten zullen zijn en de laatsten de eersten. Wij, echter, die door de genade 
van de Verlosser onlangs deze Kerk van Constantinopel hebben doen terugkeren tot de gehoorzaamheid 
van de Apostolische Stoel als tot de schoot van haar moeder, hebben de bedoeling om het privilege van 
haar waardigheid volkomen te bewaren, […] 
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met de zetel van het Lam.36 De gezichten van de vier wezens leken van bovenaf op 
een arend (brief IX-140 aan patriarch Thomas Morosini - augustus 1206,37 brief XV-
200 aan magister en notarius Martinus - augustus 1212,38 brief VIII-154 aan Thomas, 
patriarch van Constantinopel - november 121539). 
De vergelijking die Innocentius in de openingszin van brief IX-140 gebruikt om met 
de vier dieren uit het boek van de Apocalyps de vier patriarchaten aan te duiden 
(ipsa Constantinopolitana post apostolicam sedem excellentia preminet dignitatis), 
gaat volgens Othmar Hageneder waarschijnlijk terug op Joachim de Fiore. Bij deze 
laatste vinden we namelijk eveneens de opmerking dat de Kerk van Constantinopel 
de tweede plaats toekomt.40 Met de vermelding ‘facies aquile ab Ezechiele desuper 
ipsorum quatuor memoratur’ (in Ez. 1,10 wordt vermeld dat de gezichten van deze 

 
36 Cf. Hoofdstuk I, p. 26. 
37 Hageneder, Die Register, Br. IX-140 Inter quatuor, p. 251, r. 5-9: Inter quatuor animalia que in medio 
sedis et in eius circuito describuntur, facies aquile ab Ezechiele desuper ipsorum quatuor memoratur, 
quia inter quatuor patriarchales ecclesias Antiochenam, Alexandrinam, Jerosolimitanam et 
Constantinopolitanam, que per animalia supradicta signantur, […] ipsa Constantinopolitana post 
apostolicam sedem excellentia preminet dignitatis.  Ad cuius exaltationem tanto libentius aspiramus, 
quanto ipsam tamquam honorabilius membrum sacrosanctae Romane ecclesie arctius amplextantes 
ipsius auxilio temporibus istis eandem amplius noscimus indigere, […]  
VERTALING: Te midden van de vier dieren die worden beschreven rond de troon, wordt door Ezechiël 
vermeld dat de gezichten van deze vier van bovenaf op een arend lijken, want onder de vier patriarchale 
Kerken van Antiochië, Alexandrië, Jeruzalem en Constantinopel, die door de bovengenoemde dieren 
worden aangeduid, […] steekt die (Kerk) van Constantinopel na de Apostolische Stoel erboven uit in 
allerhoogste waardigheid. Wij streven met grote welwillendheid naar haar verheffing, haar intens te 
omarmen als eerbiedwaardig lid van de heilige Kerk van Rome en wij erkennen meer dan ooit in deze tijd 
dat zij onze hulp nodig heeft, […]  
38 Haluscynskyj, Acta, I, Br. XV-200 Scriptum est, pp. 433-4: Scriptum est in Apocalypsi Johannis,  quod 
in medio sedis et in circuitu sedis erant quatuor animalia plena oculis ante et retro […], et quartum animal 
simile aquilae volanti; et quatuor animalia singula eorum alas senas habebant. Sedes ista Romana 
Ecclesia intelligantur, quae usitato vocabulo sedes apostolica nuncupatur, utique sedes agni, sedes 
viventis in saecula saeculorum. In medio cuius quasi filiae in gremio resident et in circuitu astant, quasi 
famulae in obsequio, quatuor patriarchales ecclesiae: Alexandrina, Antiochena, Jerosolimitana et 
Constantinopolitana, quae per illa quatuor animalia designatur. 
VERTALING: In de Apocalyps van Johannes staat geschreven, dat er rondom de troon (zetel) vier dieren 
waren, bezaaid met ogen voor en achter […] en het vierde dier geleek op een arend in zijn vlucht; en de 
vier dieren hadden elk zes vleugels. Deze zetel verwijst naar de Kerk van Rome, die gewoonlijk de 
Apostolische Stoel wordt genoemd, ook genoemd de zetel van het Lam, de zetel van de Levende in de 
eeuwen der eeuwen. In wiens midden als dochters zittend op haar schoot en staande in een kring, als 
dienstmaagden in haar gevolg, de vier patriarchale Kerken: Alexandrië, Antiochië, Jeruzalem en 
Constantinopel, die door deze vier dieren worden aangeduid. 
39 Hageneder, ibid., Br. VIII-154 Inter quatuor, p. 269, r. 26 - p. 270, r. 1-2: Inter quatuor animalia, que 
secundum apocalipsim Joh(ann)is in medio sedis et in circuitu existere describuntur, licet Aquila ceteris 
postponatur, ipsa tamen aliis antecellit, quia, cum per juiusmodi sedem Rom(ana) ecclesia designetur, 
que usitato vocabulo sedes apostolica nuncupatur, […]  
VERTALING: Tussen de vier dieren, die volgens de Apocalyps van Johannes worden beschreven als 
staande in het midden van de zetel en de kring, gaat de adelaar, hoewel achter de overige geplaatst, toch 
aan de andere vooraf, aangezien door een dergelijke zetel de Kerk van Rome wordt aangeduid, die in 
het gewone spraakgebruik de Apostolische Stoel wordt genoemd, […]  
40 Cf. Hageneder, ibid., Br. IX-140 Inter quatuor, p. 251, voetnoot 2.   
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vier wezens van bovenaf op een arend leken) heeft Innocentius mijns inziens de 
positie van de zetel van Constantinopel willen benadrukken.41  
Robert Wolff ziet de erkenning van de zetel van Constantinopel onder het getal van 
de patriarchaten en zijn verheffing op de tweede plaats als een ‘nieuwe’ politieke 
theorie van Innocentius, die wonderwel paste bij de nieuwe situatie waarin de 
Latijnen het fysieke bezit van Constantinopel in handen hadden.42 
Ondanks de bijzondere positie van de zetel van Constantinopel spreekt het voor 
zich, dat ook de patriarch van Constantinopel, overeenkomstig het canonieke 
gebruik, aan de Apostolische Stoel zijn erkenning tot uiting zou brengen, aldus 
Innocentius; de patriarch van Constantinopel (of zijn gevolmachtigden) en de 
prelaten van de andere hoofdkerken dienen aanwezig te zijn op een concilie om 
daarmee volgens canoniek gebruik gehoorzaamheid en respect te tonen aan de 
Apostolische Stoel (brief II-202 (211) aan keizer Alexius III - november 119943).  
Gerd Hagedorn merkt in verband hiermee op dat Innocentius van de Grieken niet 
meer verlangde dan hun erkenning van de oude ordening: de vraag om de 
toestemming van de communio-gemeenschap van de kant van de patriarch, de 
erkenning van de voorrang van de Apostolische Stoel volgens de oude canonieke 
ordening en de erkenning de laatste instantie van appellatie te zijn bij strijdvragen.44 
 
  Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat het voor Innocentius onomstotelijk 
vaststond dat de zetel van Rome, de Apostolische Stoel, zijn apostolische oorsprong 
te danken had aan de apostel Petrus. Met zijn marteldood werd ze vanuit Antiochië 

 
41 Ezechiël 1,10 (Vulgaat vertaling): Similitudo autem vultus eorum, facies hominis et facies leonis a 
dextris ipsorum quatuor, facies autem bovis a sinistris ipsorum quatuor, et facies aquilae desuper ipsorum 
quattuor.  
VERTALING: De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op 
dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend (Wiilibrordvertaling 
1981). Hier lijkt me de vertaling ‘en van bovenaf op een arend’ meer op zijn plaats dan ‘en van achteren 
op een arend’.  
42 Cf. Wolff, The Latin Empire, p. 196. 
43 Hageneder, Die Register, Br. II-202 (211) Multe nobis, p. 396, r. 24-6 en p. 397, r. 3-5; 10-5: Licet autem 
apostolica sedes non tam constitutione sinodochica quam divina caput et mater omnium ecclesiarum 
existat […] de ceteris auctoritate sedis apostolice ac sacri approbatione concilii cum tuo et aliorum fratrum 
nostrorum consilio, que statuenda fuerint statuentes. [...] Monemus igitur magnificentiam tuam et 
exhortamur attentius et in remissionem iniungimus  pecccatorum, quatinus sic efficias, ut idem patriarcha 
per se vel, si forte justa prepeditus occasione nequiverit, per procuratores idoneos et aliquos de maioribus 
ecclesiarum prelatis statuto tempore ad concilium vocatus accedat, apostolice sedi obedientiam et 
reverentiam secundum statum canonum prestiturus.  
VERTALING: Ofschoon echter de Apostolische Stoel niet door een synodale, maar door een goddelijke, 
constitutie het hoofd en de moeder is van alle Kerken [...] voor het overige zullen we met het gezag van 
de Apostolische Stoel en met de instemming van het heilig concilie, met uw advies en met dat van de 
andere van onze broeders beslissen wat er beslist moet worden. […] Wij vermanen daarom uwe hoogheid 
en sporen u aan in de Heer en wij verbinden hieraan de vergeving van de zonden, in zoverre u zo handelt, 
dat de patriarch, wanneer hij op de vastgestelde tijd wordt opgeroepen voor het concilie, zelf aanwezig is 
of wanneer hij om goede redenen verhinderd is, vertegenwoordigd wordt door geschikte gevolmachtigden 
en andere prelaten van de hoofdkerken en daarmee volgens het canonieke gebruik gehoorzaamheid en 
respect tonend aan de Apostolische Stoel.  
44 Hagedorn, Papst Innozenz III. und Byzanz, p. 133. 
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overgedragen aan zijn opvolger te Rome. Tegenover de Griekse patriarch werd de 
gehele volheid van de macht (tota plenitudo potestatis), die nu berustte bij de 
opvolger van Petrus, sterk benadrukt. De patriarch werd opgeroepen om, volgens 
canoniek gebruik, gehoorzaamheid te betuigen aan de Apostolische Stoel. In de 
correspondentie met de Latijnen Thomas Morosini en notarius Martinus kwam de 
Kerk van Constantinopel naar voren als de eerste dochter bij uitstek die boven de 
overige dochters stond en nu terugkeerde naar de moeder. Wanneer de dochters 
ook dienstmaagden genoemd worden, dan blijkt de gehoorzaamheid (ook hier in de 
context van de Latijnse patriarch) daarbij de bepalende factor te zijn. De allegorische 
uitleg van de zetel van het Lam uit het boek van de Apocalyps als verwijzing naar 
de Kerk van Rome richtte de aandacht niet op de toekomst, maar op het heden. 
Waar de Kerk van Rome de zetel is van de Levende, daar is de Kerk van 
Constantinopel ‘als een adelaar in zijn vlucht’: machtig in haar politieke uitstraling.  
   

2.3 Deelconclusie     

Belangrijk is om vast te stellen dat Innocentius bewust heeft gerefereerd aan de 
apostolische oorsprong van de zetel van Rome door een goddelijke instelling. Ook 
al liet hij de secundaire factoren, die mede het aanzien van de zetel van Rome 
bepaald hadden, onbesproken: met de verheffing van Constantinopel (als gunst) tot 
de eerste boven de andere patriarchaten bevestigde Innocentius de status van de 
Kerk van Rome als een kerkelijke feitelijkheid. Zolang de uitzonderlijke positie van 
de Apostolische Stoel (tota plenitudo potestatis), apart en boven de overige staand, 
niet in gevaar kwam, kon Innocentius de verheffing van Constantinopel zien als een 
demonstratie van de volheid van de kerkelijke volmacht van de Kerk van Rome. 
Opmerkelijk is dat hij dit wel naar de Latijnse patriarch heeft verwoord, maar niet 
naar de Griekse. De reden zou kunnen zijn, dat in de correspondentie met de 
Griekse patriarch alle aandacht gericht was op het uiteenzetten van de positie van 
de Apostolische Stoel. 
Met de nadruk op de apostolische oorsprong van de Kerk van Rome alsmede op de 
gehoorzaamheid die de Kerk van Constantinopel aan haar verschuldigd was, en op 
basis van de allegorische uitleg van de Kerk van Rome, gezien als de zetel van het 
Lam, kwam het eigene van de Kerk van Rome naar voren namelijk haar 
gehoorzaamheid in het geloof, zoals dit eens zo kenmerkend was voor de persoon 
van Petrus.45 Wanneer, aldus Robert Wolff, gesproken moet worden over een 
‘nieuwe politieke theorie’,46 dan kan dit met het oog op het bovenstaande slechts de 
theorie van de kerkpolitiek betreffen. De focus echter lag, zo betonen de 
bronteksten, op het feit dat de gehele volheid van de volmacht bij de zetel van Rome 
lag, die op haar beurt de zetel van Constantinopel verhief en tegelijk opriep tot de 

 
45 Cf. Hoofdstuk II, punt 3.2.  
46 Cf. Wolff, The Latin Empire, p. 196. 
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gehoorzaamheid van het geloof - een kerngedachte in de primaatsvisie van 
Innocentius - en dit geheel in overeenstemming met het gedachtegoed van de 
Gregoriaanse hervormingsbeweging.47 Nieuw en opmerkelijk is in deze dat 
Innocentius zowel voor als na de translatio imperii de geheel eigen positie van de 
Kerk van Rome/de Apostolische Stoel presenteert in haar plenitudo potestatis, die 
om erkenning en gehoorzaamheid vraagt.  
 

3. DE GRIEKSE KERK IN HET LATIJNSE KEIZERRIJK 

 
3.1 De houding van Innocentius ten opzichte van de Griekse Kerk 

Aan het begin van zijn pontificaat maakte Innocentius tegenover de Griekse keizer 
en de Griekse patriarch48 al duidelijk dat hij van de Griekse Kerk verwachtte dat ze 
‘als dochter zou terugkeren naar de moeder’. De paus vroeg zich af of de Griekse 
Kerk nog wel ‘Kerk’ mocht heten, want men had een andere Kerk geconstrueerd 
door zich te verwijderen van de Apostolische Stoel en de Kerk van Rome, moeder 
en leermeesteres van alle gelovigen, hetgeen niet in overeenstemming was met de 
instelling door Christus en met het leergezag van Petrus. Met de translatio imperii 
veranderde de situatie: de troon en de zetel van Constantinopel werden 
overgenomen door een Latijnse keizer en een Latijnse patriarch. Voor de clerus en 
de gelovigen van de Griekse Kerk binnen het Latijnse keizerrijk had dit verregaande 
consequenties. Zoals van de Latijnse clerus onder het gezag van de Latijnse 
patriarch, zo verlangde Innocentius ook van de Griekse bisschoppen en hun clerus 
de canonieke eed van gehoorzaamheid aan hem of aan de Latijnse patriarch, c.q. 
een Latijnse aartsbisschop.49 Dit was geen nieuw standpunt. In februari 1204 had 
Innocentius al aan de kruisvaarders en aan hun legerbisschoppen50 laten weten dat 
de Griekse patriarch eerbied en gehoorzaamheid moest beloven aan de 
Apostolische Stoel en daarna het pallium zou kunnen ontvangen. In maart 1205 
werd het patriarch Morosini toegestaan, nadat de kandidaten voor het 
bisschopsambt de eed van gehoorzaamheid hadden afgelegd, om aan hen het 
pallium voor het bisschopsambt uit te reiken.51  
 
  De eed van gehoorzaamheid 
In de jaren 1204-1206 vonden te Constantinopel meerdere ontmoetingen plaats 
tussen Latijnse clerici en de Griekse clerus met de bedoeling om hen ertoe te 
brengen de eed van gehoorzaamheid af te leggen ten overstaan van de paus en de 

 
47 Pottmeyer, Die Rolle des Papsttums, p.24: Das Leitmotiv Gregors VII. war der Gehorsam gegenüber 
Gott und seiner Ordnung, den der Papst durchzusetzen hat. 
48 Cf. Hoofdstuk II, punt 4.1 en 4.2. 
49 Cf. Norden, Das Papsttum und Byzanz, pp. 181-230; Hussey, The Orthodox Church, pp. 188-92. 
50 Cf. Br. VI-229 (230) Quia veremur en Br. VI-230 (231) De mentis.  
51 Cf. Br. VIII-23 Auctoritate presentium. 
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Latijnse patriarch. Eerst stonden deze gesprekken onder leiding van kardinaal-
legaat Petrus Capuanus, maar door zijn harde opstelling werden ze geen doorslaand 
succes. In mei 1205 werd kardinaal-legaat Benedictus van S. Susanna benoemd 
met de opdracht om orde op zaken te stellen binnen de Latijnse Kerk alsook om de 
Griekse Kerk terug te brengen tot de Kerk van Rome. Alhoewel een kleine 
minderheid van de Griekse bisschoppen en clerus bereid was gehoorzaamheid aan 
de paus te betuigen, bleef de erkenning van de Latijnse patriarch een moeilijke 
kwestie, vooral nadat in maart 1206 te Nicea een nieuwe Griekse patriarch was 
gekozen. De zaak werd bemoeilijkt door de houding van meerdere Latijnse vorsten 
in Romania, die de Griekse clerus in bescherming namen tegen de paus en Latijnse 
kerkelijke oversten. Mogelijk dachten zij aldus de afdracht, die de Griekse clerus na 
de eed van gehoorzaamheid verschuldigd was aan de Latijnse bisschop, voor 
zichzelf te kunnen innen. Kardinaal-legaat Benedictus van S. Susanna opereerde 
tactvol en doordacht. Hij maakte gebruik van de diensten van de abt Nicolaas van 
Otranto, die als tolk optrad en over goede contacten beschikte. Samen reisden ze 
door het Latijnse keizerrijk en organiseerden ontmoetingen met de Griekse clerus.  
In 1206 werden er drie bijeenkomsten gehouden in de residentie van patriarch 
Morosini: op 30 augustus, 29 september en 2 oktober. Op 29 september gaf na een 
lange discussie Benedictus de Byzantijnen twee dagen tijd om na te denken over de 
universele pauselijke jurisdictie, welke door de Byzantijnen werd afgewezen met het 
argument dat Christus het hoofd van de Kerk is. De aanwezige Latijnen moesten 
vaststellen dat het nutteloos was om met de Byzantijnen over leerstellige kwesties 
te discussiëren. Daarop deden de Byzantijnen een laatste poging door zich tot keizer 
Henricus te richten. Hem legden ze de vraag voor een eigen patriarch te mogen 
kiezen. De keizer gaf aan dat dit zijn competentie te boven ging. Vervolgens 
schreven de Byzantijnen een brief aan Innocentius (brief IX-22 Venerabilis Domine), 
waarvan niet bekend is of deze door hem ooit ontvangen is.52  
 
 Filip van Tricht merkt hierbij op dat de Byzantijnse elite ook de Latijnse heerser 
bleef zien als degene die de traditionele imperiale voorrechten ten opzichte van de 
Kerk behield. Keizer Henricus liet zijn instemming afhangen van de erkenning van 
het pauselijk primaat door de Byzantijnse clerus. In principe echter aanvaardde hij 
de instrumentele rol van de keizer met betrekking tot de benoeming van een nieuwe 
patriarch.53  
 
  De latinisering 
Naast de kwestie van de eed van gehoorzaamheid ging de aandacht van kardinaal- 
legaat Benedictus uit naar de ‘latinisering’ van het geloof en de riten van de Griekse 
Kerk. Qua geloof betrof dit het Filioque, qua riten ging het over het achterwege 

 
52 Cf. Punt 3.2 van dit hoofdstuk. 
53 Cf. Tricht Van, The Latin Renovatio of Byzantium, p. 101. 
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blijven van de zalvingen bij de wijdingen, het vraagstuk van de azymen, het 
priesterhuwelijk en het sabbatsvasten.54 Veel historici hebben erop gewezen, 
waaronder de Duitse historica Daniela Müller, dat de Griekse Kerk met name daarom 
afwijzend reageerde op de invoeging van het Filioque, omdat Rome zich een recht 
aanmatigde dat volgens de Grieken alleen de gezamenlijke Kerken toe zou komen.55 
In augustus 1207 beëindigde Benedictus van S. Susanna zijn missie in het Latijnse 
keizerrijk. In de besluiten van het Vierde Lateraans Concilie (1215) kwam 
Innocentius in canon 9 van de Constitutiones56 terug op het ene geloof en de 
verscheidenheid van riten en gebruiken.  
 
 Om een eind te maken aan de Griekse ongehoorzaamheid alsook aan de 
praktijken van de Latijnse vorsten wilde Innocentius opnieuw een legaat zenden. Al 
in maart 1208 had Innocentius dit keizer Lascaris laten weten.57 Pas in september 
1213 werd het voornemen werkelijkheid. De keuze viel op kardinaal Pelagius van 
Albano.58 De abt Nicolaas van Otranto werd opnieuw gevraagd als tolk. Deze legaat, 
Spanjaard van geboorte, trad rigoureus op. Griekse kerken werden gesloten en 
clerici gevangengezet. Helaas was de patriarchale zetel nog steeds vacant, 
waardoor reacties van Latijnse zijde uitbleven. De Grieken klaagden bij keizer 
Henricus over het harde optreden. Deze zocht een uitweg uit de impasse met het 
voorstel dat de Grieken op het einde van de liturgie een uiterlijke eerbetuiging aan 
de paus zouden laten horen. Het werd de acclamatie die eigenlijk aan de keizer 
toekwam: ‘Innocentii dominus Papae veteris Romae multos annos’. Pelagius had 
van Innocentius tevens de opdracht om in contact te treden met de Grieken in het 
keizerrijk van Nicea. In 1214 verliet hij het Latijnse keizerrijk.59 In canon 4 van de 

 
54 Cf. Gill, Innocent III and the Greeks, pp. 95-108.  
55 Cf. Müller, Der Streit um das Filioque als Identifikationsstifter der Westlichen Kirche (789-1439), p. 126. 
Daniela Müller is hoogleraar geschiedenis van het christendom aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen 
en gespecialiseerd in de geschiedenis van het canonieke recht. 
56 Tanner, Decrees, p. 239: Since in many places peoples of different languages live within the same city 
or diocese, having one faith but different rites and customs, we therefore strictly order bishops of such 
cities and dioceses to provide suitable men who will do following in the various rites and languages: 
celebrate the divine services for them, administer the church’s sacraments, and instruct them by word 
and example. We altogether forbid one and the same city or diocese to have more than one bishop, as if 
it were a body with several heads like a monster. But if for the aforesaid reasons urgent necessity 
demands it, the bishop of the place may appoint, after careful deliberation, a catholic bishop who is 
appropriate for the nations in question and who will be his vicar in the aforesaid matters and will be 
obedient and subject to him in all things. If any such person behaves otherwise, let him know that he has 
been struck by the sword of excommunication and if he does not return to his senses let him be deposed 
from every ministry in the church, with the secular arm being called in if necessary to quell such great 
insolence. 
57 Br. XI-44 (47) Ut litterarum. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, XI, 44 (47),  pp. 64, r. 2-3: […] per 
legatum, quem ad partes illas intendimus destinare, […]  
VERTALING: […] door de legaat, die wij naar die gebieden willen sturen, […] 
58 Met de volgende brieven werd hij aanbevolen bij de keizer met de Br. XVI-210 Ipse summus, bij de 
Latijnse bisschoppen en clerici met de Br. XVI-211 Inconsutilis Domini, bij de vorsten, graven en baronnen 
met de brief XVI-212 Licet olim; al deze brieven zijn gedateerd op 30 augustus 1213.  
59 Cf. Van tricht, The Latin Renovatio of Byzantium, pp. 314-5. 
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Constitutiones van het Vierde Lateraans Concilie (1215) over ‘de hoogmoed van de 
Grieken ten opzichte van de Latijnen’ (de superbia Graecorum contra Latinos) prees 
Innocentius de Grieken die tot gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel waren 
teruggekeerd.60   
 
  Het nu voorliggende onderzoek betreft de houding van Innocentius ten 
opzichte van de Griekse Kerk in het perspectief van de kerkelijke eenheid, zowel 
zoals dit naar voren komt in zijn spreken over de ‘terugkeer’ van de Griekse Kerk, 
als ook in de concrete stappen hiermee inzake de eed van gehoorzaamheid en de 
vragen rond geloof en riten. Ook hier gaat onze aandacht naar de rol van het 
primaatschap en van de Apostolische Stoel.  
 
  De brieven en de adressanten 
We beschikken over negen brieven, waarin Innocentius zijn visie op de Griekse Kerk 
naar voren brengt. In enkele brieven gaat hij in op gestelde vragen over canonieke 
kwesties die met de kerkelijke situatie in het Latijnse keizerrijk verband hielden. De 
adressanten waren Latijnen. Inhoudelijk betreft het de terugkeer van de Griekse 
Kerk naar de Kerk van Rome. 

 
60 Tanner, Decrees, pp. 236-7: Licet Graecos in diebus nostris ad obedientiam sedis apostolicae 
revertentes, fovere et honorare velimus, mores ac ritus eorum, quantum cum Domino possumus 
sustinendo, in his tamen illis deferre nec volumus nec debemus, quae periculum generant animarum et 
ecclesiasticae derogant honestati. Postquam enim Graecorum ecclesia cum quibusdam complicibus ac 
fautoribus suis ab obedientia sedis apostoilicae se subtraxit, in tantum Graeci coeperunt abominari 
latinos, quod inter alia quae in derogationem eorum impie committebant, si quando sacerdotes latini 
super eorum clebrassent altaria, non prius ipsi sacrificare volebant in illis, quam ea tamquam per joc 
inquinata lavissent; baptizatos etiam a latinis et ipsi Graeci rebaptizare ausu temerario praesumebant et 
adhuc, sicut accepimus, quidam agere hoc non verentur. Volentes ergo tantum scandalum ab Ecclesia 
Dei amovere, sacro suadente Concilio districte praecipimus, ut talia de cetero non praesumant, 
conformantes se tamquam oboedientiae filii sacrosanctae Romanae Ecclesiae matri suae, ut sit ‘unum 
ovile et unus pastor’ (Joh. 10.16). Si quis autem tale praesumpserit, excommunicationis mucrone 
percussus ab omni officio et beneficio ecclesiastico deponatur.  
VERTALING: Ofschoon wij de Grieken die in onze dagen tot de gehoorzaamheid van de Apostolische 
Stoel terugkeren, zouden willen koesteren en eren, door hun gebruiken en riten - voor zover in 
overeenstemming met de Heer - te ondersteunen, willen en mogen wij toch niet hen tot die dingen 
brengen die gevaar voor de zielen opleveren en afbreuk doen aan de eerbaarheid van de Kerk. Nadat 
namelijk de Griekse Kerk samen met enige bondgenoten en aanhangers zich losgemaakt heeft van de 
gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel, begonnen de Grieken de Latijnen zo zeer te verafschuwen, 
dat zij onder andere - wat zij op goddeloze wijze tot hun schande begingen – als eens Latijnse priesters 
aan hun altaren gecelebreerd hadden, zelf niet eerder het offer meer wilden brengen op deze, tenzij zij - 
alsof zij daardoor verontreinigd zouden zijn - deze hadden afgewassen. Ook waagden de Grieken het in 
hun lichtvaardig waagstuk, de door de Latijnen gedoopten te herdopen. Tot op de dag van nu - zoals wij 
gehoord hebben - aarzelen sommigen niet om dit te doen. Om dit grote schandaal uit Gods Kerk uit te 
bannen, gebieden wij derhalve op aanraden van het heilig Concilie, streng, dat zij dit in de toekomst niet 
meer wagen moeten en zich als zonen der gehoorzaamheid aan de hoogheilige Roomse Kerk, hun 
Moeder, moeten aanpassen, opdat “er één kudde en één Herder zou zijn” (Joh. 10, 16). Wie echter iets 
dergelijks zou willen wagen, moet met het zwaard der excommunicatie worden getroffen en uit ieder 
kerkelijk ambt gestoten en van ieder beneficie ontheven worden.  
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In de brief VII-15461 Legimus in (titulatuur: aan alle bisschoppen, abten en overige 
clerici aanwezig in het leger van de kruisvaarders nabij Constantinopel - in het 
register opgenomen op 13 november 1204 te Rome bij Sint-Pieter) plaatste 
Innocentius de verovering van Constantinopel binnen het kader van de 
heilsgeschiedenis en ontvouwde hij de betekenis ervan aan de hand van het 
Johannes-evangelie hoofdstuk 20. De duiding is nauw verbonden met de terugkeer 
van de Griekse Kerk naar de Kerk van Rome. Hierbij komt het opmerkelijke feit naar 
voren dat Innocentius in deze correspondentie uitdrukkelijk en voor het eerst gebruik 
heeft gemaakt van het werk van de exegeet en abt Joachim de Fiore. Een tweetal 
passages uit het werk de Exposito de Apocalypsim van Joachim de Fiore hebben 
betrekking op de terugkeer van de Griekse Kerk onder de gehoorzaamheid van de 
Kerk van Rome. Beide citaten brengen Alfred Andrea tot de opmerking dat voor 
Innocentius ‘an age of universal concord was at hand - the seventh and last stage 
of divine history’.62  
De brief VII-203 Evangelica docente63 (titulatuur: aan de bisschoppen, abten en 
overige clerici, zich bevindend in Constantinopel - in het register opgenomen op 21 
januari 1205 te Rome bij Sint-Pieter) staat in dezelfde lijn als de brief VII-154. Aan 
de hand van de wonderbaarlijke visvangst in Luc. 5,1-11 duidde Innocentius de boot 
van Simon als de Kerk van Petrus en legde hij de nadruk op haar eenheid nu de 
Griekse Kerk was teruggekeerd. Beide brieven zijn geschreven in de periode dat de 
patriarchale zetel van Constantinopel vacant was. Het geeft aan hoezeer 
Innocentius geraakt werd door het volkomen onverwachte perspectief dat de 
translatio imperii hem bood met het oog op de Griekse Kerk.  
De brief VIII-56 (55) Divisis aliis64 (titulatuur: aan Boudewijn, illustere keizer van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 15 mei 1205 te Rome bij Sint-Pieter) 
werd geschreven ter aanbeveling en ondersteuning van het werk van kardinaal-
legaat Benedictus van S. Susanna, die tot opdracht had om de Griekse Kerk te 
conformeren aan het geloof en de riten van de Latijnse Kerk.  
In een brief met dezelfde strekking, brief VIII-57 (56) Cum unigenitus65 (titulatuur: 
aan de aartsbisschoppen, bisschoppen, abten, priors en alle kerkelijke prelaten zich 
bevindend in het keizerrijk van Constantinopel - in het register opgenomen op 25 

 
61 Br. VII-154 Legimus in. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, 154, pp. 264-70; Haluscynskyj, 
Acta, I, pp. 277-83, nr. 65 en in: PL 215, 0456A-0461B. Becommentariëring en Engelse vertaling in: 
Andrea, Contemporary Sources, pp. 115-26. 
62 Cf. Andrea, ibid., p. 116.  
63 Br. VII-203 Evangelica docente. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VII, 203, pp. 354-59; Haluscynskyj, 
ibid., I, pp. 285-9, nr. 68 en in: PL 215, 0512D-0512A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, 
ibid., pp. 131-9. 
64 Br. VIII-56 (55) Divisis aliis. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 56 (55), pp. 96-8; Haluscynskyj, ibid., 
I, pp. 301-2 en in: PL 215, 0622D-0624B. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 
154-7. 
65 Br. VIII-57 (56) Cum unigenitus. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 57 (56), pp. 98-9. 
Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, ibid., pp. 157-9 
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april 1205 te Rome bij Sint-Pieter) sprak Innocentius grote waardering uit voor de 
Kerk van Constantinopel.    
De brieven IX-140 Inter quatuor66 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 2 augustus 1206 te Ferentino) en XI-
22 (23) Ex parte67 (titulatuur: aan de patriarch van Constantinopel (Thomas) - in het 
register opgenomen op 8 maart 1208 te Rome bij Lateranen) zijn een beantwoording 
van concrete vragen door patriarch Thomas Morosini gesteld. Binnen deze context 
wordt de visie van Innocentius op de Griekse Kerk ter sprake gebracht.  
In de brief XI-20 (21) Cum vestre68 (titulatuur: aan de illustere keizer van 
Constantinopel en edelen (baronnen), Venetianen en het gehele volk zich 
ophoudend in Constantinopel - in het register opgenomen ca. 7 maart 1208 te Rome 
bij Lateranen) worden allen opgeroepen om de Griekse clerus en gelovigen tot 
gehoorzaamheid aan de Kerk van Rome te brengen. 
De brief XVI-211 Inconsutilis Domini69 (titulatuur: aan alle aartsbisschoppen en 
bisschoppen, abten, priors en andere kerkelijke prelaten gevestigd in het keizerrijk 
van Constantinopel - in het register opgenomen op 30 augustus 1213 te Segni) heeft 
als achtergrond de zending van kardinaal-legaat Pelagius van Albano om de 
kerkelijke eenheid te herstellen met de Grieken in het Latijnse keizerrijk en met de 
Grieken in het keizerrijk van Nicea.    
De brief XVI-212 Licet olim70 (titulatuur: aan G., vorst van Achaïa - in het register 
opgenomen op 31 augustus 1213 te Segni). Eenzelfde brief werd verzonden aan 
vorsten, graven en baronnen, reden waarom deze brief hier besproken wordt. In 
deze brief en in brief XVI-211 komt het aanbod ter sprake om de Griekse Kerk bij 
het werk van haar hervorming ter zijde te staan.  
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
De kerngedachte van Innocentius met betrekking tot de Griekse Kerk is die van de 
eenheid van de beide Kerken. De tijd van de geestelijke vervulling is gekomen.71 De 
eenheid van de Kerk is voor Innocentius verbonden met de paus als de ene herder. 

 
66 Br. IX-140 Inter quatuor. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, IX, 140, pp. 250-6, nr. 140; 
Haluscynskyj, Acta, I, pp. 317-20, nr. 91. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, The Deeds, 
pp. 187-92.  
67 Br. XI-22 (23) Ex parte. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 22 (23), p. 27; Haluscynskyj, ibid., I, p. 341 
en in: PL 215, 1353A-1353B. 
68 Br. XI-20 (21) Cum vestre. Transcriptie in: Hageneder-Sommerlechner, Die Register, XI, 20 (21), pp. 
25-6 en in: PL 215, 1352C. 
69 Br. XVI-211 Inconsutilis Domini. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, pp. 450-1 en in: PL 216, 0902D-
0903C. 
70 Br. XVI-212 Licet olim. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, pp. 451-2 en in: PL 216, 0903C- 0903. 
71 Hageneder, ibid., Br. VII-154 Legimus in, p. 264, r. 28-32: Temporibis nostris dedit hanc gloriam nomini 
suo sancto […] iam enim secundum spiritum adimpletur, quod olim secumdum litteram extitit 
consumatum.  
VERTALING: In onze tijden heeft Hij deze glorie gegeven aan zijn heilige naam […] want nu wordt volgens 
de Geest vervuld, wat vroeger naar de letter werd volbracht.  
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Petrus bouwde één Kerk, duidelijk het enige hoofd van alle Kerken; Johannes 
stichtte vele Kerken en verwees daarmee naar het feit dat vele afzonderlijke Kerken 
worden bestuurd door één universele Kerk.72 Het was Gods plan, dat de 
kruisvaarders als het instrument in Gods hand het profetische teken vervulden, dat 
zou uitlopen op de eenheid van de Kerk rond de ene herder (de paus) en voor de 
heidenvolken de weg zou openen tot het geloof, waarna heel Israël gered zou 
worden73 (brief VII-154 aan alle bisschoppen, abten en overige clerici aanwezig in 
het leger van de kruisvaarders nabij Constantinopel - november 1204). De Kerk van 
Petrus is één, omdat de katholieke Kerk één is. De Heer heeft het bestuur 
toevertrouwd aan Petrus, zodat er geen verdeeldheid zou zijn.74 Nadat alle 
christenen volledig tot de gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel zullen zijn 
teruggekeerd, zal de menigte van de heidenen in het geloof binnengaan, en zo zal 
ook geheel Israël gered worden. De Kerk van de Grieken keert terug naar de 
gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel, zodat met haar hulp de twee 
achterblijvende zusters, namelijk de Kerken van Alexandrië en van Jeruzalem, 
bevrijd zouden kunnen worden.75 De Griekse Kerk heeft zichzelf ‘anders’ gemaakt, 

 
72 Hageneder, Die Register, Br. VII-154 Legimus in, p. 265, r. 30-1, 32-6: Petrus unam construxit 
ecclesiam, videlicet ecclesiarum omnium unum caput […] Joh(ann)es autem in Asia plures ecclesias 
stabilivit tamquam unius capitis multa membra. Unde in Apocalipsi facit de septem ecclesiis et earum 
angelis mentionem, ut, sicut multa membra gubernatur sub uno capite, ita multe particulares ecclesie sub 
una universali regantur. 
VERTALING: Petrus bouwde één Kerk, namelijk het enige hoofd van alle Kerken […] Johannes echter 
richtte in Azië veel Kerken op, zoals vele ledematen onder één hoofd. Vandaar dat de Apocalyps melding 
maakt van zeven Kerken en hun engelen, opdat, zoals vele ledematen worden bestuurd door één enkel 
hoofd, zo worden veel afzonderlijke Kerken bestuurd door de ene universele (Kerk van Rome). 
73 Hageneder, ibid., Br. VII-154 Legimus in, p. 269, r. 27-34: Ecce iam, fratres et filii, colligere potestis 
aperte, quia Deus, quod ab eterno previdit et in Evangelio presignavit, per vos tandem in nobis 
sacramentum adimplevit prelibatum, ut intelligatis, quod non quasi casu fortuito sed alto quidem consilio 
Deus hoc misterium per vestrum ministerium operatur, quatinus decetero sit unum ovile et unum pastor, 
provida namque dispensatione conditor temporum tempora distribuit universa, ut, cum plenitudo gentium 
ad fidem intraverit, tunc etiam omnis Isr(ae)l salvus fiat.  
VERTALING: Zie nu, broeders en zonen, u kunt openlijk oogsten, want God heeft uiteindelijk door jullie 
onder ons  het hiervoor besproken teken vervuld, dat Hij van eeuwigheid had voorzien en in het Evangelie 
had voorafgebeeld, zodat jullie zouden begrijpen dat niet door een gelukkig toeval maar als een verheven 
plan door jullie dienst dit mysterie tot stand wordt gebracht, zodat het in de toekomst zou zijn één kudde 
en één herder, want door providentieel beheer ordent de Grondlegger van de tijdelijke omstandigheden 
alle tijdelijke zaken, zodat, wanneer de menigte der heidenen het geloof zal zijn binnengegaan, dan ook 
geheel Israël gered zal worden. 
74 Hageneder, ibid., Br. VII-203 Evangelica docente, p. 354, r. 21-3: Navis ergo Simonis est ecclesia Petri, 
que bene dicitur una, quia catholica ecclesia una est, quam Christus commisit Petro regendam, ut unitas 
divisionem excludat.  
VERTALING: De boot van Simon dus is de Kerk van Petrus, over wie terecht wordt gezegd dat ze ‘één’ 
is, omdat de katholieke Kerk één is, welke Christus aan het bestuur van Petrus toevertrouwde, opdat de 
eenheid de verdeeldheid verre zou houden. 
75 Hageneder, ibid., Br. VII-203 Evangelica docente, p. 354, r. 30-36: Sed postquam ad obedientiam 
apostolice sedis omnes omnino reversi fuerint Christiani, tunc multitudo gentium intrabit ad fidem, et sic 
omnis Isr(ae)l salvus fiet. Ecce ergo socii veniunt, ut adiuvent nos, quia Grecorum ecclesia redit ad 
obedientiam apostolice sedis, ut eorum adiuta subsidio liberet duas eius sorores, Alexandrinam videlicet 
et Jer(oso)limitanam ecclesias, que captive tenentur sub regis Egipti et invite servient Pharaoni.  
VERTALING: Maar nadat alle christenen volledig tot de gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel zullen 
zijn teruggekeerd, zal de menigte van de heidenen in het geloof binnengaan, en zo zal geheel Israël gered 
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toen zij zich moedwillig vervreemdde van de eenheid met de universele Kerk.76 De 
Kerk van Constantinopel keert terug tot de gehoorzaamheid aan de Apostolische 
Stoel, zoals de dochter naar de moeder en het lid naar het hoofd, opdat er voor de 
toekomst een ondeelbare gemeenschap zou zijn. Het Petrus-ambt is een meer 
verheven dienstambt dat de paus boven de Kerk van Constantinopel plaatst; toch 
leidt deze verhevenheid niet tot heerschappij, maar tot grotere dienstbaarheid.77 De 
Kerken, die zich uit de gehoorzaamheid van beide zetels hebben teruggetrokken, 
zullen worden teruggebracht en tot de zetel van Rome en tot de Kerk van 
Constantinopel.78 Innocentius en allen die bij hem zijn (de curie) waren vol verbazing 
om zoveel wonderlijke gebeurtenissen, die zich in die dagen hadden voltrokken79 
(brief VII-203 aan de bisschoppen, abten en overige clerici, zich bevindend in 
Constantinopel - januari 1205).   

 
worden. En zie daar, onze kameraden komen om ons te helpen, want de Kerk van de Grieken keert terug 
naar de gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel, zodat met hun hulp haar twee achterblijvende 
zusters bevrijd zouden kunnen worden, namelijk de Kerken van Alexandrië en van Jeruzalem, die 
gevangen worden gehouden onder het juk van de koning van Egypte en gedwongen de Farao moeten 
dienen. 
76 Hageneder, Die Register, Br. VII-203 Evangelica docente, p. 355, r. 27-9: Alia navis erat Grecorum 
ecclesia, que fecit se aliam, cum ab unitate universalis ecclesie se alienare presumpsit.  
VERTALING: De andere boot was de Griekse Kerk, die zichzelf ‘anders’ heeft gemaakt, toen zij zich 
aanmatigde zich te vervreemden van de eenheid met de universele Kerk. 
77 Hageneder, ibid., Br. VII-203 Evangelica docente, p. 355, r. 32 - p. 356,  r. 3: Venerunt autem per Dei 
gratiam, quia postquam diebus istis Constantinopolitanum imperium a Grecis translatum est ad Latinos, 
ecclesia quoque Constantinopolitanum rediit ad obedientiam apostolice sedis tamquam ad matrem filia 
et membrum ad caput, ut inter nos et illos societas indivisa decetero preseveret. Sane fatemur illos fratres, 
socios et amicos, quia, licet super eos prelationis officium habeamus, hec tamen prelatio non inducit 
dominium sed potius servitutem, […]  
VERTALING: En zij (de kruisvaarders) kwamen door Gods genade, want na deze dagen werd het 
keizerrijk van Constantinopel van de Grieken overgedragen aan de Latijnen en keerde ook de Kerk van 
Constantinopel terug tot de gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel zoals de dochter naar de moeder 
en het lid naar het hoofd, opdat er voor de toekomst een ondeelbare gemeenschap zou zijn tussen ons 
en hen. Zeker, wij bekennen hen als broeders, kameraden en vrienden, want al hebben wij een meer 
verheven dienstambt dat ons duidelijk boven hen plaatst, toch leidt deze verhevenheid niet tot 
heerschappij, maar tot grotere dienstbaarheid, […] 
78 Hageneder, ibid., Br. VII-203 Evangelica docente, p. 356, r. 11-5: Certe utraque navicula est implenda, 
quoniam et ad sedem Romanam et ad Constantinopolitanum ecclesiam revertentur, qui se ab utriusque 
obedientia subtraxerunt,  et tunc pene mergetur utraque, quia necesse est, ut scandala veniant, sed fidelis 
est Deus, qui fideles suos temptari non patitur supra vires. 
VERTALING: Natuurlijk moet elke boot worden gevuld, omdat zij, die zich uit de gehoorzaamheid van 
beide hebben teruggetrokken, zullen worden teruggebracht en tot de zetel van Rome en tot de Kerk van 
Constantinopel, en dan zullen beide (verwijzing naar Luc. 5,7 - de twee boten en de wonderbare 
visvangst) bijna zinken, want het is onvermijdelijk, dat er ergernissen (verwijzing naar Mat. 18,7) komen, 
maar God is getrouw, die niet toelaat dat zijn getrouwen boven hun krachten beproefd worden.  
79 Hageneder, ibid., Br. VII-203 Evangelica docente, p. 356. r. 18-23: Et ego videns, quod iam incipiunt 
ista compleri, procidere debeo per humilitatem et devotionem ad genua Salvatoris, ut pro tanta gratia 
gratiarum ei referam acciones. Magno quippe stupor circumdor cum omnibus, qui sunt mecum pro tanti 
miraculi novitiate, quod diebus istis evenit. 
VERTALING: En terwijl ik bemerk, dat nu deze dingen tot vervulling beginnen te komen, zou ik in 
nederigheid en toewijding moeten neervallen voor de knieën van de Heiland om Hem dank te brengen 
voor zoveel bijkomende genadegaven. Want een grote verbazing grijpt mij en allen, die bij mij zijn, aan 
om zoveel wonderlijke gebeurtenissen, die zich in deze dagen hebben voltrokken. 
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In de bovengenoemde brief VII-203 aan het adres van de kruisvaarders, vinden we 
opnieuw, zoals in brief VII-154, een diepgaande bespiegeling op de gebeurtenissen 
van april 1204. Binnen deze context en aan de hand van de wonderbaarlijke 
visvangst in Luc. 5, 1-11 duidt Innocentius de boot van Simon als de Kerk van Petrus 
en legt hij de nadruk op de eenheid van de Kerk onder het bestuur van Petrus. Een 
eenheid die vorm gaat krijgen wanneer alle christenen volledig tot de 
gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel zijn teruggekeerd. De andere boot, de 
Griekse Kerk, maakte zichzelf anders toen ze zich vervreemdde van de eenheid van 
de universele Kerk. Toch keerde de dochter (de Griekse Kerk) terug naar de moeder 
(de Kerk van Rome), hetgeen resulteerde in een hechte gemeenschap en 
verbondenheid. 
 
 Het Petrinische ambt ziet Innocentius in het perspectief van de dienstbaarheid. 
De andere Oosterse Kerken moeten worden teruggebracht tot de gehoorzaamheid 
aan de zetel van Rome en aan de Kerk van Constantinopel. De grote innerlijke 
betrokkenheid van Innocentius bij dit gebeuren blijkt uit het feit dat hij in deze brief 
bij het zien van de vervulling van zijn verwachtingen ongemerkt van de pluralis 
majestatis overging naar de eerste persoon enkelvoud. Ook al zijn er in deze brief  
(i.t.t. brief VII-154) geen citaten uit het werk van de abt Joachim de Fiore te vinden, 
niettemin vindt Alfred Andrea dat ‘de visie op de betekenis en de richting van de 
geschiedenis van Joachim de Fiore’ in dit document doordringt. Andrea meent dat 
Innocentius de gebeurtenissen zoals ‘de terugkeer van alle christenen tot de 
gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel, het binnengaan van de heidenen in het 
geloof en de redding van heel Israël’ heeft gezien als integrale aspecten van het 
heilige Zesde Zegel, dat rond 1200 zou aanbreken. De woorden van deze brief 
waren, aldus Andrea, de woorden van Innocentius, de man van geloof, die de 
profetieën uit het boek van de Openbaring (zoals geïnterpreteerd door de abt 
Joachim) als waar aanvaardde en geloofde dat hij was bevoorrecht om getuige te 
zijn van wonderen, die de voorbode waren van nog grotere in het verschiet liggende 
gebeurtenissen.80 Andrea steunt bij deze interpretatie op de inbreng van E. 
Randolph Daniel.81 Mijns inziens is het niet juist om deze brief te plaatsen in de lijn 
van de geschiedkundige visie en eschatologische context, zoals de abt Joachim dit 
voorstond. En wel omdat in deze brief, zoals in brief VII-154, het denkkader van 
Innocentius primair gevormd wordt door de eenheid van de Kerk. Die eenheid zal 

 
80 Cf. Andrea, Contemporary Sources, p. 132. Egger geeft aan dat het moeilijk is om aan te geven welke 
rol Joachim de Fiore speelde in de intellectuele wereld rond 1200. Hij karakteriseert het gebruik dat 
Innocentius maakte van deze teksten als ‘a striking example of the pope’s range of knowledge’; cf. Egger, 
A Theologian at Work, p. 29. 
81 Cf. Daniel, E. Randolph, Joachim of Fiore, p. 81. Daniel vergelijkt de val van Babylon en de terugkeer 
naar Jeruzalem in de Apocalpys met het boek Ezra. Babylon staat hier, volgens Daniel, voor 
Constantinopel en de Kerken van de Grieken evenals voor al die leden van de Latijnse Kerk die verworpen 
zijn. 
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volkomen zijn wanneer allen, gescheiden christenen, heidenvolken en Israël, één 
Kerk vormen onder het gezag van de Apostolische Stoel.  
 
  Voor Innocentius wordt de ongeschonden eenheid van de Kerk gesymboliseerd 
door de naadloze tuniek van Christus. Bovendien is voor hem deze ongeschonden 
eenheid van de Kerk onlosmakelijk verbonden met de aanstelling van Petrus als 
hoofd en leraar. De Kerk van de Grieken onttrok zich aan het leergezag van Petrus; 
zo zondigde ze tegen Christus. Evenzo zondigde ze tegen Christus door de 
voortkomst van de Heilige Geest uit Hem te ontkennen. Aldus werd het Griekse rijk 
ontnomen aan ongehoorzamen en bijgelovigen, zodat de ritus van het priesterambt 
kon worden overgedragen. De Kerk van Rome heeft als moeder en lerares van alle 
Kerken de opdracht om de Kerk van de Grieken te vormen in toewijding en in de 
zuiverheid van het geloof. Innocentius wil haar als speciale en oudste dochter 
daarom bezoeken, maar zag geen mogelijkheid vanwege allerlei kerkelijke 
verplichtingen.82 Kardinaal-legaat Benedictus van S. Susanna krijgt de taak om de 
weerspannigen canoniek te vonnissen en de keizer wordt gevraagd hem daarin te 
ondersteunen (brief VIII-56 (55) aan keizer Boudewijn - mei 120583).  

 
82 De paus die het laatst een bezoek aan Constantinopel had gebracht was paus Constantinus (708-715). 
83 Hageneder, Die Register, Br. VIII-56 (55) Divisis aliis, p. 96, r. 12-8; 22-3; 25-7; 29- p. 97, r. 1-3; 10-3; 
p. 98, r. 5-6: Divisis aliis vestibus Jesu Christi tunica inconsutilis uni cessit in sortem, ut ipsius ecclesia, 
quam sicut vestimentum induit, una esset. […] Ut ergo ipsius illibata unitas servaretur, unum eidem 
Dominus, videlicet beatum Petrum, caput constituit et magistrum. […] Verumtamen Grecorum ecclesia 
usque ad hoc tempus ab unitate declinans post greges sodalium evagando ipsius magisterio se subduxit 
[…] que debuerat propter tempus esse magistra, rursus indigere videtur, ut doceatur, que sint elementa 
exordii sermonum Dei, eo quod peccavit in illum, qui omnem edocet veritatem. […] Fermentum quoque 
non eiecit a domo, ut peccaret in eum, a quo Spritum sanctum procedere renuit confiteri, non attendens 
ut debuit, quod qui Filium inhonorat iniuriatur et Patri, qui est unum cum ipso. […] Grecorum imperio ab 
inobedientes et superstitiosis translato ad obedientie filios et devotos, qui super altari placabili Domino 
suorum offerant vitulos labiorum. Translato ergo imperio necessarium est, ut ritus sacerdotii transferatur, 
[...]  Ut autem in devotione ac fidei puritate iuxta institutions sacrosancte Romane ecclesie, quam Dominus 
ecclesiarum omnium mater constituit et magistram, predicta ecclesia plenius informetur, nos, qui gerere 
curam omnium ecclesiarum tenemur, quibus in beato Petro Domino precepit pascere oves suas, ipsam 
tamquam specialem filiam et principalem visitare volentes, quoniam occupations assidue, quibus plus 
solito pregavamur, nos ad eam (Migne: eandam ecclesiam) accedere personaliter non permittunt […] Nos 
autem sententiam, quam canonice protulerit in rebelles, ratam habere volumus et precipimus inviolabiliter 
observari. 
VERTALING: Nadat de andere kledingstukken van Jezus Christus waren verdeeld, werd de naadloze 
tuniek verloot, zoals ook zijn Kerk, die Hij als een kleed aantrok, één is. [...] Opdat aldus haar 
ongeschonden eenheid bewaard zou worden, stelde diezelfde ene Heer namelijk de zalige Petrus aan 
tot hoofd en leraar […] Maar toch wendde de Kerk van de Grieken zich tot op de dag van vandaag af van 
de eenheid en onttrok zich aan zijn leergezag (van Petrus) afdwalend naar de kudden van de vrienden 
(Hoogl. 1,7) […] die op grond van leeftijd de lerares had moeten zijn, lijkt het daarentegen nodig te hebben 
dat haar de eerste beginselen van het begin van Gods woorden worden onderwezen, omdat zij zondigde 
tegen Hem, die elke waarheid onderwijst. […] Ook verwijderde ze het zuurdesem niet uit het huis, zodat 
ze zondigde tegen Hem, van wie ze weigert te bekennen dat de Heilige Geest uit Hem voortkomt, niet in 
overweging nemend dat hij die de Zoon niet eert, ook geen recht doet aan de Vader, die één is met hem. 
[…] Het rijk van de Grieken werd overgedragen van de ongehoorzamen en bijgelovigen naar de 
gehoorzame en toegewijde zonen, die op het altaar aan hun Heer de aangename offeranden van hun 
lippen zouden opdragen. De overdracht van het rijk was dan ook noodzakelijk, opdat de ritus van het 
priesterambt zou worden overgedragen, […] Opdat echter de bovengenoemde Kerk ten volle gevormd 
moge worden in toewijding en de zuiverheid van het geloof volgens de instructies van de heilige Kerk van 
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 Aan de hand van een allegorische Schriftuitleg van Joh. 20,1-18 (het lege graf, 
de vrouwen en de apostelen) komt Innocentius in verband met de kwestie van het 
Filioque te spreken over het gebrek aan inzicht bij de Grieken. De Griekse leraren 
hadden geen volledig inzicht in het Oude Testament en de diepe mysteries van de 
godheid.84 In een theologische beschouwing concludeert hij dat de Latijnen in het 
voetspoor van Petrus dieper dan de Grieken doordringen tot de geheimen van de 
godheid van Christus alsook tot de geheimen van zijn mensheid. De Latijnen hadden 
het onderscheid gemaakt tussen de sacramenta van de mensheid en van de 
godheid van Christus. Zij maakten aldus onderscheid in de personen binnen de 
godheid, maar geen onderscheid in haar natuur. De Grieken deden dit wel doordat 
ze niet geloofden dat de Geest zowel uit de Zoon als uit de Vader voortkomt. Voor 
Innocentius ligt hier de kern van een theologisch probleem, waarin de Grieken - zo 
was voor hem duidelijk - de ‘typus’ (de symboolfunctie) van de Latijnen niet wilden 
erkennen. Hij brengt dit naar voren in een tekst die bijna letterlijk geciteerd is uit de 
Expositio de Apocalypsim van Joachim de Fiore: Het Latijnse volk aan wie de vicaris 
van Christus werd gegeven, verwijst naar Hem aan wie alle macht gegeven is. De 
apostel Johannes, die aan het Griekse volk werd gegeven, verwijst naar de 
geestelijke zonen/het monnikendom85 (brief VII-154 aan alle bisschoppen, abten en 

 
Rome, die de Heer heeft aangesteld als moeder en lerares van alle Kerken, hebben wij, die de zorg voor 
alle Kerken dragen en voor wie de Heer aan de zalige Petrus de opdracht gaf zijn schapen te hoeden, 
het verlangen haar als speciale en oudste dochter te bezoeken. Vanwege zaken die ons voortdurend in 
beslag nemen en waarmee we meer dan gebruikelijk worden belast, zijn we niet in gelegenheid om 
persoonlijk naar haar toe te gaan […] Wij willen echter dat het vonnis, dat hij (legaat Benedictus) canoniek 
zal vellen over de weerspannigen, het karakter heeft van voltooid te zijn en wij bevelen dat dit als 
onschendbaar wordt beschouwd. 
84 Hageneder, Die Register, Br. VII-154 Legimus in, p. 266, r. 18-20; 35 - p. 267, r. 1: Quia doctores 
Grecorum ad plenam intelligentiam Veteris Testamenti et profunda misteria deitatis nec hactenus nec 
nunc etiam pervenerunt nisi forte perpauci. […] Grecus ergo licet credit tres in divinitate personas et unam 
in deitate substantiam, quod tamen Spiritus sanctus procedat a Filio, sicut procedit a Patre, non credit.   
VERTALING: Omdat de Griekse leraren, behalve misschien voor een handvol, noch tot nu toe, noch zelfs 
nu, geen volledig inzicht hebben verkregen in het Oude Testament en de diepe mysteries van de Godheid. 
(verwijzing naar de kwestie van het Filioque) […] Daarom, hoewel de Griek wellicht gelooft dat er drie 
goddelijke Personen zijn en één goddelijke essentie, gelooft hij niet dat de Heilige Geest voortkomt uit de 
Zoon, net zoals Hij voortkomt uit de Vader. (Hierna volgt de tekst van Joachim de Fiore: over de 
voortkomst van de Heilige Geest uit de Vader en de Zoon. Dat de Grieken van de Latijnen zouden mogen 
leren, in: Hagender, Die Register, VII, 154, Legimus in, p. 267, r. 4-20).  
85 Joachim de Fiore, Expositio in: Hageneder, ibid., Br. VII-154 Legimus in, p. 267, r. 7-14: Quod si populus 
Iudaicus, qui est electus in patribus, tipum gerit illius, a quo omnis potestas in caelo et in terra nominatur, 
cuius tipum gerit Latinus, cui datus est Christi vicarius, nisi ipsius Filii, qui traditur occurisse beato Petro 
et tam ipsi quam pro ipso dixisse: ‘Venio Romam iterum crucifigis?’ Quia vero Grecorum populo datus est 
beatus Joh(anne)s, a quo et incepit perfectorum religio monachorum, bene tipum gerit illius Spiritus, qui 
gerit et diligit filios spirituales. 
VERTALING: Daarom als het Joodse volk, dat in de vaderen werd geroepen, dient als een type van Hem, 
aan wie alle macht in de hemel en op aarde is gegeven, en voor wie het Latijnse volk, aan wie de vicaris 
van Christus werd gegeven, als een type dient van niet anders dan van de Zoon zelf, die volgens de 
traditie de heilige Petrus ontmoette en die evenzeer tegen dit volk (de Latijnen) als tegen die man zei: ‘Ik 
kom naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden’? Want inderdaad, de heilige Johannes, van wie de 
orde van de rechtvaardige monniken haar gestalte kreeg, werd aan het Griekse volk gegeven, hij dient 
terecht als een type van die Geest die gunst betoont aan geestelijke zonen en van hen houdt. 
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overige clerici aanwezig in het leger van de kruisvaarders nabij Constantinopel - 
november 1204). 
Belangrijker dan het verwoorde onbegrip bij de Grieken is voor Innocentius het 
theologische inzicht dat de liefde tussen de drie goddelijke Personen gelijkelijk moet 
zijn. In een tweede citaat uit hetzelfde werk komt de remedie voor de Grieken naar 
voren: bekering, wetend dat God geen God van onenigheid is, maar van vrede; en 
om volgens het boek van Openbaring van Johannes ‘te gaan naar de Heer op de 
berg Sion’. De aanbidding zou dan plaats vinden te Rome, waar het altaar als een 
eeuwig altaar werd opgericht.86   
Wegens de beide citaten uit het werk van Joachim de Fiore en het gebruik van zijn 
allegorische uitleg over Joh. 20,1-18 moet de vraag worden gesteld of en in hoeverre 
Innocentius het perspectief van Joachim de Fiore heeft overgenomen. Gelet op de 
uitleg, die er volgt op de geciteerde teksten, moet worden geconcludeerd, dat er hier 
geen sprake is van een eschatologische duiding. Door de teksten van Joachim te 
citeren (zonder dit overigens aan te geven) plaatste hij beide thema’s in de context 
van feiten die passen in een bepaalde historische fase en die zouden uitlopen op 
een vervulling van Godswege (en in die zin refererend aan het gedachtegoed van 
Joachim). Innocentius ging immers in op de kwestie van het Filioque en op de 
terugkeer van de Grieken tot de Romana.   
Voor de clerici tot wie de brief gericht was, kwam dit expliciet naar voren daar waar 
Innocentius sprak over de ‘tijd’ of de ‘tijden’. Dat gebeurde aan het begin van zijn 
brief: ‘het lijkt erop dat de tijd gekomen is […] dat Samaria naar Jeruzalem terugkeert’ 
(bij Joachim de Fiore worden de Grieken met Samaria vergeleken). We treffen dit 
spraakgebruik ook aan op het einde van de brief als Innocentius ‘uitleg’ geeft aan 
zijn broeders en zonen. Daar spreekt hij over de Grondlegger van de ‘tijden’ die het 
mysterie van de eenheid heeft gerealiseerd door de dienst van de kruisvaarders. 
Mijns inziens sluit Innocentius slechts in een zeer beperkte zin aan op het 
eschatologisch perspectief van Joachim de Fiore. De verovering van de stad 
Constantinopel was zeer zeker de vervulling van Gods plan. Echter: zij verwijderde 
niet, zoals bij de abt Joachim, van de zichtbare Kerk, maar bracht juist haar feitelijke 
eenheid nabij. De ene kudde (die in het volle geloof van Petrus deelt) en de ene 

 
86 Joachim de Fiore, Expositio, in: Hageneder, Die Register, Br. VII-154 Legimus in, p. 268, r. 8-12, 15-6: 
Hoc plane mysterium si fuisset intellectum a Grecis, iam cum Latinis in monumentum intrassent, scientes, 
quod non est Deus dissentionis sed pacis. At quia nesciebat adhuc Scripturam Joh(anne)s, quod videlicet 
oporteret Christum a mortuis resurgere, non est mirum, si Greci adhuc nesciunt mortuam esse litteram, 
ubi Spiritus Christi vivit. […] et adorabunt in altari, quod erectum est Rome in titulum sempiternum, et ex 
tunc manus Domini erit cum eis.  
VERTALING: Als dit mysterie duidelijk bij de Grieken bekend was geweest, zouden ze het graf al met de 
Latijnen zijn binnengegaan, wetende, dat God niet een God van onenigheid is, maar van vrede. Maar 
omdat Johannes de Schrift niet begreep, namelijk dat Christus moest opstaan uit de doden, is het geen 
wonder dat de Grieken nog niet weten dat de letter dood is, waar de geest van Christus leeft. […] en ze 
zullen aanbidden op het altaar dat in Rome als een eeuwig altaar werd opgericht, en vanaf dat moment 
zal de hand van de Heer met hen zijn. 
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herder (de paus van Rome) formeerde zich, nu (alle) Griekse volken tot het volle 
geloof van de Latijnen gekomen waren. Met deze vervulling lag ook de weg open 
voor de redding van heel Israël. Het ligt dan ook voor de hand dat Innocentius vrij 
snel daarna zal aansporen tot de voortzetting van de kruistocht, zodat het teken tot 
een volkomen vervulling zou kunnen komen.  
 
 Met de zending van kardinaal-legaat Pelagius in 1213 werd een tweede poging 
ondernomen om de kerkelijke eenheid te herstellen. In het teken hiervan staan de 
beide volgende brieven. De erkenning van de opvolgers van Petrus, en dus ook van 
hun leergezag, blijkt opnieuw cruciaal te zijn. De Kerk van Rome is ook hier de 
moeder en leermeesteres, ook en in het bijzonder van de Griekse Kerk. De 
Apostolische Stoel staat open om hulp te bieden bij het werk van de hervorming.
  
Als vreemden in de schaapskooi van de Heer worden zij beschouwd die Petrus niet 
als herder herkennen in zijn opvolgers. Van die eenheid heeft de Kerk van de 
Grieken zich in het verleden verwijderd en zich onttrekkend aan het leergezag van 
Petrus, begon zij, eerst nog overvloeiend van de gezonde leer en voor enige tijd 
bijna leermeesteres, maar later omgeven door de duisternis van de dwalingen, zeer 
veel te missen en opnieuw te smeken om de eerste goddelijke woorden (de H. 
Schrift).[…] Wanneer de Kerk van de Grieken bereid is om aan volle borsten melk te 
drinken, staan wij (de Apostolische Stoel) ervoor om effectieve hulp en inzet te 
bieden voor haar hervorming (brief XVI-211 aan alle aartsbisschoppen en 
bisschoppen, abten, priors en andere kerkelijke prelaten gevestigd in het keizerrijk 
van Constantinopel - augustus 121387). De Griekse Kerk heeft zich verwijderd van 

 
87 Haluscynskyj, Acta, I, Br. XVI-211 Inconsutilis Domini, p. 450: Inconsutilis Domini tunica uni cessit in 
sortem, ut in ipsius ecclesia servaretur unitas illibata. Ad conservandum autem in ea mysterium unitatis 
unum eidem, beatum Petrum videlicet, Dominus caput instituit et magistrum, cui oves Christi docente 
Domino: Pasce oves meas, sunt sine distictione commissae, alienis ab ovili Dominico reputatis, qui 
Petrum in suis successoribus non agnoscunt esse pastorem. Ab hac unitate Graecorum ecclesia 
quondam divertens, et Petri magisterio se subducens, exivit ovile Dominicum, post gregem sodalium 
evagando; et sic quae primo sanis affluebat doctrinis, et pene magistra vocari poterat propter tempus, 
errorum postmodum circumfusa caligine, coepit plurimum indigere, rursus divini eloquii rudimenta 
mendicans. […] et cum in novam quodammodo infantiam sit renata, plenis eam lactare volentes uberibus, 
ad reformationem ipsius opem et operam impendere nitimur efficacem. 
VERTALING: Naadloos werd het ene kleed van de Heer verloot, zodat in deze de eenheid van de Kerk 
ongeschonden werd bewaard. Om echter in haar het mysterie van de eenheid te bewaren, heeft de Heer 
een en dezelfde, voorzeker de zalige Petrus, aangesteld tot hoofd en leraar, aan wie de schapen van 
Christus zonder onderscheid werden toevertrouwd, toen de Heer hem onderwees: hoed mijn schapen; 
terwijl als vreemden in de schaapskooi van de Heer worden beschouwd degenen die Petrus niet als 
herder herkennen in zijn opvolgers. Van die eenheid heeft de Kerk van de Grieken zich in het verleden 
verwijderd, en zich onttrekkend aan het leergezag van Petrus, wegtrekkend uit de schaapsstal van de 
Heer, afdwalend naar de kudde van de vrienden (Hoogl. 1.7); en zo begon zij, die eerst overvloeide van 
de gezonde leer en voor een tijd bijna als leermeesteres genoemd kon worden, nadien omgeven door de 
duisternis van de dwalingen, zeer veel  te missen en opnieuw begon zij te bedelen om het begin, de basis 
van de goddelijke woorden (de H.Schrift) […] en wanneer ze tot op zekere hoogte tot een nieuwe kindertijd 
is herboren, en bereid is om aan volle borsten melk te drinken, streven wij ernaar om effectieve hulp en 
inzet te bieden voor haar hervorming.    
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haar moeder - het lid van het hoofd en het deel van het geheel. Maar door de 
barmhartigheid van de Heer is ze teruggekeerd in toewijding aan de Kerk van Rome, 
die door de Heer werd aangesteld als moeder en leermeesteres. De Apostolische 
Stoel heeft zich met moederlijke gevoelens niet gedistantieerd van het werk van de 
hervorming van de Griekse Kerk. Waar de dwaling ingezien wordt, zal hulp niet 
ontbreken (brief XVI-212 aan de vorst van Achaïa / in kopie aan de vorsten, graven 
en baronnen - augustus 121388). Omdat dus de Kerk van Constantinopel het verdient 
na de Apostolische Stoel de eerste plaats te bekleden onder de overige, zijn wij 
gehouden om haar bijzondere zorg te schenken (brief VIII-57 (56) aan de 
aartsbisschoppen, bisschoppen, abten, priors en alle kerkelijke prelaten zich 
bevindend in het keizerrijk van Constantinopel - april 120589).   

 
In een aantal brieven gaf Innocentius aan dat de weg van de terugkeer naar de 

eenheid met de Kerk van Rome geen vrijblijvende zaak was. Niettemin pleitte hij 
voor barmhartigheid en gaf hij (voorlopig) ruimte aan liturgische aanpassingen. 
Sommige (Griekse) bisschoppen, onwillig om de (Latijnse) patriarch te 
gehoorzamen, zullen minstens drie keer hiertoe worden opgeroepen en wanneer ze 
geen gebruik maken van het recht van appellatie kunnen ze tot gehoorzaamheid 
worden gedwongen door suspensie en excommunicatie. Maar zelfs een verwijdering 
uit het bestuur van het bisdom moet staan in het teken van de barmhartigheid.90 

 
88 Haluscynskyj, Acta, I, Br. XVI-212 Licet olim, pp. 452-3: Licet olim Ecclesia graeca elongaverit se ab 
uberibus matris suae, a capite membrum et pars a toto divertens, quia tamen per illius misericordiam, qui 
venit dragmam quaerere perditam, et errantem ovem in deserto mundi huius propriis humeris reportavit 
ad caulam, ad devotionem sanctae Romanae ecclesiae, quae instituente Domino, mater est omnium et 
magistra, salubriter est reducta, Sedes apostolica maternos affectus non exuens ad reformationem ipsius 
tanto plus impendere nititur opem et operam efficacem, quanto plus reformationis officio indiget post 
errorem. 
VERTALING: Weliswaar heeft de Griekse Kerk zich eertijds verwijderd van de borsten van haar moeder, 
het lid zich afscheidend van het hoofd, en het deel van het geheel, maar door de barmhartigheid van 
Hem, die komt om de verloren drachme te zoeken, en die het verloren schaap in de woestijn van deze 
wereld op zijn eigen schouders heeft teruggebracht naar de schaapskooi, is zij tot haar heil teruggekeerd 
naar de toewijding aan de heilige Kerk van Rome, die door de Heer werd ingesteld en de moeder en 
leermeesteres is van allen. Daarom heeft de Apostolische Stoel haar moederlijke gevoelens niet afgelegd 
en naarmate er na de dwaling behoefte is aan het dienstwerk van de hervorming, streeft zij er des temeer 
naar om effectieve hulp en inzet te bieden voor haar hervorming. 
89 Hageneder, Die Register, Br. VIII-57 (56) Cum unigenitus, p. 99, r. 1- 4: Quia ergo Constantinopolitana 
ecclesia post apostolicam sedem inter ceteras meruit obtinere primatum, licet aliquando ab ipsius 
obedientia declinarit, nunc tamen ad eius obedientiam revertentis tenemur curam gerere specialem.  
VERTALING: Omdat dus de Kerk van Constantinopel het verdient na de Apostolische Stoel de eerste 
plaats te bekleden onder de overige - hoewel het duidelijk is dat zij enige tijd geleden is afgeweken van 
haar gehoorzaamheid; nu echter is zij tot haar gehoorzaamheid teruggekeerd - zijn wij gehouden om haar 
bijzondere zorg te schenken. 
90 Hageneder, ibid., Br. IX-140 Inter quatuor, p. 253, r. 22 - p. 254, r. 8: Ex parte tua preterea fuit 
propositum coram nobis, quod quidam episcoporum Romanie commoniti tibi obedire contempnunt, qui 
tamen episcopales redditus percipere non desistunt. Quidam vero ex eis ab episcopatibus fugiunt, ne 
valeant commoneri, per sex menses vel amplius suam diocesim deserentes, unde nobis humiliter 
supplicasti, ut super hoc tibi salubriter consulentes, qualiter circa illos et ipsorum dioceses procedere 
debeas, devotioni tue scribere dignaremur. Nos igitur attendentes, quod propter novitatem mutationis 
imperii et novitatem eventus sit cum maturitate plurima procedendum, fraternitati tue taliter respondemus, 
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Waar alleen Grieken zijn, moeten getrouwe en welwillende Grieken gewijd worden. 
Waar Latijnen en Grieken wonen, genieten Latijnen de voorkeur.91 Wanneer de 
patriarch er niet in slaagt de sacramentele riten van de Grieken te vervangen door 
de Latijnse, moeten ze in hun riten gelaten worden tot de Apostolische Stoel hierover 
oordeelt.92 De patriarch wordt gemaand om discreet en bezonnen op te treden (brief 

 
ut illos non semle sed sepe, videlicet primo, secundo et tertio, citare procures, et si comparere noluerint, 
sed in sua duxerint contumacia persistendum, nisi forte se appellationis clippeo duxerint muniendos, 
quam infra tempus legitimum prosequantur, ipsos per suspensionis et excommunicationis sententias ad 
tuam obedientiam venire compellas. Quodsi nec sic ipsorum duritia poterit emolliri, eos dilectus filius 
B(enedictus), tituli sancte Susanne presbiter cardinalis, apostolice sedis legatus, ab episcopatuum 
amministratione removeat et quibus presunt ecclesiis de personis idoneis una tecum faciat provideri, sed 
in eos degradationis sententiam non promulget, ut cum eis misericorditer, si expediat, facilius agi possit. 
VERTALING: Verder hebt u van uw kant aan ons voorgelegd, dat sommige bisschoppen van Romania, 
nadat ze waren vermaand, weigerden u te gehoorzamen en dat ze nog steeds hun bisschoppelijke 
inkomsten bleven ontvangen. Sommigen van hen vluchtten weg van hun bisdommen, geen acht slaand 
op vermaningen, hun diocesen voor zes maanden of meer achterlatend, en zo hebt u ons nederig 
gevraagd, dat we u op een nuttige manier over deze kwestie zouden adviseren hoe u zou moeten omgaan 
met hen en met hun bisdommen en zo verwaardigen wij uwe toewijding te schrijven. Wij nemen daarbij 
in acht, dat vanwege de recente wisseling in het keizerrijk en de recente afloop, het gewenst is om met 
de uiterste bezonnenheid te handelen. Wij antwoorden Uwe Broederschap dus, dat u ervoor moet zorgen 
ze niet eens, maar vaak, en eerste, tweede en derde keer op te roepen, en als ze niet willen verschijnen, 
maar zich laten meenemen om in hun eigenzinnigheid te volharden, tenzij ze misschien beroep 
aantekenen dat binnen de legitieme periode kan worden vervolgd, kunt u hen dwingen om tot 
gehoorzaamheid aan u te komen door de vonnissen van suspensie en excommunicatie. Maar als hun 
hardheid niet kan worden verzacht, kan onze geliefde zoon, Benedictus, kardinaal-priester van Sancta 
Susanna, legaat van de Apostolische Stoel, hen uit het bestuur van hun bisdommen verwijderen en in 
samenwerking met u kan hij geschikte personen de leiding geven over deze Kerken, maar hij mag geen 
straf van degradatie tegen hen afkondigen, zodat, als het noodzakelijk wordt, ze gemakkelijker genadig 
kunnen worden behandeld.  
91 Hageneder, Die Register, p. 254, r. 27-34: Postulasti postmodum per sedem apostolicam edoceri, 
qualiter episcopatus illos debeas ordinare, in quibus Greci tantummodo commorantur, et illos etiam, in 
quibus permixti sunt Greci pariter et Latini, et quos preficere debeas ineisdem. Ad quod fraternitati tue 
breviter respondemus, quod in illis ecclesiis, in quibus sunt solummodi Greci, Grecos debes episcopos 
ordinare, si tales valeas repperire, qui nobis et tibi devoti et fideles existant et a te consecrationem velint 
recipere humiliter et devote. In illis vero, in quibus cum Latinis Greci su.nt mixti, Latinos preficias et 
preferas ipsis Grecis. 
VERTALING: U hebt later gevraagd om door de Apostolisch Stoel onderwezen te worden op welke wijze 
u een bisschop moet wijden in die (kerken) waar alleen Grieken leven en ook hen waar Grieken en 
Latijnen gelijkelijk vermengd zijn en wie u hier de leiding moet geven. Wij antwoorden kort aan Uwe 
Broederschap, dat in die kerken, waar alleen Grieken zijn, u Griekse bisschoppen moet wijden, als u 
dergelijken kunt vinden, die ons en u toegewijd en trouw zijn en nederig en devoot van u de wijding willen 
ontvangen. In die, waar Latijnen en Grieken gemengd zijn, moet u Latijnen de leiding geven en hen 
prefereren boven de Grieken.  
92 Hageneder, ibid., p. 255, r. 15-20: Edoceri quoque de sacrificiorum et aliorum sacramentorum ritu per 
sedem apostolicam postulasti, utrum debas Grecos permittere, ut ea exerceant more suo, vel compellere 
ad ritum potius Latinorum. Ad quod fraternitati tue breviter respondemus,  ut eos tamdiu in suo ritu 
sustineas, si per te revocari non possunt, donec super hoc apostolica sedes maturiori consilio aliud duxerit 
statuendum. 
VERTALING: U hebt ook aan de Apostolische Stoel gevraagd te worden onderwezen in de ritus van de 
offers en de andere sacramenten, of u het de Grieken moet toestaan om volgens hun gebruik te handelen, 
of hen eerder te dwingen tot de Latijnse ritus. Wij antwoorden kort aan Uwe Broederschap over deze 
kwestie, dat u hen zolang in hun ritus moet laten, wanneer zij door u niet kunnen worden teruggeroepen, 
totdat de Apostolische Stoel hierover een ander afgewogen beleid heeft vastgesteld.  
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IX-140 aan Thomas, patriarch van Constantinopel - augustus 1206 93). Sommige 
Griekse bisschoppen, die waren teruggekeerd tot de trouw aan de Latijnse patriarch 
en die de eed van trouw hadden afgelegd en aan de paus gehoorzaamheid hadden 
beloofd, weigeren gezalfd te worden volgens Latijns gebruik; de patriarch hoeft dit 
in deze nieuwe situatie niet te urgeren. Bij nieuwe wijdingen echter aan Grieken, kan 
er (door Latijnen) alleen volgens de Latijnse ritus worden geconsacreerd (brief XI-
22 (23) aan (Thomas), patriarch van Constantinopel - maart 120894). 
Keizer Henricus en de edelen worden aangespoord om de patriarch te ondersteunen 
in zijn vonnis over de weerspannige Grieken - clerus en gelovigen - om hen aldus te 
brengen tot gehoorzaamheid aan de Kerk van Rome en aan de Latijnse patriarch 
(brief XI-20 (21) aan de illustere keizer van Constantinopel en edelen (baronnen), 
Venetianen en het gehele volk zich ophoudend in Constantinopel - maart 120895).  
Walter Norden ziet achter deze gematigde houding van Innocentius de hand van de 
curie. Zij zou gehandeld hebben uit politieke motieven. Ook waar het pausdom als 
louter kerkelijke macht optrad, streefde ze een politiek doel na, namelijk om te 
heersen en om invloed uit te oefenen. Doordat Innocentius het geestelijke moment 
tegenover de Griekse Kerk op de tweede plaats stelde en zich tevreden verklaarde 

 
93 Hageneder, Die Register, Br. IX-140 Inter quatuor, p. 256, r. 25-7: Verum et in hiis et in allis cum 
discretione ac maturitate procedas impetum et facilitatem evitans, quoniam in huiusmodi satius est de 
tarditate aliqua, quam de velocitate nimis reprehendi. 
VERTALING: Maar in deze en in andere zaken zou je met discretie en bezonnenheid moeten optreden, 
snelle en gemakkelijke beslissingen vermijdend, want het is beter in deze kwesties langzaam te vorderen, 
dan te worden bekritiseerd om te veel haast.  
94 Hageneder, ibid., Br. XI-22 (23) Ex parte, p. 27, r. 18-26: Ex parte tua fuit propositum coram nobis, 
quod quidam episcopi Greci ad tuam obedientiam redeuntes fidelitatis prestiterunt tibi corporaliter 
iuramentum nobisque obedientiam promiserunt, sed inungi renuunt iuxta consuetudinem Latinorum. 
Unde, quid super hiis agere debeas, postulasti per sedem apostolicam edoceri. Nos igitur inquisitioni tue 
taliter respondemus, quod si hii, qui iam consecrati sunt, induci nequeunt, ut recipiant unctionem, id in 
hac novitate sub dissimulatione poteris pertransire. Consecrandos vero nullatenus consecres, nisi more 
Latino voluerint consecrari, cum nos ipsi Grecos nonnisi iuxta nostram consuetudinem consecremus.   
VERTALING: Verder hebt u van uw kant aan ons voorgelegd, dat sommige Griekse bisschoppen, die tot 
de gehoorzaamheid aan u zijn teruggekeerd, die fysiek voor u de eed van trouw hebben afgelegd en ons 
gehoorzaamheid hebben beloofd, maar die weigeren gezalfd te worden naar Latijns gebruik. Daarom 
hebt u aan de Apostolische Stoel gevraagd om onderwezen te worden hoe u met hen moet omgaan. Wij 
antwoorden dus op uw vraag als volgt, dat als zij, die al gewijd zijn, en niet kunnen worden bewogen tot 
het ontvangen van de zalving, u dit in deze nieuwe situatie als te verwaarlozen voorbij kunt laten gaan. U 
zult wijdelingen geenzins de handen opleggen, tenzij zij naar Latijns gebruik gewijd willen worden, 
aangezien wijzelf Grieken alleen volgens ons gebruik zullen wijden.  
95 Hageneder-Sommerlechner, Die Register, Br. XI-20 (21) Cum vestre, p. 26, r.3-10: [...] ut Graeci tam 
clerici quam laici ad sacrosancte Romane ecclesie ac venerabilis fratris nostri […] patriarche 
Constantinopolit(ani) obedientiam redeant eumque patrem habeant et pastorem, universitatem vestram 
rogamus at(tentius) et monemus per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus super hoc patriarche 
predicto consilium et auxilium impendatis, sententiam, quam in Grecos rebelles propter hoc rationabiliter 
tulerit,  firmiter observantes, ut devotio vestra clareat in effectu et oberrantes ovicule redeant ad pastorem. 
VERTALING: [...] opdat de Grieken, zowel de clerici als de leken, gehoorzaamheid betonen aan de heilige 
Kerk van Rome en aan onze eerbiedwaardige broeder […] patriarch van Constantinopel en hem als vader 
en herder hebben, vragen wij Uwe Communiteit met opmerkzaamheid en gelasten wij door deze 
apostolische brief, aangaande dit door de patriarch vastgestelde vonnis dat hij in deze over de 
weerspannige Grieken heeft geveld, door u allen krachtig met raad en daad wordt geurgeerd, opdat uw 
toewijding in daden duidelijk wordt en de dwalende schapen terugkeren naar de herder.  
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met de gehoorzaamheid van de Griekse clerus ten opzichte van Rome, onthulde hij 
het grondkarakter van de Kerk van Rome als dat van een geestelijk staatswezen en 
in die zin als een voortzetting van het Imperium Romanum, aldus Norden.96  
 
 Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat Innocentius binnen het perspectief 
van de kerkelijke eenheid tussen de Grieken en de Latijnen heeft geïnsisteerd op de 
erkenning van het pauselijk (leer)gezag. De eerste twee brieven, gericht aan de 
bisschoppen en clerici in het kruisvaardersleger, stonden in de historische context 
van het kerkelijke vacuüm dat was ontstaan door de afwezigheid van de Griekse 
patriarch en het ontbreken van een nog te benoemen Latijnse patriarch. In die zin 
was de ‘tijd van de geestelijke vervulling gekomen’; voor Innocentius betekende het 
dat nu de tijd was gekomen van de Kerk van Petrus, het ene hoofd van alle Kerken. 
Hier raken we aan het basisbegrip van de plenitudo potestatis, dat hier naar voren 
komt in de context van de eenheid van de Kerk. Eenheid betekende voor hem dat in 
een eerste stap alle christenen zich zouden voegen in een volledige 
gehoorzaamheid aan de Apostolische Stoel. Daarna zouden de heidenen en de 
Joden zich bekeren en zo zou geheel Israël gered worden. Tot die eerste stap 
hoorde de terugkeer van de Griekse Kerk naar de volledige gehoorzaamheid aan de 
Apostolische Stoel. Daarna zouden de Kerken van Rome en Constantinopel samen 
kunnen opkomen voor de bevrijding van de Kerken van Alexandrië en van 
Jeruzalem. Ook de andere Oosterse Kerken zouden worden teruggebracht tot de 
beide zetels van Constantinopel en Rome, waarvan ze zich hadden losgemaakt. 
Ook al had de Griekse Kerk zich in het verleden vervreemd van de eenheid van de 
universele Kerk: nu ze naar haar hoofd en moeder was teruggekeerd, pleitte 
Innocentius voor een ondeelbare gemeenschap. Hierbij mocht het Petrus-ambt de 
paus dan wel plaatsen boven de Kerk van Constantinopel: het was allereerst een 
dienstambt, dat niet moest leiden tot heerschappij, maar tot grotere dienstbaarheid, 
weliswaar vanuit een geestelijke volmacht. Innocentius vond dat de Kerk van 
Constantinopel omwille van haar positie boven de overige zetels een bijzondere zorg 
verdiende. Hij liet weten dat hij haar als oudste en speciale dochter zelfs zou willen 
bezoeken! Opmerkelijk is het feit dat Innocentius ruimte biedt aan de zetel van 
Constantinopel om ook bij te dragen aan de terugkeer van andere Kerken. 
 
 In de visie van Innocentius was de eenheid van de Kerk een ongeschonden 
eenheid, die onlosmakelijk verbonden was met de aanstelling van Petrus als hoofd 
en leraar. Aan de Kerk van de Grieken werd verweten dat ze zondigde tegen 
Christus, en wel omdat ze zich onttrok aan het leergezag van Petrus en door de 

 
96 Norden, Das Papsttum und Byzanz, p. 196: Indem Innocenz III das geistliche Moment der griechischen 
Kirche gegenüber in die zweite Linie zurücktreten liess und sich mit den Gehorsam des griechischen 
Klerus Rom gegenüber zufrieden erklärte, enthüllte er den Grundcharakter der römischen Kirche als den 
eines geistlichen Staatswesens, zeigte er sie als die, freilich im Bewusstsein einer religiösen Mission 
wurzelnde, Fortsetzung des Imperium Romanum. 
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kwestie van het Filioque. Door de translatio imperii kon de ritus van het priesterambt 
worden overgedragen. Dit betekent mijns inziens niet een diskwalificering van het 
wijdingsambt en de sacramenten van de Griekse Kerk, maar eerder een verwijzing 
naar de (leer) opdracht van de bisschoppen om de Kerk van de Grieken te vormen 
in toewijding en in de zuiverheid van het geloof. Deze leeropdracht was verbonden 
met de Kerk van Rome als moeder en lerares; reden ook waarom aan de 
bisschoppen (en clerici) een eed van gehoorzaamheid aan de paus werd gevraagd. 
Innocentius spoorde de patriarch aan hierbij te kiezen voor de weg van de tactvolle 
geleidelijkheid. De status quo kon, indien nodig, gehandhaafd blijven, zeker waar de 
Grieken in de meerderheid waren. Maar weerspannige Griekse bisschoppen, die 
weigerden te gehoorzamen aan de Kerk van Rome en aan de Latijnse patriarch, 
zouden door de kardinaal-legaat canoniek worden gevonnist, eventueel met de hulp 
van de keizer. Dit betekende dat canoniek gezien het recht van appellatie gold. Wie 
de eed weigerde, kon gesuspendeerd of geëxcommuniceerd worden. De eed van 
gehoorzaamheid had een doctrinair karakter en was nauw verbonden met de 
primaatsaanspraak van de paus van Rome. Wat het geloof en de riten van de 
Griekse Kerk aanging, zou de Apostolische Stoel alle benodigde hulp bij het werk 
van de hervorming aanbieden. Het ‘valt of staat’, aldus Innocentius, met het inzien 
van de dwaling en het willen ontvangen van hulp. De uitoefening van de plenitudo 
sollicitudinis, zoals deze hier naar voren komt, was enerzijds verbonden met de 
opdracht van het leergezag om te onderrichten en anderzijds met een kerkjuridische 
ordening ter correctie en ondersteuning. 
 

3.2 De brief van de Griekse clerus: een gemiste kans? 

De brief IX-22 Venerabilis Domine,97 geschreven eind 1206 of begin 1207, en gericht 
aan paus Innocentius, opgesteld door de Griekse bisschoppen en clerus te 
Constantinopel bevat de vraag naar de toestemming om een Griekse patriarch te 
mogen wijden. De brief wordt door maar weinig historici aangehaald en 
becommentarieerd. Een kort commentaar vinden we bij de Engelse mediëviste Joan 
M. Hussey.98 Zij refereert aan de acclamatie ten gunste van de paus, die de Grieken 
aan het eind van de liturgie wilden toevoegen, wanneer hun werd toegestaan een 
eigen patriarch te wijden. In dat geval waren zij bereid om in een bijeen te roepen 
concilie de verschillen tussen de beide Kerken te bediscussiëren. Hopend op een 
hereniging zou aldus de naam van de paus van Rome op de diptieken worden 
geplaatst en zou hij in de anafora worden gememoreerd.99  
 

 
97 Br. IX-22 Venerabilis Domine. Transcriptie in: Haluscynskyj, Acta, I, pp. 591-7. 
98 Joan M. Hussey doceerde vele jaren geschiedenis aan de Royal Holloway universiteit van Londen. 
99 Cf. Hussey, The Orthodox Church, p. 191. 
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  In het kader van mijn onderzoek zijn met name die passages uit de brief 
interessant, die betrekking hebben op Innocentius: 
De aanhef van de brief is illustratief voor de visie van de Griekse bisschoppen: er 
wordt gesproken over de eerste zetel en de paus van Rome.100 Het is een groet die 
op het eind van de brief herhaald wordt.101 Elders in de brief wordt de paus ook 
benoemd als ‘de hoogste onder de bisschoppen’102 en opgeroepen om Christus na 
te volgen.103 Naar Byzantijns gebruik werd een beroep gedaan op de volmacht van 
keizer Henricus toestemming te verlenen voor de keuze en wijding van een Griekse 
patriarch. Henricus liet hen weten dat de toestemming van de paus moest komen en 
op welke voorwaarden. De Grieken verwoordden dat hun gezegd was dat de 
toestemming alleen verleend zou worden wanneer ‘de vermelding en de eerste 
plaats aan de paus wordt gegeven in de goddelijke heilige functies, zoals in het begin 
en voor lange tijd en volgens de goddelijke en heilige canones verschuldigd’ en 
‘wanneer aan de paus als geestelijke vader de vastgestelde eerbied wordt 
betuigd’.104   

 
100 Haluscynskyj, Acta, I, Br. IX-22 Venerabilis Domine, p. 591: Archiepiscopo primae cathedrae et 
venerando Papae Romano Innocentio, Constantinopoli congregati episcopi, sacerdotes, diaconi reliqui 
clerici et nobiscum totus christianus populus Domini, salutem. 
VERTALING: Heil aan de aartsbisschop van de eerste zetel en de eerbiedwaardige Paus van Rome 
Innocentius van de in Constantinopel verzamelde bisschoppen, priesters, diakens van de achtergebleven 
clerus en van het gehele christelijke volk van de Heer dat met ons is. 
101 Haluscynskyj, ibid., p. 597: […] Vales primae cathedrae episcope, reverendissime Domine. Omnes 
congregati christifideles debitam celsitudini tuae reverentiam et ex longinquo reddimus.  
VERTALING: […] Het ga u goed, allereerbiedwaardigste Heer, bisschop van de eerste zetel. Alle 
verzamelde christengelovigen geven uwe verhevenheid vanuit den vreemde de verschuldigde eer. 
102Haluscynskyj, ibid., p. 594: […] Scis enim et ipse, episcoporum summe, in scientia divinorum 
sacrorumque canonum […]  
VERTALING: […] Want uzelf, hoogste onder de bisschoppen, hebt kennis van de wetenschap van de 
goddelijke en heilige canones […] 
103 Haluscynskyj, ibid., I, Br. IX-22 Venerabilis Domine, p. 596 : […] vincat vero princeps pacis Dominus 
noster Jesus Christus; et tu ipse immitare eum, qui sua sponte e paterno sinu peregrinatus est ad nos, 
ac magna sapientia separationis istius inter vos et nos intermurale celeriter dissolve convocata synodo 
[…]  
VERTALING: […] moge Onze Heer Jezus Christus, de ware vredesvorst (de duivel) overwinnen; en gij, 
volg Hem na, die door zijn wil uit de schoot van de Vader bij ons verblijf heeft genomen, en ontbind snel 
en met grote wijsheid de muur van die scheiding die er is tussen u en ons door het bijeenroepen van een 
synode […] 
104 Haluscynskyj, ibid., pp. 592-3: […] ut per suam potestatem permitteret nobis secundum sacros 
divinosque canones, ac vigentem apud nos antiquam consuetudinem, eligere et ordinare sibi ipsis 
patriarcham Constantinopolitanum. Sed mittissima et Christophila sua regia maiestas tale nobis dedit 
responsum: Non  a l i te r  - dixit - posse concedere nobis ordinare patriarcham, nisi denuo reddetur a 
nobis celsitudini sanctitatis tuae, ab orgine et a longis temporibus ex divinis sacrisque canonibus debita, 
inter divinas sacras functiones commemoratio et prolatio in primo loco; quae propter aliquas inter nos ac 
vos emersas ecclesiasticas quaestiones disputationesve frequentibus vicibus fuit interrupta. Affirmavit 
quoque et sibi ipsi et nobis utilissimum quid, maxime necessarium ac iustissimum esse, ut praestitam tibi 
reddamus reverentiam sicuti patri spirituali,  et sicut post Deum Deo, et sicut Domino et ipsius suae 
respirationis. 
VERTALING: […] om met zijn volmacht ons toe te staan volgens de heilige en goddelijke canones, en 
naar de bij ons geldende oude gewoonte, zelf de patriarch van Constantinopel te kiezen en te wijden. 
Maar zijne verheven en Christusgeliefde koninklijke majesteit heeft ons als volgt geantwoord: Op geen 
andere manier - zo zei hij - zou ons kunnen worden toegestaan een patriarch te wijden, tenzij door ons 
aan uwe verheven heiligheid opnieuw de vermelding en de eerste plaats wordt gegeven tijdens de 
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 In deze passage wijzen de Griekse bisschoppen op de gemeenschappelijke 
basis van de vaders en de canonieke traditie. De reden van de onderlinge scheiding 
wordt geminimaliseerd tot menselijke factoren als onbegrip en meningsverschillen 
met als doel de kerkelijke eenheid te herstellen. Met de verwijzing naar Christus als 
het ene hoofd van de Kerk, zijn lichaam, waarvan allen ledematen zijn, werd door 
de bisschoppen het fundament van de eenheid aangeduid.105 
 
 Het is zonder meer positief dat de Grieken met veel respect over de paus van 
Rome spraken. Er is sprake van ‘de eerste zetel’ en ‘de hoogste onder de 
bisschoppen’. Hier zou zeker een aanknopingspunt moeten liggen voor een verder 
gesprek. Maar een dergelijk gesprek had juist plaats gevonden op 29 september 
1206 tussen kardinaal-legaat Benedictus van S. Susanna en de Griekse 
geestelijkheid. Voor de Grieken was het duidelijk wat de Kerk van Rome verwachtte: 
de vermelding van de paus als de ‘primus’ in de liturgie in overeenstemming met de 
canones en het geven van de vastgestelde eerbied aan de paus als geestelijke 
vader. De verwijzing naar Christus als het ene hoofd van de Kerk, vat de kern van 
de discussie samen, namelijk de afwijzing van de aanspraak van de paus van Rome 
om in navolging van Petrus als hoofd van de Kerk op te treden; dat Petrus als hoofd 
van de Kerk moest worden gezien, werd niet door de Griekse Kerk beaamd. Joan 
M. Hussey geeft terecht aan dat het fundamentele meningsverschil tussen de 
Latijnse en de Orthodoxe Kerken alom tegenwoordig was in de begrippen van de 
‘plenitudo potestatis’ versus die van ‘collegialiteit en bisschoppelijk bestuur’.106  
 

Toch zijn hierbij nog andere zaken vast te stellen. In de eerste plaats dat 
collegialiteit en bisschoppelijk bestuur hun plaats hadden in de Latijnse Kerk, ook in 
de dagen van Innocentius, zij het ondergeschikt aan het principe van de plenitudo 
potestatis. Wanneer de Duitse historicus Walter Norden vaststelt dat Innocentius, bij 
zijn inspanningen om de Grieken binnen en buiten het Latijnse keizerrijk voor Rome 

 
goddelijke heilige (wijdings)rituelen, zoals in het begin en sinds  lange tijd en volgens de goddelijke en 
heilige canones verschuldigd; die omwille van enige, onder ons en u, voorkomende kerkelijke 
vraagstukken en verhandelingen op gezette tijden werd onderbroken. Hij heeft bevestigd dat het voor 
hemzelf en ook voor ons uiterst bevorderlijk en allernoodzakelijkst en het allerrechtvaardigst is, dat wij u 
als geestelijke vader de vastgestelde eerbied betuigen en zoals na God aan God, en zoals aan de Heer 
en zijn eigen Adem (de heilige Geest).   
105 Haluscynskyj, Acta, I, p. 596: […] Confidimus enim in  vestra nostraque a patribus tradita et canonica 
pietate, quod non differentia sententiae cordisque perversione, sed insufficientia linguae ac discrepantia; 
nec non quia noluimus alter subhumiliari alteri tantopere nos ab invicem separati sumus, ut nos ipsos 
ignoraremus et contra nos sisteremus, nos unius et indivisibilis Ecclesiae Christi corporis membra, 
quorum omnium unum caput est Christus. […]  
VERTALING: […] Want wij verlaten ons op hetgeen aan u en ons door de vaders is doorgegeven en op 
de canonieke vroomheid; dat het niet gaat over het onderscheid bij vonnissen en verdraaiing van het hart, 
maar over gebrek aan taalvaardigheid en meningsverschillen; en evenzo omdat wij niet willen dat de een 
wordt vernederd door de anderen en wij zo van elkaar gescheiden zijn geworden, zodat wij onszelf niet 
herkennen en wij tegen ons komen te staan, wij, ledematen van het lichaam van de ene en ondeelbare 
Kerk van Christus, van welke alle (leden) Christus het ene hoofd is.   
106 Cf. Hussey, The Orthodox Church, p. 183. 
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te winnen, gefaald heeft, omdat de Grieken niets moesten hebben van het principe 
van de pauselijke decretalen, noch van de pauselijke potestas, noch van de 
vergoddelijking van de opvolger van Petrus, dan zegt dit niets over de collegiale 
structuur van de Latijnse Kerk.107 Als tweede moet gezegd zijn, dat de vraag van de 
Griekse bisschoppen aan keizer Henricus om een Griekse patriarch te mogen wijden 
werd gesteld vanuit het perspectief van de Byzantijnse traditie. Dat zij zich na zijn 
afwijzing alsnog tot Innocentius hebben gewend, was zeker geen erkenning van de 
pauselijke plenitudo potestatis; wel is het een indicatie van het feit dat zij bevestiging 
zochten bij een boven hen staand gezag. Wanneer men er zowel van Latijnse als 
van Griekse zijde niet in geslaagd is om tot overeenstemming en tot kerkelijke 
eenheid te komen, is dit niet zozeer een gemiste kans als veel meer een indicatie 
dat bij allen nog het besef moest groeien op welke wijze pauselijk primaatschap en 
bisschoppelijke collegialiteit zich verhouden en hoe deze elkaar nodig hebben om 
hun eigen identiteit te bewaren. 
  

3.3 Deelconclusie 

Samenvattend kan gesteld worden, dat Innocentius de Griekse Kerk met name heeft 
beoordeeld in het licht van de kerkelijke eenheid, die voor hem tot stand kwam door 
de gelovige aanvaarding van Petrus en zijn opvolgers als het hoofd van de Kerk.  
Canoniek moest dit vorm krijgen in het afleggen van een eed van gehoorzaamheid 
aan de paus en de Latijnse patriarch. De pauselijke plenitudo sollicitudinis voor de 
Kerk van Constantinopel, die naar voren kwam in de uitoefening van het leergezag 
en een canonieke ordening van de kerkelijke situatie, bood gaandeweg steeds 
minder ruimte aan het eigene van de Griekse Kerk. Toch lijkt Innocentius de 
bijzondere status van de zetel van Constantinopel oprecht te hebben aanvaard, ook 
al uitte hij kritiek op de Griekse Kerk om het niet aanvaarden van het gezag van de 
Apostolische Stoel en om haar doctrinaire ‘dwaling’. Concluderend mogen we 
zeggen, dat ondanks de wederzijdse toenaderingen en gesprekken de culturele en 
doctrinaire vervreemding aan beide zijden te groot bleek om zelfs ook maar een 
modus vivendi te vinden. Die had kunnen liggen in de toestemming voor de wijding 
van een Griekse patriarch, maar dan zou - vanuit de visie van Innocentius - dit 
voorafgegaan moeten worden door de eed van gehoorzaamheid. Een andere 
mogelijkheid had van Griekse zijde de uitdrukkelijke erkenning van het ere-primaat 
van de paus van Rome kunnen zijn.  
De brief van de Griekse clerus, die voor zover we weten Innocentius nooit bereikt 
heeft, laat zien dat het meest fundamentele onderscheid tussen de Griekse en 
Latijnse Kerk (zoals ook bleek in de correspondentie van Innocentius met de Griekse 
patriarch) bestond in de interpretatie van de Petrinische Bijbelpassages. 
 

 
107 Cf. Norden, Das Papsttum und Byzanz, p. 204. 
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 Voor Innocentius was de omgang met de Griekse Kerk in het Latijnse keizerrijk 
niet de enige uitdaging. Ook het nieuw opgerichte Latijnse patriarchaat, dat 
stilzwijgend een voortzetting van het Griekse patriarchaat moest zijn, was - zo zal 
hierna blijken - voor Innocentius een eigen werkelijkheid. 
 

4. HET LATIJNSE PATRIARCHAAT VAN CONSTANTINOPEL  

 

4.1 De uitoefening van de plenitudo sollicitudinis  

We hebben gezien dat de term ‘plenitudo potestatis’ vaak gebruikt is om, in relatie 
met de term ‘pars sollicitudinis’, het onderscheid aan te geven tussen de volheid van 
de pauselijke macht en de gedeelde verantwoordelijkheid van de ‘overigen’ (de 
bisschoppen in de zorg voor hun deelkerken).108 Bovendien werd duidelijk dat binnen 
de plenitudo potestatis twee werkvelden onderscheiden kunnen worden, dat  van de 
plenitudo spiritualis (de geestelijke macht met inbegrip van haar uitwerkingen op het 
wereldlijk terrein) en dat van de latitudo temporalis (de soevereiniteit van de 
kerkelijke staat en de leenheerschappij over de diverse landen).  
Daar moet nog aan worden toegevoegd dat Innocentius zich vanuit de plenitudo 
potestatis geroepen wist tot de plenitudo van de sollicitudo, dat wil zeggen: de zorg 
voor alle Kerken. Voor ons ligt dus de vraag wanneer en hoe Innocentius deze 
plenitudo sollicitudinis voor de Kerk van Constantinopel heeft waargemaakt: van 
welke kerngedachten uit de primaatsdoctrine hij is uitgegaan en met welke 
bestuursopdrachten hij deze plenitudo sollicitudinis heeft willen realiseren.  
 

4.2 De keuze en de bevestiging van de Latijnse patriarchen 

In het Verdrag van Maart 1204 hadden de kruisvaarders besloten dat die partij 
(Franken of Venetianen), waaruit de keizer niet was voortgekomen, het recht kreeg 
om het kapittel van de Hagia Sophia te vormen. Het kapittel zou dan op zijn beurt uit 
zijn midden een patriarch kiezen en aldus geschiedde: de Venetianen vormden een 
kapittel en deze kanunniken kozen een patriarch. Robert Wolff oppert de gedachte 
dat Innocentius er wellicht de voorkeur aan zou hebben gegeven om de zetel vacant 
te laten en zo een goede onderhandelingspositie te hebben met de Grieken over de 
hereniging van de Kerken. Hij herinnert aan de oproep van Innocentius van begin 
december 1204, gericht tot de gehele Latijnse clerus in Constantinopel, om uit hun 
midden op een canoniek correcte wijze een provisor te kiezen, die dan door de paus 
of zijn legaat aanvullend als rector zou worden bevestigd.109 Innocentius zou zelfs 

 
108 Cf. Hoofdstuk II, punten 3.2 en 4.2 
109 Zie Br. VII-164 Quia non. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, 164, p. 291, r. 5-13 en in: PL 
215, 0471C-0472B. 
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de bestaande pauselijk politieke theorie (over de rangorde van de zetels) hebben 
herzien om zo de positie van de nieuwe Latijnse patriarch te verbeteren.110  

 
 Tijdens het pontificaat van paus Innocentius III heeft het Latijnse patriarchaat van 
Constantinopel twee patriarchen gekend, te weten: Thomas Morosini (1205-1211) 
en Gervasius uit Tuscia (1215-1219).111 In januari 1205 moet Innocentius ter ore zijn 
gekomen, dat er in de Hagia Sophia een kapittel was geformeerd en dat dit een 
patriarch had gekozen. Dat hij aanvankelijk weigerde om de keuze van Thomas 
Morosini te confirmeren, had niets met de persoon van doen, maar met het 
ontbreken van de canonieke rechtsgang, waarbij Venetiaanse clerici zichzelf tot 
kapittel hadden aangesteld en Innocentius buiten spel was gezet.112 Verder heeft 
Innocentius twee keer, zowel in 1205 als in 1211, uitdrukkelijk bevestigd dat het 
kapittel van de Hagia Sophia (samen met de prelaten van de conventuele kerken113 
in de stad) het recht bezat om te komen tot de keuze van een patriarch. 
 
 Thomas Morosini (1204-1211) behoorde tot de oude Venetiaanse adel. Hij 
studeerde in het klooster Porto bij Ravenna en was pauselijk subdiaken. Op 21 
januari 1205 werd hij tot patriarch verheven. Op 5 maart 1205 werd hij tot diaken 
gewijd, op 26 maart tot priester en een dag later volgde de wijding tot bisschop. Op 
30 maart 1205 ontving hij het pallium en werden hem de nodige privileges verleend. 
Bij het overreiken van het pallium liet Innocentius in een oorkonde vastleggen dat 
alle patriarchen dit in de toekomst dienden aan te vragen. Daarna maakte Morosini 
zich op om via Venetië naar Constantinopel te reizen. In Venetië moest hij zweren 
nooit anders dan Venetianen in het kapittel op te nemen en zich er altijd voor in te 
zetten een Venetiaan als patriarch te laten kiezen (in 1208 zou hij deze gedane eed 
afzweren). Op 15 mei 1205 arriveerde hij in Constantinopel. Na het overlijden van 
patriarch Thomas Morosini in juni-juli 1211 te Thessalonica ontstond er een 
sedisvacatio die zou duren tot 1215.114 
 
 Al op 5 augustus 1211 reageerde Innocentius per brief op de verkiezing van de 
decaan van de Hagia Sophia nadat deze door de Venetiaanse kapittelheren tot 
opvolger van de overleden patriarch was verkozen. De Frankische conventuele 
kerken hadden de gang van zaken niet geaccepteerd en appelleerden aan de paus 
met het zenden van een terna.115 Begin augustus verklaarde Innocentius de keuze 

 
110 Cf. Wolff, The Latin Empire, p.195-6; Wolff, Politics in the Latin Patriarchate, p. 228. 
111 Cf. Santifaller, Beitrage zur Geschichte des Lateinischen Patriarchats, pp. 17-24; Wolff, Politics in the 
Latin Patriarchate, p. 227-8; Tricht Van, The Latin Renovatio of Byzantium, pp. 219-23. 
112 Cf. Santifaller, ibid., pp. 110-3. 
113 De proosten (praepositi) van de conventuele kerken claimden het recht te mogen stemmen bij de 
keuze van een patriarch. Cf. Wollf, Politics in the Latin Patriarchate, pp. 244-6. Het betrof hier de kerken 
met een convent van Venetiaanse of van Frankische clerici. 
114 Cf. Santifaller, ibid., pp. 25-30; Wolff, Politics in the Latin Patriarchate, pp. 227-33.  
115 Een voordracht van drie kandidaten, overeenkomstig het recht van het kapittel. 
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en het voorstel voor ongeldig en riep hij op tot een nieuwe stemming. Eind december 
volgde er een nieuwe stemronde, evenwel zonder tot een oplossing te komen: de 
Venetianen presenteerden de plebaan van Venetië als kandidaat, de Frankische 
(keizerlijke) partij kwam met Gervasius, aartsbisschop van Herakleia en Venetiaan 
van geboorte. Innocentius bevestigde geen van beide kandidaten, maar zond de 
pauselijke notarius magister Maximus met de benodigde volmachten om tot een 
oplossing te komen.116 Magister Maximus kwam echter niet verder dan Venetië 
omdat de Venetianen hem geen doortocht verleenden. Op 18 september 1213 werd 
de zaak overgedragen aan kardinaal-legaat Pelagius van Albano, die echter niet tot 
een beslissing kwam, met het gevolg, dat beide kandidaten ten tijde van het concilie 
in 1215 hun kandidatuur bepleitten. De uitnodiging voor het concilie was overigens, 
bij de absentie van een patriarch, aan het kapittel van de Hagia Sophia gericht. In 
de tweede helft van november 1215 werd de zaak aan de paus voorgelegd. Na 
beraad met de curie-kardinalen verklaarde hij de keuze en het voorstel opnieuw 
ongeldig en benoemde vervolgens - uit eigen beweging - aartsbisschop Gervasius 
(1215-1219) tot patriarch, die in deze hoedanigheid verder deelnam aan het concilie, 
dat daagde van 11 tot 30 november 1215.117   
 
  De brieven en de adressanten 
In vier brieven van de hand van Innocentius komt de kwestie van de keuze en de 
bevestiging van de patriarch van Constantinopel naar voren. De brieven handelen 
over de keuze van de eerste patriarch Thomas Morosini en over het protocol van de 
verkiezing.  
De brief VII-203 Evangelica docente118 (titulatuur: aan de bisschoppen, abten en 
overige clerici, zich bevindend in Constantinopel - in het register opgenomen op 21 
januari 1205 te Rome bij Sint-Pieter) is al vaker ter sprake gekomen. De passage 
over Thomas Morosini en de procedure van verkiezing is om meerdere redenen 
interessant. Op de dag van de benoeming van Thomas Morosini tot patriarch werd 
met deze brief de gehele Latijnse clerus geïnformeerd over de procedurele gang van 
zaken en over de achterliggende visie.   
Ook de brief VIII-65 (64) Licet apostolica119 (titulatuur: aan de patriarch en de gehele 
clerus van Constantinopel - in het register opgenomen tussen ca. 25 april-25 mei 
1205 te Rome bij Sint-Pieter) staat in de context van de verkiezingsprocedure van 

 
116 Cf. Robinson, The Institutions of the Church, p. 380: During the second quarter of the century the title 
magister began to appear in the college of cardinals, designating men distinguished for their learning, 
particularly in law. 
117 Cf. Santifaller, Beitrage zur Geschichte des Lateinischen Patriarchats, pp. 31-2. 
118 Br. VII-203 Evangelica docente. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, 203, pp. 354-59;  
Haluscynskyj, Acta, I, pp. 285-9, nr. 68 en in: PL 215, 0512D-0512A. Becommentariëring en Engelse 
vertaling in: Andrea, Contemporary Sources, pp. 131-9. 
119 Br. VIII-65 (64) Licet apostolica. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 65, pp. 109-10 en in: 
Haluscynskyj, ibid., I, p. 305. 
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de patriarch. Bijzonder is dat de pasbenoemde patriarch uitdrukkelijk bij het 
vaststellen van de procedure betrokken is.  
In de brief VIII-136 (135) Licet pactiones120 (titulatuur: aan Benedictus, kardinaal- 
priester van de titulus S. Susanna, legaat van de Apostolische Stoel - in het register 
opgenomen op ca. 7 september 1205 te Rome bij Sint-Pieter) wordt de legaat 
opgedragen om de uit het Westen komende clerici de hen toekomende inkomsten 
te verlenen (in overeenstemming met het Verdrag van Maart 1204), in het geval de 
patriarch dit niet zou doen. Binnen deze context komt het recht van de Kerk van 
Constantinopel ter sprake om zelf de patriarch te kiezen en wordt de procedure 
vastgesteld. 
De brief XIV-97 Per litteras121 (titulatuur: aan het kapittel van de Hagia Sophia en 
alle prelaten van de conventuele kerken van Constantinopel - in het register 
opgenomen op 5 augustus 1211 te Rome bij Lateranen) heeft betrekking op de 
keuze van een nieuwe patriarch tijdens het interregnum. Innocentius wees zowel de 
Venetiaanse kandidaat af, alsook de terna, welke werd voorgelegd door de prelaten 
van de conventuele kerken. Hij beval het kapittel en de prelaten om te komen tot de 
keuze van een andere geschikte kandidaat; anders zou de Apostolische Stoel dit 
doen. 
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
In verband met de keuze van de Latijnse patriarch legt Innocentius bijzondere 
nadruk op de niet correct gevolgde canonieke procedure. De benoeming, die later 
alsnog volgde, kwam voort uit de zorg voor de eenheid van de Kerken en voor de 
Kerk van Constantinopel. Het feit dat een clericus door een communiteit van leken 
tot patriarch was verkozen, krijgt van Innocentius ten volle de aandacht. De 
verkiezing was canoniek ongeldig vanwege het ontbreken van een benoeming van 
de kanunniken door de paus of een van zijn gedelegeerden: reden waarom de keuze 
in een openbare bijeenkomst ongeldig moet worden verklaard. Innocentius verklaart 
uitdrukkelijk dat noch leken noch een wereldlijk vorst de religieuze faculteiten 
bezitten om kerkelijke zaken te ordenen. Dat de paus de kandidaat later toch 
benoemde, zo schrijft hij, was omwille van de relatie tussen beide Kerken, de 
tussenkomst van de keizer en de bijzondere zorg van Innocentius voor de Kerk van 
Constantinopel. Vanuit de volheid van de aan hem verleende macht (plenitudo 
potestatis) heeft Innocentius de kandidaat uitgekozen en bevestigd (brief VII-203 

 
120 Br. VIII-136 (135) Licet pactiones. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 136 (135), p. 250; 
Haluscynskyj, Acta, I, p. 313, nr. 88 en in: PL 215, 0715A-0715B.   
121 Br. XIV-97 Per litteras. Transcriptie in: Sommerlechner, Die Register, XIV, 97, pp. 151-2; Haluscynskyj, 
ibid., I, p. 529, nr. 7 en in: PL 216, 0459B-0469C. 
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aan de bisschoppen, abten en overige clerici, zich bevindend in Constantinopel - 
januari 1205122).  

 
122 Hageneder, Die Register, Br. VII-203 Evangelica docente, p. 357, r.18 - p. 358, r. 1; p. 358, r. 19 - p. 
359, r. 7-11: Ut autem Veneti, qui fuerant laboris participes, essent pariter consortes, placuit laicis in 
communi, ut de clero Venetiarum assumeretur vir idoneus et preferretur Constantinopolitane ecclesie 
patriarcha. Cum ergo quidam clerici Venetorum fuissent ecclesie sancte Sophie servitito deputati, ne 
acephali sine capite viderentur, de preficiendo sibi pastore tractantes convenerunt in unum et dilectum 
filium T(homam), subdiaconum nostrum, in patriarcham unanimiter elegerunt et confirmationem electionis 
sue per nuntios proprios a nobis humiliter postularunt nobili viro  […] duce Venetorum per sollempnes 
nuntios suos idem cum instantia requirente. […] Cum ergo huiusmodi nobis fuisset electio presentata, 
licet de persona electa ex mora diutina, quam apud sedem apostolicam fecit olim, nos et fratres nostri 
sufficientem notitiam haberemus, utpote quam noveramus genere nobilem, honestam moribus, 
providentia circumspectam et competenter litteris eruditam, electionem tamen examinavimus iuxta 
morem et eam invenimus contra formam canonicam attemptatam,  non tam ex eo, quod a multis extitit 
contradictum et ab aliquis etiam appellatum, etsi postmodum fuerit a contradictione pariter et appellatione 
recessum, quam pro eo, quod, cum laicis quantumcumque religiosis disponendi de rebus ecclesiasticis 
nulla sit attributa facultas, auctoritate alicuius principis secularis in Constantinopolitana ecclesia nec 
debuerat nec potuerat eligi patriarcha. Sed nec clerici Venetiarum, qui ecclesie sancta Sophie se 
canonicos electos appellant, in eadem ecclesia ius habuerant eligendi, cum in ea neque per nos neque 
per legatos aut delegatos nostros fuerint instituti, propter quod electionem ipsam de communi fratrum 
nostrorum consilio curavimus in publico consistorio reprobare. Verum cum personarum delictum in 
dampnum ecclesiarum non debeat redundare nec idem subdiaconus in aliquo deliquisset, utpote qui 
absens fuerat et irrequisitus electus, memores precum iamdicti imperatoris, que non solum utilitatem, 
verum etiam necessitate innuere videbantur, et eidem ecclesie, cuius ad nos ordinatio specialiter 
pertinebat, providere volentes gratiam exhibere, ut ad obsequium crucis Christi fortius accingantur, ex 
collata nobis plenitudine potestatis eundem subdiaconum nostrum tamquam membrum apostolice sedis 
elegimus et confirmavimus eidem ecclesie patriarcham. 
VERTALING: Opdat echter de Venetianen, die aan het werk hadden deelgenomen, gelijkwaardig hun 
deel zouden krijgen, waren de gezamenlijke leken het erover eens, dat uit de clerus van de Venetianen 
een waardig persoon zou worden gekozen en als patriarch aan het hoofd van de Kerk van Constantinopel 
zou worden gesteld. Toen dus, aan bepaalde Venetiaanse clerici de dienst van de kerk van de Hagia 
Sophia was toegewezen, kwamen zij, opdat zij niet als een man zonder hoofd zouden lijken, bijeen om 
een herder boven zich te plaatsen en ze kozen eensgezind onze geliefde zoon T(homas), onze 
subdiaken, tot patriarch en zij vroegen ons nederig door hun eigen boden om de bevestiging van zijn 
keuze, de edelman […] doge van de Venetianen drong door zijn aangestelde boden krachtig op hetzelfde 
aan. […] Toen ons dus een dergelijke verkiezing werd gepresenteerd, hoewel wij en onze broeders 
voldoende bekend waren met de verkozen persoon vanwege een langdurig verblijf, dat hij vroeger bij de 
Apostolische Stoel had doorgebracht, en wisten dat hij uit een adellijke familie stamde, oprecht van 
levenswijze was, als bestuurder gewaardeerd en literair bekwaam en erudiet was, hebben wij niettemin 
zoals gebruikelijk de verkiezing onderzocht en wij vonden dat deze in strijd was met de canonieke vorm. 
Dit niet zozeer vanwege het feit dat door velen bezwaar werd ingediend en door anderen zelfs beroep 
werd aangetekend, ofschoon later de bezwaren en de beroepen werden teruggenomen, maar vanwege 
het feit dat, er geen enkele macht aan leken is gegeven om kerkelijke zaken te regelen voor leden van 
religieuze gemeenschappen, had de patriarch niet mogen en kunnen worden verkozen voor de Kerk van 
Constantinopel op het gezag van een wereldlijk vorst. Maar ook de Venetiaanse clerici, die zichzelf de 
verkozen kanunniken van de kerk van de Hagia Sophia noemen, hadden niet het recht van keuze in deze 
kerk, omdat ze niet door ons noch door onze legaten of gedelegeerden waren benoemd, reden waarom 
wij op het gezamenlijk advies van onze broeders er zorg voor hebben gedragen dat deze keuze in een 
openbare bijeenkomst werd verworpen. Maar omdat een overtreding begaan door personen niet ten 
nadele van de Kerken zou moeten uitwerken en dezelfde subdiaken niets verkeerds had gedaan - hij was 
in zijn afwezigheid en zonder erom te vragen gekozen - hebben wij indachtig de verzoeken van de reeds 
genoemde keizer, die leken te wijzen op wat niet alleen nuttig, maar zelfs echt noodzakelijk was. En wij 
willen aan diezelfde Kerk een gunst bewijzen, waarvan de ordening ons bijzonder bezighoudt, opdat zij 
(de Venetianen) sterker verbonden zouden zijn met de dienst aan het kruis van Christus, hebben wij 
vanuit de aan ons verleende volheid van de macht deze zelfde man, onze subdiaken, zogezegd een lid 
van de Apostolische Stoel, uitgekozen en bevestigd als patriarch voor diezelfde kerk. 
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De Kerk van Constantinopel behoudt echter uitdrukkelijk haar recht om in alle vrijheid 
haar eigen patriarch te kiezen. Bij sedisvacatio moeten het kapittel van de Hagia 
Sophia en de prelaten van de andere collegiale kerken van de stad in de Hagia 
Sophia samenkomen voor de verkiezing van een geschikte kandidaat, die algemeen 
aanvaard is en met meerderheid van stemmen (brief VIII-65 (64) aan de patriarch 
en de gehele clerus van Constantinopel - april/mei 1205123). De verdragen, die in dit 
verband tussen de Franken en de Venetianen over kerkelijke zaken werden 
gesloten, hebben geen wettelijke rechtsgeldigheid. Met betrekking tot de keuze van 
de patriarch keurt Innocentius de verdragen echter toch goed om daarmee de 
saamhorigheid tussen beide groeperingen te bewaren. De legaat wordt opgedragen 
om met pauselijk gezag de ongeoorloofde situatie, ontstaan door de 
onbezonnenheid van de kruisvaarders, te ordenen. Hij ontvangt tevens vanuit 
diezelfde pauselijke autoriteit de volmacht om de hindernis van het beroep op te 
heffen (brief VIII-136 (135) aan kardinaal-legaat Benedictus van S. Susanna - 
september 1205124).  

 
123 Hageneder, Die Register, Br. VIII-65 (64) Licet apostolica, p. 110, r. 1-7, 9-15: Constantinopolitane 
tamen ecclesie nuper providere volentes noluimus ex eo, quod te, frater patriarcha, eligere ac confirmare 
curavimus et tandem duximus consecrandum, auferre ipsi electionis canonice libertatem aut per factum 
nostrum eidem preiudicare inposterum, quominus, cum eam vacare contigeret, deberet et posset 
canonice ordinari, unde super hoc litteras nostras tibi concessimus ad cautelam. […] tanto cum maiori 
deliberatione ac maturiori et pleniori sit consilio eligendus, presentium auctoritate statuimus, ut, cum 
eandem ecclesiam vacare contigerit, universi prelati conventualium ecclesiarum apud Constantinopolim 
positarum in ecclesia sancta Sophie una cum canonicis eius ad tractandum super electione conveniant 
et de unanimi consensu omnium vel maioris et sanioris partis eorum electio secundum Deum de persona 
idonea canonice celebretur.  
VERTALING: Hoewel wij onlangs voor de Kerk van Constantinopel een benoeming hebben gedaan, 
reden waarom wij zorg hebben gedragen voor uw keuze en bevestiging, broeder patriarch, en u 
uiteindelijk hebben gewijd, willen wij van haar (de Kerk van Constantinopel) niet de vrijheid van een 
canonieke verkiezing wegnemen of door ons handelen voortaan daaraan afbreuk doen, zodat zij niet 
wanneer haar een sede vacante ten deel zou vallen, welke canoniek geordend zou moeten en kunnen 
zijn, reden waarom wij u door deze brieven tot voorzichtigheid hebben gemaand […] opdat hij (de 
patriarch) met het grootst mogelijke overleg en na het rijpste en volledigste beraad gekozen zal worden, 
bepalen wij met het gezag van dit schrijven, dat, wanneer deze kerk vacant komt, alle prelaten van de 
conventuele kerken in Constantinopel samenkomen in de kerk van de Hagia Sophia om samen met haar 
kanunniken de verkiezing te regelen en dat op basis van een eensgezinde consensus van allen of bij 
meerderheid en door het gezondere inzicht onder hen, zodat de verkiezing van wie volgens God de 
geschikte persoon is, op canonieke wijze kan wordt gehouden. 
124 Hageneder, ibid., Br. VIII-136 (135) Licet pactiones, p. 250, r. 15-21, 23-25, 27-28: Licet pactiones, 
que de rebus ecclesiastici s  inter Francos en Venetos facte fuerunt,non sint de iure servande, sicut tamen 
nos pro servanda concordia inter eos in electione processimus patriarche, sic tu in ordinandis ecclesiis 
pro eadem cause procedas, ut auctoritate nostra licite fiat, quod eorum temeritate fuit illicite constitutum. 
Cum enim inter huiusmodi pactiones hoc contineatur expressum, ut clerici utriusque partis illas ecclesias 
debeant ordinare, que sue parti contigerint, […] discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus 
ea, que in parte Francorum assignata repereris, eisdem clericis sublato appellationis obstaculo auctoritate 
nostra concedas, […] quia gratiam, quam Venetis fecimus in maiori, non decet nos Francis in minori 
negare. 
VERTALING: Ofschoon de tussen de Franken en de Venetianen in kerkelijke aangelegenheden gesloten 
verdragen niet wettelijk bindend zijn, moet u bij de rangorde van de kerken op eenzelfde wijze en op 
eenzelfde grond te werk gaan, om de kerkelijke eenheid tussen hen te bewaren. Handel zoals bij de 
keuze van de patriarch, opdat op ons gezag op geoorloofde wijze gebeurt, wat door hun onbezonnenheid 
ongeoorloofd werd gedaan. Want wanneer in dergelijke verdragen duidelijk is vastgelegd, dat clerici van 
beide partijen voor deze kerken gewijd moeten worden, die bij hun deel horen, […] door deze apostolische 
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Robert Wolff benadrukt dat Innocentius in deze kwestie het vermoeden koesterde 
dat Morosini de Venetianen wilde bevoordelen ten koste van de Franken.125 
 
 Dat de Apostolische Stoel haar plenitudo sollicitudinis waar wilde maken, mag 
blijken uit de verkiezingsprocedure rond de tweede patriarch van Constantinopel. De 
Apostolische Stoel wil de volle waarheid onderzoeken rond het optreden van de 
beide partijen, Franken en Venetianen, in het proces van de verkiezing van een 
patriarch. De kwestie werd besproken in de raad van onze ‘broeders’ (de kardinalen). 
Vanuit het apostolisch gezag zal waar nodig ondersteuning worden geboden (brief 
XIV-97 aan het kapittel van de Hagia Sophia en alle prelaten van de conventuele 
kerken van Constantinopel - augustus 1211126). 

 
brief laten wij het aan uw eigen oordeel en goeddunken over, wat u in de regio van de Franken zult 
bepalen, en u zult ook aan dezelfde clerici onze autoriteit verlenen, wanneer  de hindernis van het beroep 
is weggenomen […] want de gunst, welke wij de Venetianen in een grotere aangelegenheid (de 
patriarchaatszetel) bewezen hebben, mag de Franken in een kleine aangelegenheid (de benoeming van 
Frankische clerici in het kathedraal-kapittel) niet geweigerd worden.   
125 Cf. Wolff, Politics, p. 236. 
126 Sommerlechner, Die Register, Br. XIV-97 Per litteras, p. 152, r. 15-31: Cum autem nuper utriusque 
partis procuratoribus propter hoc apud sedem apostolicam constitutis super eleccione ac postulationibus 
memoratis inquisissemus plenius veritatem, licet ex parte vestra, filii capitulum, propositum fuerit, quod, 
priusquam statutum apostolicum  
vobis ostensum aut aliqua prohibitio facta fuerit, tractatus habitus fuerat super predicti elleccione decani, 
que nondum extiterat publicata, quia nobis constitit evidenter eleccionem ipsam a vobis, filii capitulum, 
post statutum apostolicum vobis ostensum et appellationem ad nos legitime interpositam quibusdam 
exclusis atque contemptis, qui volebant et debebant pariter interesse, minus canonice celebratam, ut de 
ceteris, que tam contra eleccionis processum quam contra personam electi fuere proposita, taceatur, et 
ad postulationes prefatas a vobis, filii prelati, inconsulte processum, tam illam quam istas de fratrum 
nostrorum consilio duximus reprobandas, devocioni vestre per apostolica scripta districte precipiendo 
mandantes, quatenus omni vicio simulsatis exploso tam loco quam voto convenientes in unum et sancti 
Spiritus gratia invocata talem vobis personam eligatis canonice in pastorem, que scientia, vita et fama 
prepollens tanto congruat oneri et honori, ut vestris parcatis laboribus et expensis et apostolicum vobis 
favorem ex hoc valeatis plenius comparare, pro certo scientes, quia, si vel persona non esset idonea vel 
forma canonica, nos defectum vestrum auctoritate apostolica suppleremus. 
VERTALING: Ofschoon wij door de gevolmachtigden van beide delen (van het kapittel) over de gehele 
waarheid geraadpleegd werden vanwege de bij de Apostolische Stoel (gepresenteerde) constituties over 
de keuze (van de patriarch) en de genoemde voorgelegde eisen, werd van jullie kant, kapittelzonen (de 
Franse kanunniken van de conventuele kerken), geoorloofd het voorstel gedaan, dat, alvorens de 
apostolische beslissing aan jullie zou worden meegedeeld of er anderszins een verbod tegen jullie zou 
worden uitgevaardigd, er een bespreking zou moeten worden gehouden over de keuze van de 
vorengenoemde decaan (de Venetiaanse kandidaat), en dat die nog niet openbaar zou worden gemaakt. 
Omdat het voor ons onomstotelijk vaststaat dat deze door jullie gedane keuze, kapittelzonen, nadat de 
apostolische beslissing aan jullie werd meegedeeld en aan ons een legitiem beroep werd voorgelegd, 
waarin sommigen, zij die gelijkelijk betrokken wilden en moesten zijn, door een minderheid van de 
bijeengekomen kanunniken werd buitengesloten en achtergesteld. Aangezien er  tegenover de overigen, 
zowel over het proces van de keuze maar ook over de gekozen persoon die werd voorgesteld, werd 
gezwegen, en jullie voorstellen, prelatenzonen, werden voorgedragen in een onbezonnen proces, hebben 
wij dit besproken in de raad van onze broeders en daarbij zowel die als deze afgekeurd. Wij dragen jullie 
op je door deze apostolische brief te laten leiden en ze nauwgezet te volgen in jullie toewijding, voor zover 
de schending van allen gelijkelijk is afgekeurd, dat jullie zowel qua plaats als qua gezindheid in eenheid 
samenkomen en onder aanroeping van de genade van de Heilige Geest jullie op canonieke wijze een 
dusdanig persoon als herder voor u zult kiezen, die kennis, leven en faam bezittend kan omgaan met last 
en eer, opdat jullie rekening houdend met jullie inzet en afwegingen en met de apostolische gunst voor 
jullie, jullie zo beter kunnen vergelijken en zo tot zekerheid te komen, want, wanneer de persoon niet 
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Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat het Latijnse patriarchaat van 
Constantinopel een turbulente start heeft gekend. In relatief korte tijd werden er door 
de kruisvaarders onderling afspraken gemaakt over de keuze van de patriarch en 
zijn positie. Innocentius werd daardoor uitgedaagd tot een stellingname. Hij koos niet 
voor één van beide partijen, maar hij reageerde vanuit het canoniek recht: de 
verkiezing was een zaak van de clerici, niet van leken. Hiermee bracht hij de kwestie 
terug op het kerkelijke niveau en vertrouwde de verdere afwikkeling toe aan zijn 
legaat, die uitdrukkelijk handelde namens de Apostolische Stoel. Ondanks de 
complexe verstrengeling van Venetiaanse en Frankische belangen koos Innocentius 
ervoor om via de canonieke weg in het kerkelijk bestuur ordening aan te brengen 
door niet alleen aan de Kerk van Constantinopel het recht van vrije keuze van een 
patriarch te garanderen, maar ook door in de procedure van stemming ruimte te 
scheppen voor de prelaten van de andere stadskerken naast het kapittel van de 
Hagia Sophia. De patriarch zou verkozen moeten worden bij meerderheid van 
stemmen. Daarmee werd onbewust een nieuwe weg ingeslagen, die niet alleen brak 
met de Byzantijnse traditie (waarin de keizer zijn gezag liet gelden), maar waardoor 
tevens de Latijnse traditie bepalend werd voor de zetel van Constantinopel. Aldus 
komen in de plenitudo sollicitudinis van Innocentius voor de Kerk van Constantinopel 
twee krachtlijnen aan het licht: de veiligstelling van het klerikale recht van kerkelijk 
bestuur en de synodale onderbouwing hiervan.   

 

4.3 De gezagsverhouding tussen de paus en de patriarch  

We zijn niet geïnformeerd over de wijze waarop Innocentius in het laatste half jaar 
van zijn pontificaat is omgegaan met Gervasius uit Tuscia, die als de nieuwe 
patriarch van Constantinopel was benoemd.127 Alle aandacht gaat dan ook naar 
Thomas Morosini. Het onderzoek van de teksten wil naar voren brengen welke 
bestuursvolmachten en bestuursopdrachten Innocentius heeft afgegeven aan de 
patriarch van Constantinopel en vooral welke leerstellige argumentatie hij als 
onderbouwing hierbij heeft aangegeven.  
 
 De brieven en de adressant 
Op 30 maart 1205, de dag dat hem het pallium werd verleend en drie dagen na zijn 
bisschopswijding in de Sint-Pieter, werden aan patriarch Thomas Morosini zeven 
brieven overhandigd. Zij markeren tevens het begin van het Latijnse patriarchaat. 
De brede context van deze brieven wordt gevormd door het feit dat het om de eerste 
Latijnse patriarch voor de zetel van Constantinopel gaat. Daaropvolgend ontving 
patriarch Thomas Morosini in de periode van september 1206 tot januari 1216 nog 

 
geschikt is of de canonieke vorm incorrect, dan zullen wij jullie tekortkoming met het apostolisch gezag 
aanvullen.  
127 Patriarch Gervasius ontving bij zijn aantreden de brief XVIII-219 Sic Dominus - januari 1216 (het was 
een kopie van Br. VIII-20 Sic Dominus - maart 1205 aan Thomas Morosini). 
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eens achttien brieven. Al deze brieven worden inhoudelijk als volgt gerangschikt: het 
ambt en de persoon van de eerste Latijnse patriarch, de door Innocentius verleende 
volmachten aan de patriarch, de disciplinaire maatregelen of de kwesties rond 
wijdingen en tenslotte de brieven rond de benoemingen van kanunniken. 
  

In de context van het ambt en de persoon van Thomas Morosini komen de 
volgende brieven als brontekst naar voren:  
De brief VIII-19 Prerogativa dilectionis128 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 30 maart 1205 te Rome bij Sint-
Pieter) is de belangrijkste van deze brieven. Er wordt gerefereerd aan het respect 
dat de nieuwe patriarch diende te ontvangen van de clerici van de stad en het 
diocees Constantinopel. Hij is al ten dele besproken onder punt 2.2 van dit hoofdstuk 
in verband met de beide patriarchale zetels.  
1. De brief VIII-25 Licet nulli129 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van Constantinopel 
- in het register opgenomen op ca. 30 maart 1205 te Rome bij Sint-Pieter) gaat over 
de vrije keuze van een toekomstige patriarch.  
2.  De brief VIII-65 (64) Licet apostolica130 (titulatuur: aan de patriarch en de gehele 
clerus van Constantinopel - in het register opgenomen tussen ca. 25 april-25 mei 
1205 te Rome bij Sint-Pieter) werd al eens besproken onder punt 2.2 met betrekking 
tot de beide zetels en onder punt 4.2 met betrekking tot de keuze van de patriarch. 
Nu komt hij ter sprake in zoverre het de onderlinge verhouding tussen de 
Apostolische Stoel en de patriarch betreft.  
3. Met de brief IX-130 Ad hoc131 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op ca. 23 juli - 5 augustus 1206 te 
Ferentino) werd de patriarch bevestigd in zijn trouw aan de Apostolische Stoel; de 
eed waartoe hij gedwongen werd, werd ongeldig verklaard en voor de Venetianen 
die aan de eed vast bleven houden dreigde een anathema.    
 
   In de context van de verleende volmachten aan de patriarch zijn van belang: 
1. De brief VIII-20 Sic Dominus132 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 30 maart 1205 te Rome bij Sint-
Pieter) benoemt uitdrukkelijk enkele van de verleende volmachten.  

 
128 Br. VIII-19 Prerogativa dilectionis. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 19, pp. 32-3; 
Haluscynskyj, Acta, I, pp. 295-7 en in: PL 215, 0574D-0576A. Becommentariëring en Engelse vertaling 
in: Powell, The Deeds, pp. 178-80. 
129 Br. VIII-25 Licet nulli. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 25, pp. 38-9; Haluscynskyj, ibid., I, p. 298 
en in: PL 215, 0579A-0579B 
130 Br. VIII-65 (64) Licet apostolica. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 65, pp. 109-10 en in: 
Haluscynskyj, ibid., I, p. 305. 
131 Br. IX-130 Ad hoc. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 130, pp. 233-5;  Haluscynskyj, ibid., I, p. 504, 
nr.5 en in: PL 215, 0947B-0948C. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, ibid., pp. 182-3. 
132 Br. VIII-20 Sic Dominus. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 20, pp. 34-5; Haluscynskyj, ibid., I, pp. 
295-7 en in: PL 215, 0574D-0576A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, ibid., pp. 180-2. 
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2. De brief VIII-21 Quia gratia133 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op ca. 30 maart 1205 te Rome bij Sint-
Pieter) gaat in op de vrije beschikking van de patriarch om subdiakens te wijden 
zonder rekening te houden met hun afkomst (Frankisch of Venetiaans).   
3. De brief VIII-22 Licet in134 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van Constantinopel 
- in het register opgenomen op ca. 30 maart 1205 te Rome bij Sint-Pieter) geeft de 
toestemming om in geval van noodzaak zonder pauselijke toestemming over 
bisschoppelijke goederen te kunnen beschikken.  
4. De brief VIII-23 Auctoritate presentium135 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op ca. 30 maart 1205 te Rome bij Sint-
Pieter) geeft bepalingen aan voor de keuze van een toekomstige patriarch en geeft 
de vrijheid om appellaties aan te nemen.  
5. De brief VIII-24 Licet Constantinopolitanum136 (titulatuur: aan Thomas, patriarch 
van Constantinopel - in het register opgenomen op ca. 30 maart 1205 te Rome bij 
Sint-Pieter) vermeldt dat de patriarch en zijn medewerkers de inkomsten van de 
thuiskerken kunnen behouden totdat de situatie in het Latijnse keizerrijk 
gestabiliseerd is. 
6. In de brief IX-140 Inter quatuor137 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 2 augustus 1206 te Ferentino) wordt 
de patriarch de volmacht verleend appellaties aan de Apostolische Stoel te beperken 
en zaken zelf af te handelen.   
7. De brief XII-79 Ex tuarum138 (titulatuur: aan de patriarch (Thomas) van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 10 juli 1209 te Viterbo) verleent de 
patriarch de opdracht om een suspensie op te heffen.  
8. Met de brief XII-141 Sacrosancta Romana139 (titulatuur: aan de patriarch van 
Constantinopel (Thomas) - in het register opgenomen op ca. 23 november 1209 te 
Rome bij Lateranen) ontvangt de patriarch de volmacht het cathedraticum140 te 
vragen aan kerken in zijn ambtsgebied en de Griekse gelovigen met kerkelijke 
straffen desnoods hiertoe te dwingen.   
 

 
133 Br. VIII-21 Quia gratia. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 21, p. 35; Haluscynskyj, Acta, I, 
p. 500b en in: PL 215, 0577A-0577B.  
134 Br. VIII-22 Licet in. Hageneder, ibid., VIII, 22, p. 36; Haluscynskyj, ibid., I, p. 500c en in: PL 215, 0577C. 
135 Br. VIII-23 Auctoritate presentium. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 23, p. 37; Haluscynskyj, ibid., 
I, pp. 297-8 en in: PL 215, 0577D-0578B. 
136 Br. VIII-24 Licet Constantinopolitanum. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 24, pp. 37-8; 
Haluscynskyj, ibid, I, p. 500 en in: PL 215, 0578C-0578D. 
137 Br. IX-140 Inter quatuor. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 140, pp. 250-6, nr. 140; Haluscynskyj, 
ibid., I, pp. 317-20, nr. 91. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, The Deeds, pp. 187-92. 
138 Br. XII-79 Ex tuarum. Transcriptie in: Sommerlechner, Die Register, XII, 79, p. 133; Haluscynskyj, ibid., 
I, p. 517, nr. 6 en in: PL 216, 0083D-0084A. 
139 Br. XII-141 Sacrosancta Romana. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XII, 141, p. 281; Haluscynskyj, 
ibid., I, p. 372, nr. 134 en in: PL 216, 0163B-0163C. 
140 Een jaarlijkse verplichte bijdrage, die aan de ordinarius moest worden voldaan. Ze was tevens een 
erkenning van het gezag van de bisschop.  



 
 

249 
 

  In de context van de disciplinaire maatregelen of wijdingen betreft het de 
volgende brieven: 
1. In de brief VIII-154 Inter quatuor141 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 19 november 1205 te Rome bij Sint- 
Pieter) krijgt de patriarch de volmacht om de bisschop van Patras te wijden en hem 
het pallium te verlenen. De brief kwam al eens ter sprake onder punt 2.2 met 
betrekking tot de beide zetels.  
2. Met de brief IX-142 Instantia nostra142 (titulatuur: aan patriarch Thomas, patriarch 
van Constantinopel - in het register opgenomen op 5 augustus 1206 te Ferentino) 
krijgt de patriarch de pauselijke bevestiging en ondersteuning in zijn houding 
tegenover de kruisvaarders aangaande de kwestie van de kerkelijke goederen.  
3. De brief IX-241 (243) Ex tenore143 (titulatuur: aan de patriarch (Thomas) van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 13 januari 1207 te Rome bij Sint-
Pieter) bevestigt de excommunicatie van de patriarch over de Venetiaanse podestà 
en raad om de roof van een Maria-icoon en van het interdict dat door legaat 
Benedictus van S. Susanna over het Venetiaanse deel van de stad werd belegd.  
4. Met de brief XI-19 (20) Divine ordinationi144 (titulatuur: aan de gehele clerus van 
de niet- exempte parochiekerken in het diocees Constantinopel - in het register 
opgenomen op 7 maart 1208 te Rome bij Lateranen) wordt de clerus van 
Constantinopel opgeroepen gehoorzaamheid te betuigen aan de patriarch. Ook al is 
deze brief niet aan de patriarch gericht: hij laat de spanning voelen tussen de 
kruisvaarders en de Venetianen.  
5. De brief XI-22 (23) Ex parte145 (titulatuur: aan de patriarch van Constantinopel 
(Thomas) - in het register opgenomen op 8 maart 1208 te Rome bij Lateranen) is 
een antwoord op vragen rond canonieke kwesties, zoals het niet opnieuw wijden en 
zalven van Griekse bisschoppen die tot de Romeinse Kerk terugkeerden.  
6. In de brief XI-72 (76) Contra pessimam146 (titulatuur: aan de patriarch (Thomas) 
van Constantinopel - in het register opgenomen op 24 april 1208 te Lateranen) 
verbreekt Innocentius alle overeenkomsten tussen de kruisvaarders en de 
Venetianen met betrekking tot kerkelijke zaken. Hij spoort de patriarch aan de zaken 
recht te zetten.  

 
141 Br. VIII-154 Inter quatuor. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 154, pp. 269-71; Haluscynskyj, 
Acta, I, pp. 310-1 en in: PL 215, 0727C-0729A.  Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, The 
Deeds, pp. 192-4. 
142 Br. IX-142 Instantia nostra. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 142, pp. 257-60; Haluscynskyj, ibid., 
I, p. 320 en in Pl. 215, 0967C-0969C. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, ibid., pp. 184-
7. 
143 Br. IX-241 (243) Ex tenore. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 241 (243), pp. 418-9. 
144 Br. XI-19 (20) Divine ordinationi. Transcriptie in: Hageneder, ibid., XI, 19 (20), p. 25. 
145 Br. XI-22 (23) Ex parte. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 22 (23), p. 27; Haluscynskyj, ibid., I, p. 
341, nr.109 en in: PL 215, 1353A-1353B. 
146 Br. XI-72 (76) Contra pessimam. Transcriptie in: Hageneder, ibid., XI, 72 (76), pp. 93-100; 
Haluscynskyj, ibid., I, p. 512, nr. 23 en in: PL 215, 1388A-1392D. 
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7. De patriarch verneemt in de brief XII-117 Oblata nobis147 (titulatuur: dezelfde (aan 
de patriarch (Thomas) van Constantinopel) - in het register opgenomen op 4 
november 1209 bij Lateranen) waar de grenzen liggen van zijn bevoegdheden. Twee 
gemandateerde bisschoppen en de deken van de keizerlijke Mariakerk in 
Constantinopel moeten de paus informeren wanneer de patriarch, zonder hiertoe 
gemandateerd te zijn, toch bisschopszetels zou gaan samenvoegen.  
8. De brief XII-140 Sicut ea148 (titulatuur: aan de patriarch van Constantinopel 
(Thomas) - in het register opgenomen op 23 november 1209 te Rome bij Lateranen) 
ondersteunt de patriarch door een verklaring (eed), welke hem door de Venetianen 
werd afgedwongen, voor ongeldig te verklaren.  
9. In de brief XII-142 Cum avaritie149 (titulatuur: dezelfde (aan de patriarch van 
Constantinopel) - in het register opgenomen op ca. 23 november 1209 te Rome bij 
Lateranen) ontvangt de patriarch de volmacht om zijn onderdanen met kerkelijke 
straffen te dwingen het verbod te handhaven hout en wapens aan Alexandrië te 
leveren.  
10. Met de brief XII-143 Requisivit a150 (titulatuur: dezelfde (aan de patriarch van 
Constantinopel) - in het register opgenomen op ca. 23 november 1209 te Rome bij 
Lateranen) wordt aan de patriarch de verzekering gegeven dat de aartsbisschop van 
Patras geen privilege van exemptie heeft ontvangen.  
11. De brief XIII-182 (184) Ex litteris151 (titulatuur: aan de patriarch van 
Constantinopel (Thomas) - in het register opgenomen op 7 december 1210 te Rome 
bij Lateranen) bevat de opdracht aan de patriarch om de Latijnen met de dreiging 
van excommunicatie te verbieden die vorsten te ondersteunen, die tegen keizer 
Henricus ten strijde trekken.     
12. De ene brief aan Gervasius, brief XVIII-219 Sic Dominus152 (titulatuur: aan 
G(ervasio), patriarch van Constantinopel - in het register opgenomen op ca. 15-31 
januari 1216), benoemd als de opvolger van Thomas Morosini is een kopie van brief 
VIII-20 Sic Dominus153 (titulatuur: aan Thomas, patriarch van Constantinopel - in het 
register opgenomen op 30 maart 1205 te Rome bij Sint-Pieter), welke deze te Rome 
ontving na zijn installatie.  

 

 
147 Br. XII-117 Oblata nobis. Transcriptie in: Sommerlechner, Die Register, XII, 117, pp. 252-3; 
Haluscynskyj, Acta, I, p. 518, nr. 11 en in: PL 216, 0148C. 
148 Br. XII-140 Sicut ea. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XII, 140, pp. 280-1; Haluscynskyj, ibid., I, 
p. 519, nr. 12 en in: PL 216, 163A. 
149 Br. XII-142 Cum avaritie. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XII, 142, p. 282; Haluscynskyj, ibid., I, 
p. 372, nr. 135 en in: PL 216, 0163D. 
150 Br. XII-143 Requisivit a. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XII, 143, p. 282; Haluscynskyj, ibid., I, 
p. 373, nr. 136 en in: PL 216, 0163D. 
151 Br. XIII-182 (184) Ex litteris. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XIII, 182 (184), pp. 273-5; 
Haluscynskyj, ibid., I, p. 402, nr. 173 en in: PL 216, 0353D-0354D. 
152 Br. XVIII-219 Sic Dominus. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, p. 467, nr. 219. 
153 Br. VIII-20 Sic Dominus. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 20, pp. 34-5; Haluscynskyj, ibid., I, pp. 
295-7 en in: PL 215, 0574D-0576A. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Powell, The Deeds, pp. 
180-2. 
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  In de context van de benoemingen (de verlening van een kanunnikaat) vinden 
we de volgende brieven:  
1. De brief VIII-137 (136) Cum ad154 (titulatuur: aan […] patriarch van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 7 september 1205 te Rome bij Sint-
Pieter) betreft de verlening van het kanunnikaat aan zekere magister Henricus. 
2. De brief IX-148 Novelle plantationis155 (titulatuur: aan de patriarch en het kapittel 
van Constantinopel - in het register opgenomen op 25 augustus 1206 te Ferentino) 
is de vraag om een zekere magister Clemens, een familielid van de kardinaal-legaat 
Petrus Capuanus van S. Marcello, op te nemen onder de domkanunniken van de 
Hagia Sophia, waarbij de beperking van het aantal kanunniken door de patriarch 
geen beletsel mag vormen. 
3. De brief XII-113 Si preces156 (titulatuur: aan de patriarch (Thomas) van 
Constantinopel - in het register opgenomen op ca. 2 november 1209 bij Lateranen) 
betreft de opdracht om een zekere G., clericus bij keizer Henricus, op te nemen als 
kanunnik van de Hagia Sophia.  
4. Met de brief XII-116 Gravem ad157 (titulatuur: aan de patriarch (Thomas) van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 4 november 1209 bij Lateranen) krijgt 
de patriarch de opdracht om het in de toekomst na te laten de proosten van de 
keizerlijke kerken in Constantinopel uit hun ambt te verwijderen. 
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
Als eerste kijken we naar de passages in de brieven rond het ambt en de persoon 
van de eerste Latijnse patriarch. Bij deze belangrijke materie worden enkele 
kernelementen van de primaatsdoctrine naar voren gebracht. Tegenover de 
pasgewijde en aangestelde patriarch wordt benadrukt dat de volheid van de 
kerkelijke macht in Petrus verleend is aan de Kerk van Rome. God zelf heeft in 
Christus getoond en duidelijk bevestigd dat de Romeinse pontifex de plaatsbekleder 
van Christus is. Deze verleent op zijn beurt aan de patriarch het recht het pallium 
toe te kennen en de eed van gehoorzaamheid namens de paus en de Kerk van 
Rome aan te nemen (brief VIII-19 aan Thomas, patriarch van Constantinopel - maart 
1205158). In de brief met betrekking tot de aanstelling en wijding van patriarch 

 
154 Br. VIII-137 (136) Cum ad. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 137 (136), p. 251; 
Haluscynskyj, Acta, I, p. 502 en in: PL 215, 0715C. 
155 Br. IX-148 Novelle plantationis. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 148, pp. 269-71; Haluscynskyj, 
ibid., I, p. 505, nr. 11 en in Pl. 215, 0975.  
156 Br. XII-113 Si preces. Transcriptie in: Sommerlechner, Die Register, XII, 113, p. 249; Haluscynskyj, 
ibid., I, p. 518, nr. 9 en in: PL 216, 0147A-0147B. 
157 Br. XII-116 Gravem ad. Transcriptie in: Sommerlechner, ibid., XII, 116, pp. 251-2; Haluscynskyj, ibid., 
I, p. 518, nr. 10 en in: PL 216, 0148B. 
158 Hageneder, ibid., Br. VIII-19 Prerogativa dilectionis, p. 32, r. 15-20; p. 33, r. 19-24: Prerogativa 
dilectionis et gratie, quam apostolica sedes exhibuit ecclesie Bizanzene, cum eam in patriarchalem sedem 
erexit, ecclesiastice plenitudinem potestatis, quam non homo sed Deus immo verius Deus homo in beato 
Petro ecclesie Romane concessit, evidentius attestatur et, quod Romanus pontifex eius vicarius sit, 
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Thomas Morosini spreekt Innocentius over de plenitudo potestatis ecclesiasticae als 
een volmacht, die aan de paus de volledige vrijheid van handelen geeft zonder 
daarmee de rechten van anderen tekort te doen (brief VIII-25 aan Thomas, patriarch 
van Constantinopel - maart 1205159). De Apostolische Stoel als moeder en 
leermeesteres van alle Kerken doet niemand onrecht wanneer ze haar recht 
uitoefent, legt Innocentius uit aan de patriarch en clerus van Constantinopel. De pars 
sollicitudinis van de anderen (alios) tast op geen enkele wijze de plenitudo potestatis 
van de Apostolische Stoel aan. Het woord alios geeft aan dat de pars sollicitudinis 
contrair staat tegenover de ‘in omnibus plenitudinem potestatis’ (brief VIII-65 (64) 
aan de patriarch en de gehele clerus van Constantinopel - april/mei 1205160).  
Innocentius komt op voor de rechten van de patriarch ten opzichte van de 
Venetiaanse belangen. De bisschop van de Apostolische Stoel, die de plenitudo 
potestatis ecclesiasticae bezit, is door God aangesteld over volken en koninkrijken. 
Hij ontbindt daarom de opgelegde verplichtingen en legt een anathema op aan wie 
eraan vasthoudt. De patriarch verdient een genadevolle behandeling omdat hij het 
recht, de autoriteit, het respect en de eer van de Apostolische Stoel ongeschonden 

 
ostendit, qui et primos novissimos et novissimos facit primos. [...] Ad indicium etiam gratie plenioris 
auctoritate tibi presentium indulgemus, ut archiepiscopis suffraganeis tuis usum pallei presentis 
indulgentie auctoritate concedas, ab eis pro te, quod canonicum fuerit, pro nobis autem et ecclesia 
Romana sponsionem obedientie recepturus. Porro crucem, videlicet vexillum Dominicum, per 
quemcumque locum te transire contigerit excepta urbe Romana et loco, in quo fuerit Romanus antistes 
[...]  
VERTALING: Het voorrecht van voorliefde en genade dat de Apostolische Stoel verleend heeft aan de 
Byzantijnse Kerk toen ze haar tot een patriarchale zetel verhief, vanuit de volheid van de kerkelijke macht, 
die geen mens, maar God, meer nog de Godmens, in de zalige Petrus verleend heeft aan de Kerk van 
Rome, is evident betoond en dat de Romeinse pontifex, zijn plaatsbekleder, zo heeft laten zien, hij die de 
eersten tot laatsten en de laatsten tot eersten maakt. […] Als een indicatie van een grotere gunst, verlenen 
wij u met gezag van dit schrijven, dat u met het gezag van het huidige indult het gebruik van het pallium 
aan uw suffragaan-aartsbisschoppen mag verlenen; en dat u van hen voor u (zelf) zult ontvangen wat 
canoniek is vastgesteld en voor ons en de Kerk van Rome de belofte van gehoorzaamheid. Vervolgens 
geven wij de toestemming om het kruis, namelijk het vaandel van de Heer, voor u uit te laten dragen waar 
u ook bent, behalve in de stad Rome en op de plaats waar de bisschop van Rome zal zijn […] 
159 Hageneder, Die Register, Br. VIII-25 Licet nulli, p. 38, r. 25-9: Licet nulli penitus iniuriam faciamus, cum 
utimur iure nostro, nec depereat quicquam aliquibus, cum collatam nobis ecclesiastice potestatis 
plenitudinem exercemus, Constantinopolitane tamen ecclesie providere volumus ad cautelam et dolosa 
labia et linguam malignam habentibus materiam subtrahere murmurandi.  
VERTALING: Ofschoon wij in het geheel geen onrecht doen, wanneer wij gebruik maken van ons recht, 
en anderen ook maar iets tekort wordt gedaan, wanneer wij de volheid van de kerkelijke macht  uitoefenen  
die ons in handen is gelegd, willen wij echter de Kerk van Constantinopel tot voorzichtigheid aansporen 
en aan hen, die bedrieglijke lippen en een kwade tong hebben geen aanleiding geven om te mopperen.  
160 Hageneder, ibid., Br. VIII-65 (64) Licet apostolica, p. 109, r. 27 – p. 110, r.1: Licet apostolica sedes, 
que mater est ecclesiarum omnium et magistra, nulli prorsus iniuriam faciat, cum utitur iure suo, nec 
minores ecclesie in suum debeant preiudicium allegare, cum quicquam in eis ex collata sibi celitus 
potestate disponit, utpote que sic vocavit alios in partem sollicitudinis, ut sibi resevaret in omnibus 
plenitudinem potestatis, […] 
VERTALING: Hoewel de Apostolische Stoel, die de moeder en leermeesteres is van alle Kerken, 
geenszins iemand  onrecht berokkent, wanneer zij gebruik maakt van haar recht, noch moeten de lagere 
Kerken een juridische benadeling aanvoeren, wanneer zij in hen (die Kerken) op basis van het gezag dat 
haar vanuit den hoge is verleend iets regelt; zij immers roept anderen zo tot een gedeelde zorgzaamheid, 
dat zij ten opzichte van allen voor zichzelf de volheid van de macht reserveert, […] 
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wilde bewaren (brief IX-130 aan Thomas, patriarch van Constantinopel - juni 
1206161). 
 Ten tweede richten we ons op de passages waarin de door Innocentius verleende 
volmachten aan de patriarch ter sprake komen. De volmachten, die Innocentius als 
gunsten toebedeelde aan patriarch Thomas Morosini, inspireren hem tot een korte 
reflectie over de plenitudo potestatis van de Kerk van Rome. In de Kerk van Rome 
worden Gods gaven verdeeld door de verdiensten van Petrus. De plenitudo 
potestatis is een in alle opzichten onaantastbaar voorrecht van de Kerk van Rome, 
dat niet beïnvloed wordt door vermindering of verlies. De pars sollicitudinis 
vermindert de zorg van de Kerk van Rome voor alle Kerken niet en de plenitudo 
potestatis ecclesiasticae zorgt dat het privilege van Petrus hierdoor niet vermindert. 
Bijzonder wordt de faculteit om koningen te zalven naar voren gehaald (brief VIII-20 
aan Thomas, patriarch van Constantinopel - maart 1205162). Bij het aantreden van 

 
161 Hageneder, Die Register, Br. IX-130 Ad hoc, p. 234, r. 6-7, 23-5; 32 - p. 235, r. 2, 7-12: Ad hoc Deus 
apostolice sedis antistitem, qui plenitudinem habet ecclesiastice potestatis, super gentes et regna 
constituit, ut  […]precavens diligenter ne post hoc apostolice sedis preceptum in premissis articulis 
utcumque delinquas […] nos obligationes huiusmodo autoritate apostolica irritamus sub interpositione 
anathematis prohibentes, ne quis eas observare presumat; [...] ut iuraveris salvo in omnibus apostolice 
sedis iure, auctoritate, reverentia et honore, nos tibi delictum tuum humiliter confitenti de speciale gratia 
indulgemus, ut huiusmodo iuramentum nullum tibi possit preiudicium generare, dummodo preceptum, 
quod salubriter tibi fecimus, ad salvandum ius, auctoritatem, reverentiam en honorem apostolice sedis, 
contra cuius statuta ea, que sunt iurata, redundant, fideliter exequaris. 
VERTALING: Daartoe heeft God over volken en koninkrijken de bisschop van de Apostolische Stoel 
aangesteld, die de volheid van de kerkelijke macht bezit, opdat […] u moet er ijverig over waken, opdat u 
in de toekomst in de bovengenoemde zaken (zich door een eed te binden aan de Venetiaanse belangen) 
niet opnieuw het bevel van de Apostolische Stoel verwaarloost  [...] door het apostolische gezag maken 
we dergelijke verplichtingen ongeldig en verbieden ze met dreiging van het anathema, opdat niemand ten 
onrechte beweert dat hij ze moet onderhouden  […] zoals u hebt gezworen in alles het recht, de autoriteit, 
de eerbied en de eer van de Apostolische Stoel te bewaren, vergeven wij u die nederig uw schuld belijdt 
genadig uw misstap dankzij een bijzondere genade, opdat geen enkele eed u op deze manier schade 
kan berokkenen, zolang u getrouw het gebod opvolgt, dat we u heilzaam hebben gegeven om het recht, 
de autoriteit, het respect en de eer van de Apostolische Stoel te behouden, tegen wiens statuten zij zich 
keren die gezworen hebben. 
162 Hageneder, ibid., Br. VIII-20 Sic Dominus, p. 34, r. 11-9; 30 - p. 35, r. 2: Sic Dominus in Romanam 
ecclesiam per beati Petri merita sua dona diffudit, sic eius privilegium ampliavit, ut, quantumlibet in alios 
fuerit (Powell vertaalt met ‘Hij’ (God); mijn keuze gaat uit naar ‘zij’ (de Kerk van Rome) liberalis, nec 
detrimentum tamen honoris timeat nec dispendium potestatis, utpote que nihil sibi subtrahit, cum aliquibus 
maxima etiam elargitur, nec aufert quod confert nec quod donat amittit. Ipsa etenim in eos, quos in partem 
sue sollicitudinis evocat, sic dispensat onera et honores, ut non minus eam omnium ecclesiarum cura 
sollicitet et plenitudo ecclesiastice potestatis adornet, quam non patitur Petri privilegium minorari. […] Ut 
autem tamquam sponsus de thalamo matris procedas ad sponsam circumdatus varietatibus et 
indulgentiarum nostrarum decoratus amictu, tibi personaliter indulgemus, ut, si qui reges in 
Constantinopolitano imperio fuerint inungendi, dum tamen a te inunctio postuletur et assensus imperialis 
accedat, inungas. 
VERTALING: Zo heeft de Heer in de Kerk van Rome door de verdiensten van de zalige Petrus zijn gaven 
uitgedeeld, zo heeft Hij haar voorrecht verruimd, dat hoezeer zij (de Kerk van Rome) ook vrijgevig zal zijn 
voor anderen, zij geen vermindering van eer of verlies van macht hoeft te vrezen; immers zij onttrekt niets 
aan zichzelf wanneer ze het meeste aan anderen schenkt en ze neemt niet weg wat ze schenkt, noch 
verliest ze wat ze geeft. Want aan hen, die zij roept tot een gedeelde zorgzaamheid, deelt zij op zo’n 
manier lasten en eerbewijzen uit, dat de zorg voor alle Kerken haar niet minder bezighoudt en zij is zo 
toegerust met de volheid van de kerkelijke macht, dat ze niet hoeft te vrezen dat het privilege van Petrus 
er door verminderd wordt. […] Opdat u echter als de bruidegom uit de kamer van de moeder naar de 
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patriarch Gervasius in 1216 wordt een kopie van dit schrijven aan hem gericht (brief 
XVIII-219 aan G(ervasio), patriarch van Constantinopel - januari 1216163). Uit genade 
en als gunst heeft Innocentius Thomas Morosini tot patriarch verheven. Dat de 
patriarch voor de Kerk van Constantinopel, nadat de hindernis van het beroep zal 
zijn weggenomen, subdiakens zou aanstellen, daarbij afgaande op hun geschiktheid 
en niet op hun afkomst (brief VIII-21 aan Thomas, patriarch van Constantinopel - 
maart 1205164). De eed van gehoorzaamheid, die door de patriarch bij de ontvangst 
van het pallium was gegeven, alsmede de open houding van de patriarch en de 
moeilijke omstandigheden waarin hij verkeert, zijn reden te over om aan de patriarch 
vrijheid van handelen toe te zeggen (brief VIII-22 aan dezelfde (Thomas, patriarch 
van Constantinopel) - maart 1205165). De paus zet de gang van zaken bij de keuze 
van een nieuwe patriarch uiteen. De nadruk ligt op het aannemen van het pallium 
als teken van het ontvangen van de volheid van het pontificale ambt en het afleggen 
van de eed aan de paus en zijn opvolgers naar het gebruik van de Apostolische 
Stoel. De patriarch krijgt de volmacht om appellaties van zijn gelovigen zelf af te 
handelen (brief VIII-23 aan dezelfde (Thomas, patriarch van Constantinopel) - maart 
1205166). 

 
bruid kunt gaan (schrijden), omgeven door een veelkleurig kleed (cf. ps. 44:15) en versierd met de mantel 
van onze gunsten, verlenen wij persoonlijk aan u dat, als er koningen in het rijk van Constantinopel gezalfd 
moeten worden, u kunt zalven, wanneer tenminste aan u de zalving wordt gevraagd en de keizerlijke 
instemming wordt gegeven.  
163 Cf. Haluscynskyj, Acta, I, Br. XVIII-219 Sic Dominus, p. 467, nr. 219.  
164 Hageneder, Die Register, Br. VIII-21 Quia gratia, p. 35, r. 16-7, 20-4 : Quia gratia datur ex gratia, quod 
apud nos fueris gratiosus, effusa super te monstrabit copia gratiarum, […] cum necesse fuerit personas 
idoneas in subdiaconos valeas promovere, cum in ecclesia Constantinopolitana vel nulli vel pauci sint 
canonice institui, ad eam sublato appellationis obstaculo idoneos viros assumas, nec carni et sanguini 
aliter quam deceat acquiescas, sed merita ponderes et litteraturam attendas, quoniam in omni gente qui 
facit iustitiam acceptus est Deo.  
VERTALING: Omdat genade uit genade wordt gegeven, welke  voor u door ons zo genadenrijk is 
geweest, zal voor u uitgestort de overvloed aan genaden tonen, [...] en wanneer het nodig is kunt u 
geschikte personen tot subdiakens aanstellen, daar in de Kerk van Constantinopel er geen of maar 
weinigen canoniek zijn aangesteld, kunt u voor haar, nadat de hindernis van het beroep is weggenomen, 
geschikte mannen aannemen, en u hoeft geen rekening te houden met afkomst anders dan passend, 
betamelijk  is, maar u zult hun verdiensten wegen en letten op hun belezenheid, omdat in elk volk, wie  
gerechtigheid beoefent, God welgevallig is. 
165 Hageneder, ibid., Br. VIII-22 Licet in, p. 36, r. 11-2, 15-7, 19-20: Licet in forma iuramenti, quod nobis 
in susceptione pallei secumdum generalem consuetudinem prestitisti, hoc specialiter sit expressum, […] 
quia tamen novitatem tuam et ecclesie Constantinopolitane necessitatem ac totius terre turbationem 
allegans super hiis nos duxisti humiliter consulendos […] quod eidem ecclesie ac tibi videris expedire, 
autoritate tibi presentium licentiam impertimur. 
VERTALING: Ofschoon dit bijzonder tot uitdrukking is gebracht in de vorm van de eed, welke u aan ons, 
naar algemeen gebruik, hebt gegeven bij het ontvangen van het pallium, […] omdat u echter, de 
nieuwheid en de noodzaak voor de Kerk van Constantinopel en de onrust in de hele wereld als 
argumenten aanvoerend, ons nederig over deze zaken om raad hebt gevraagd, […] dat verlenen u met 
het huidige schrijven de vrijheid van handelen om te doen wat voor die Kerk en voor u van nut lijkt te zijn.  
166 Hageneder, ibid., Br. VIII-23 Auctoritate presentium, p. 37, r. 1-14: Auctoritate presentium inhibemus, 
ne obeunte te, nunc Constantinopolitane ecclesie patriarcha, vel tuorum quolibet successorum ullus ibi 
qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi qui fuerit electus secundum canonicas 
sanctiones. Cum autem secundum morem ecclesiasticum fuerit consecratus, ad sedem apostolicam 
nuntios suos mittat, palleum de corpore beati Petri sumptum – insigne videlicet plenitudinis pontificalis 
officii – petituros, in cuius susceptione iuramentum nobis et successoribus nostris secundum apostolice 
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De paus draagt zorg voor hem (en zijn medewerkers) door hem de inkomsten van 
zijn beneficie te laten behouden (brief VIII-24 aan dezelfde (Thomas, patriarch van 
Constantinopel) - maart 1205167). Aan de patriarch wordt toegestaan appellaties, 
gericht aan de Apostolische Stoel, in te perken.168 Hij kan met de nodige restricties 
van de kant van de Apostolische Stoel zelf zaken afhandelen (brief IX-140 aan 
Thomas, patriarch van Constantinopel - augustus 1206169). Hij wordt gevolmachtigd 

 
sedis consuetudinem, quod tu ipse nobis suscepto palleo prestitisti, sine contradictione qualibet exhibebit. 
Ad hec tue fraternitati concedimus, ut libere a subditis tuis, cum necesse fuerit, ad tuam audientiam 
appelletur, nisi cum negotium fuerit ab apostolica sede commissum, ita quod tu appellationibus ad 
Romanam ecclesiam interpositis humiliter deferas et devote.  
VERTALING: Met het huidige schrijven verbieden wij, dat wanneer u, die nu patriarch van de Kerk van 
Constantinopel bent, of een van uw opvolgers overlijdt, niemand met een heimelijke list of geweld wordt 
aangesteld (als patriarch), dan alleen hij die gekozen zal zijn volgens de canonieke wetgeving. Wanneer 
hij echter volgens het kerkelijk gebruik gewijd zal zijn, zal hij zijn gezanten naar de Apostolische Stoel 
zenden om het pallium te vragen, dat genomen is van het lichaam van de zalige Petrus - en dat namelijk 
het teken is van de volheid van het pontificale ambt -, door het ontvangen waarvan hij de eed aan ons en 
aan onze opvolgers zonder enig geschil zal afleggen, volgens de gewoonte van de Apostolische Stoel 
gegeven, welke ook uzelf ons hebt gegeven bij de aanname van het pallium. Bij dezen verlenen wij aan 
Uwe Broederschap, dat uw ondergeschikten, wanneer het noodzakelijk zal zijn, vrijelijk een beroep op 
uw hoorzitting kunnen doen, tenzij het een zaak is die de Apostolische Stoel betreft, en wel zo dat u de 
beroepen waarin de Kerk van Rome gevraagd wordt te bemiddelen, nederig en toegewijd doorgeeft.  
167 Hageneder, Die Register, Br. VIII-24 Licet Constantinopolitanum, p. 37, r. 28-9; p. 38, r. 1-3: Licet 
Constantinopolitanum imperium per Dei gratiam a Grecis translatum fuerit ad Latinos, quia tamen nondum 
est adeo solidatum, quin ex parte aliqua fluctuet status eius, necessitati tue quantum honeste possumus 
volumus providere. Ideoque fraternitati tue presentium auctoritate concedimus, ut beneficia, que hactenus 
habuisti, integre sicut hucusque possideas […] 
VERTALING: Het staat vast dat het keizerrijk van Constantinopel door Gods genade van de Grieken werd 
overgedragen aan de Latijnen, maar omdat het nog niet zo stevig is gevestigd, dat zijn toestand stabiel 
is, willen wij zo eerlijk mogelijk in uw nood voorzien. En daarom verlenen wij met het gezag van dit 
schrijven aan Uwe Broederschap, dat de gunsten, die u tot op heden hebt, onaangetast, zoals dat tot nu 
toe het geval was, zult bezitten […] 
168 Robinson, The Institutions of the Church, pp. 384-5: Het recht van beroep werd door Innocentius 
gezien als rechtsmiddel ter bescherming van de onderdrukten. Na klachten van misbruik van het middel 
van de beroepsprocedure groeide bij Innocentius de vastberadenheid om diegenen te bestrijden die het 
recht van beroep als obstakel gebruikten om zo te ontsnappen aan een canonieke correctie. De 
beknotting van het recht van beroep werd vaak aangeduid als een appellatione remota, een formulering 
die de voorgangers van Innocentius sinds het midden van de twaalfde eeuw hadden gebruikt om de 
overlast van een tweede beroep te voorkomen. De houding van Innocentius ten aanzien van beroepen 
werd niet zozeer bepaald door de wens om het kerkelijk gerechtelijk systeem te 'decentraliseren' als wel 
door zijn opvatting van het wettelijke principe dat een wettig uitgesproken oordeel absoluut wordt en 
waartegen niet in beroep gegaan kan worden. 
169 Hageneder, ibid., Br. IX-40 Inter quatuor, p. 255, r. 31 - p. 256, r. 1,10-17: Preterea nobis humiliter 
supplicasti, ut cum difficile sit tue iurisdictioni subiectis pro singulis questionibus ad sedem apostolicam 
laborare, super appellationibus modum imponere dignaremur. […] fraternitati tue personaliter indulgemus, 
quatinus in casis illis, que in tuo debent auditorio pertractari, si aliqua partium ad sedem apostolicam 
provocarit et res, super qua questio vertitur, summam non excesserit pretaxatam, non obstante 
appellationis obiectu iustitia mediante procedas vel partes compellas in aliquos compromittere, qui 
appellatione remota causam audiant et debito fine decidant, illud idem facturus de levioribus causis, 
presertim inter personas minores, que, cum sint mere spirituales, civilem non continent questionem.  
VERTALING: Bovendien hebt u ons nederig gevraagd omdat het voor personen die onder uw jurisdictie 
vallen moeilijk is om voor afzonderlijke kwesties zich in te spannen bij de Apostolische Stoel, in te 
stemmen met het instellen van een beperking van de appellaties. […] daarom staan wij het Uwe 
Broederschap persoonlijk toe, dat in die gevallen die voor uw rechtbank berecht moeten worden, wanneer 
een van de partijen in beroep gaat bij de Apostolische Stoel en de zaak, waarover de vraag gaat niet 
hoger is dan het eerder vastgestelde bedrag, u door kunt gaan, niettegenstaande het doel van het hoger 
beroep, met gelijkwaardige gerechtigheid of de partijen dwingt tot een compromis. U kunt de zaak 



 
 

256 
 

om een clericus te suspenderen en na drie jaar de suspensie weer op te heffen (brief 
XII-79 aan de patriarch van Constantinopel - juli 1209170). De patriarch ontvangt de 
volmacht om het cathedraticum te vragen van de kerken in zijn diocees en de 
Griekse gelovigen te dwingen om de tienden te betalen; hij mag dit met een 
kerkelijke censuur afdwingen (brief XII-141 aan dezelfde (patriarch van 
Constantinopel) - november 1209171). 

 
 Ten derde gaat onze aandacht naar de passages waarin het disciplinaire 
maatregelen en wijdingen betreft. Nadat de keuze van de aartsbisschop van Patras 
op een canoniek ongeldige wijze had plaatsgevonden, neemt Innocentius het 
initiatief. Hij stelt hem aan en geeft de patriarch de opdracht hem te wijden en het 
pallium te verlenen. De paus bezit naar de beschikking van de Heer de plenitudo 
potestatis over alle Kerken. Aan de patriarch wordt gezegd dat hij geroepen is tot 
een pars sollicitudinis, waarbij de volheid van de plenitudo potestatis van de paus 
onaangetast blijft en er wordt aan anderen geen onrecht gedaan als de paus van 
zijn recht gebruik maakt (brief VIII-154 aan Thomas, patriarch van Constantinopel - 
november 1205172). Innocentius geeft uiting aan zijn zorg voor alle Kerken, wanneer 
hij de patriarch laat weten, dat hij hem ondersteuning toezegt om de inkomsten van 
de kerken veilig te stellen tegenover de Venetianen en de kruisvaarders (brief IX-

 
behandelen zonder recht op beroep en tot een juiste conclusie komen; hetzelfde geldt voor mindere 
gevallen, vooral tussen minderjarige personen, die, aangezien ze misschien puur geestelijk zijn, geen 
burgerlijke kwestie bevatten.  
170 Hageneder, Die Register, Br. XII-79 Ex tuarum, p. 133, r. 22-7: Cum igitur non sine multo labore ac 
dispendio ad nostram presentiam properarit, volentes ei de misericordia, que superexaltat iudicio, gratiam 
exhibere, per apostolica tibi scripta mandamus, quatinus, si aliud canonicum non obsistit, facias eum per 
triennium tantum ab officio manere suspensum et cum eo postmodum poteris misericorditer dispensare.  
VERTALING: Hoewel hij zich dus niet zonder veel moeite en kosten snel tot ons heeft begeven, willen wij 
hem vanuit de barmhartigheid, die boven het oordeel uitgaat, genadig zijn, en dragen wij u door dit 
apostolisch schrijven op dat u hem, in zoverre een andere canon dat niet belemmert, slechts voor een 
periode van drie jaar van het ambt suspendeert en hem daarna  barmhartig zult kunnen dispenseren.  
171 Sommerlechner, Die Register, Br. XII-141 Sacrosancta Romana, p. 281, r. 3-4, 7-8: Sacrosancta 
Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consuevit et, ne 
pravorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater sue protectionis munimine confovere. [...] 
et per censuram ecclesiasticam appellatione postposita Grecos cogere ad decimas tibi debitas 
persolvendas. 
VERTALING: De heilige Kerk van Rome heeft als gewoonte om toegewijde en nederige zonen vanuit het 
dienstbetoon van een vrome toewijding bereidwillig lief te hebben en, opdat zij niet door de ergenissen 
van slechte mensen zouden worden beïnvloed, hen als een vrome moeder met de beschutting van haar 
bescherming te koesteren. [...] en door de kerkelijke censuur met terzijdelegging van het beroep de 
Grieken te dwingen de verschuldigde tienden aan u af te dragen.   
172 Hageneder, ibid., Br. VIII-154 Inter quatuor, p. 271, r. 5-10: Licet autem de plenitudine potestatis, quam 
habemus Domino disponente super ecclesias universas, ipsum ad eandam ecclesiam consecrationis 
munere ac honore pallei potuissemus remittere insignitum, quia sic te vocavimus in partem sollicitudinis, 
quod nobis retinuimus plenitudinem potestatis, nec facimus cuiquam iniuriam, cum utimur iure nostro, 
volentes tamen tibi, […] 
VERTALING: Ofschoon wij echter, vanuit de volheid van macht die we naar de beschikking van de Heer 
over alle Kerken bezitten, hem hadden terug kunnen sturen naar diezelfde Kerk getekend met het 
geschenk van de wijding en met de eer van het pallium, omdat we u hebben opgeroepen tot een gedeelde 
zorgzaamheid, terwijl wij voor onszelf de volheid van de macht behouden, noch doen wij iemand onrecht, 
wanneer wij gebruik maken van ons recht, willen wij u echter toch, […]  
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142 aan Thomas, patriarch van Constantinopel - augustus 1206173). Hij bevestigt het 
interdict, dat de legaat oplegde, evenals de plechtige excommunicatie, die door de 
patriarch werd opgelegd aan de Venetiaanse podestà en raad omwille van de roof 
en heiligschennis van een Maria-icoon (brief IX-241 (243) aan de patriarch van 
Constantinopel - januari 1207174). De paus roept de clerus van de niet-exempte 
parochiekerken in Constantinopel op om in canonieke gehoorzaamheid en met 
eerbetoon tegenover de patriarch te staan; wanneer dit niet gebeurt, zal hij dit niet 
ongezien voorbij laten gaan (brief XI-19 (20) Divine ordinationi - maart 1208175). Als 
de patriarch vraagt om advies in een canonieke kwestie rond de zalving van Griekse 
bisschoppen (brief XI-22 (23) aan de patriarch van Constantinopel (Thomas) - maart 
1208176), laat Innocentius hem weten dat hij desnoods middels een apostolische 

 
173 Hageneder, Die Register, Br. IX-142 Instantia nostra, p. 258, r. 5-9: Instantia nostra cotidiana, 
sollicitudo videlicet ecclesiarum omnium, que nobis imminet Domino disponente, nos ammonet et inducit, 
ut hiis, que deliberatione provida pro ecclesiarum utilitatibus ordinantur, robur apostolicum apponamus, 
ne tergiversatione malorum, qui ecclesiarum profectibus invident et quieti, ea in detrimentum ipsarum 
valeant revocari.  
VERTALING: Onze dagelijkse ijver, namelijk de zorg voor alle Kerken, die op ons rust en ons door de 
Heer werd toebedeeld, spoort ons aan en zet ons ertoe aan, dat wij apostolische steun zouden moeten 
verlenen aan die zaken die zorgvuldig zijn overwogen voor het nut van Kerken, zodat deze regelingen 
niet in stilte kunnen worden teruggedraaid door de manipulatie van kwaadwillenden, die de 
verantwoordelijken van de Kerken benijden en ten nadele van hen werken. 
174 Hageneder, ibid., Br. IX-241 (243) Ex tenore, p. 419, r. 6-12, 25-8: Quod cum ad tuam notitiam 
pervenisset, amaritudine plenus ad alam ecclesie accessisti et desuper aspiciens sacrilegium 
perpetrantes ex parte omnipotentis Dei sub interdicti et excommunicationis interminatione inhibuisti 
eisdem, ne, quod male inceperant, presumerent consumare. Sed cum nec sic a perpetratione sacrilegii 
destitissent, potestatem predictam cum omnibus consiliariis et fautoribus suis candelis accensis publice 
ac sollempniter vinculo anathematis innodasti. […] ne tamen sacrilegii crimen remaneat incorrectum, 
utramque sententiam, interdicti et excommunicationis videlicet, sicut rationabiliter sunt prolate, auctoritate 
apostolica confirmamus et precipimus usque ad satisfactionem condignam appellatione remota firmiter 
observari.  
VERTALING: Toen u dat te weten kwam, bent u vol bitterheid naar de zijbeuk van de kerk gegaan en 
hebt u vanuit den hoge kijkend de heiligschenners namens de almachtige God, onder de bedreiging van 
het interdict en de excommunicatie ervan proberen te weerhouden dat zij niet de euvele moed zouden 
hebben om wat zij ten kwade waren begonnen af te kunnen maken. Maar toen zij zelfs toen zo niet 
ophielden met de misdadige heiligschennis, hebt u de vorengenoemde volmacht samen met alle 
raadgevers en aanhangers met ontstoken kaarsen, publiekelijk en plechtig de band van het anathema 
opgelegd […] opdat echter het misdrijf van de heiligschennis niet onverbeterd blijft, bevestigen wij met 
het apostolisch gezag, beide vonnissen, zowel het interdict alsook de excommunicatie, zoals die op 
redelijke wijze zijn opgelegd, en bepalen wij, dat deze tot aan een gepaste genoegdoening met uitsluiting 
van beroep krachtig in acht genomen moeten worden.  
175 Sommerlechner, Die Register, Br. XI-19 (20) Divine ordinationi, p. 25, r. 19-22: […] quatinus ei 
tamquam patri et episcopo animarum vestrarum humiliter intendentes impendatis sibi canonicam 
obedientiam et honorem scituri, quod, si secus presumpseritis attemptare, nos id clausis non poterimus 
oculis pertransire. 
VERTALING: […] dat jullie je nederig naar hem richten als vader en bisschop van jullie zielen en hem 
canonieke gehoorzaamheid en eer betonen, wetend, dat, als jullie je zullen aanmatigen anders te 
proberen, wij dit niet door de vingers zullen zien.  
176 Hageneder, ibid., Br. XI-22 (23) Ex parte, p. 27, r. 22-4: Unde quid super hiis agere debeas, postulasti 
per sedem apostolicam edoceri. Nos igitur inquisitioni tue taliter respondemus, quod si hii, qui iam 
consecrati sunt, induci nequeunt, ut recipiant unctionem, id in hac novitate sub dissimulatione poteris 
pertransire. 
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censuur wil opkomen voor de gehele Kerk van Constantinopel. De patriarch dient 
een eind te maken aan de mistoestanden aldaar (brief XI-72 (76) aan de patriarch 
van Constantinopel - april 1208177). Hij krijgt verder de opdracht om de 
samenvoeging van enkele bisdommen met het bisdom Herakleia te herroepen. Hij 
kan alleen met een bijzonder mandaat van de Apostolische Stoel bisschopszetels 
samenvoegen (brief XII-117 aan de patriarch van Constantinopel - november 
1209178). 
Nadat de Venetianen de patriarch een oorkonde hadden afgedwongen, waarin 
kerken als hun bezit werden aangemerkt, verklaarde Innocentius deze voor 
ongeldig. Het apostolische gezag is er om de eerbare kerken en hun leiders te 
ondersteunen en om vanuit het leergezag de onbezonnenen een halt toe te roepen 
(brief XII-140 aan de patriarch van Constantinopel - november 1209179). De patriarch 

 
VERTALING: Daarom hebt u aan de Apostolische Stoel gevraagd om onderwezen te worden hoe u met 
hen moet omgaan. Wij antwoorden dus op uw vraag als volgt, dat als zij, die al gewijd zijn, niet te bewegen 
zijn tot het ontvangen van de zalving, u dit in deze nieuwe situatie als te verwaarlozen kunt laten passeren.   
177 Hageneder, Die Register, Br. XI-72 (76) Contra pessimam, p. 94, r. 2-8: Contra pessimam pestem 
adversus universalem ecclesiam Constantinopoli nuper exortam tanto severius nos oportet apostolicam 
excercere censuram, quanto pernitiosius inveterata corrumperet et altius cresceret radicata. Non igitur in 
tui derogationem honoris, quem, quantum cum Deo possumus, illesum cupimus conservare, sed in 
destructionem pestis ipsius, quam diligenti studio intendimus abolere, ad ea, que subscripta sunt, nos 
cum debita noveris processisse cautela. 
VERTALING: Tegenover de allerkwalijkste plaag tegen de gehele Kerk van Constantinopel die onlangs 
is opgekomen, past het ons des te strenger de apostolische censuur uit te oefenen, naarmate zij, eenmaal 
ingekankerd, op funestere wijze zal corrumperen en, eenmaal geworteld, hoger zal groeien. Wij zijn er 
dus niet op uit afbreuk te doen aan uw eer, die, we zoveel als wij dat met Gods hulp kunnen, onaangetast  
verlangen te bewaren, maar weet dat het met het oog op  de vernietiging van deze pest, die we met niet 
aflatende ijver beogen op te heffen, is dat wij met de vereiste voorzichtigheid zijn overgegaan tot dat wat 
hieronder is vermeld.   
178 Sommerlechner, Die Register, Br. XII-117 Oblata nobis, p. 253, r. 2-3, 5-8: [...] Alioquin venerabilibus 
fratribus nostris [...] dedimus nostris litteris in mandatis, ut, quod in preiudicium ipsius imperatoris super 
premissis presumptum invenerint, sublato appellationis obstaculo non differant legitime revocare; 
significaturi nobis, si ad uniendas episcopales sedes, quod sine speciali mandato nostro tibi non licet, 
procedere attemptasti.  
VERTALING: [...] Overigens hebben wij aan onze eerbiedwaardige broeders [...] in onze brieven en 
mandaten dat vastgelegd, wat zijzelf in de voorlopige beslissing van de keizer veronderstellend over die 
aannames vinden, zodat zij niet zouden aarzelen de opheffing van de hindernis van het beroep op 
legitieme wijze te herroepen; dat u ons laat weten dat u geprobeerd hebt op te treden, waar het gaat over 
het samenvoegen van bisschoppelijke zetels, hetgeen u zonder een speciaal mandaat van ons niet is 
toegestaan.  
179 Sommerlechner, ibid., Br. XII-140 Sicut ea, p. 280, r. 26-29; p. 281, r. 4-8: Sicut ea, que circa ecclesias 
vel ecclesiasticos viros circumspectione provida disponuntur, apostolica dignum est auctoritate fulciri, sic 
illa, que presumptuosa temeritate nequiter attemptantur, eius magisterio convenit in statum rectitudinis 
revocari. […] super confirmatione quarundam ecclesiarum, quas Constantinopoli detinent, coactione 
multiplici quoddam extorserint publicum instrumentum, nos honestati ecclesiastice providere volentes 
presentium auctoritate decernimus instrumentum ipsum per huiusmodi coactionem extortum viribus 
omnino carere. 
VERTALING: Zoals datgene, wat omtrent kerken of kerkelijke mannen met zorgzame omzichtigheid wordt  
vastgesteld, door het apostolisch gezag verdient te worden ondersteund, zo ook past het dat datgene wat 
met aanmatigende overmoed op slechte wijze wordt geprobeerd, door zijn leergezag tot de correcte 
situatie wordt teruggevoerd. [...] ter bevestiging van sommige kerken, die zij (de Venetianen) in 
Constantinopel bezitten, en die zij in de vorm van dwang als publiek middel van afpersing hebben 
gebruikt, willen wij zorg dragen voor de kerkelijke eerbaarheid en wij beslissen met het huidige gezag van 
deze brief dat dit middel door een dergelijke vorm van dwang elke kracht mist.  
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moet zijn gelovigen dwingen om door middel van de censuur van het uitgesloten 
beroep hebzuchtige activiteiten achterwege te laten (brief XII-142 aan de patriarch 
van Constantinopel - november 1209180). De patriarch wordt in dit schrijven 
verzekerd dat de paus aan de aartsbisschop van Patras niet het privilege van de 
exemptie heeft verleend (brief XII-143 aan de patriarch van Constantinopel - 
november 1209181). De patriarch kan de straf van de excommunicatie, opgelegd aan 
de Latijnen die de Grieken steunden in hun strijd tegen keizer Henricus, alleen met 
een speciaal mandaat van de Apostolische Stoel weer opheffen (brief XIII-182 (184) 
aan de patriarch van Constantinopel182). Hetzelfde schrijven ging ook uit naar de 
aartsbisschoppen, bisschoppen en alle prelaten in Romania. Voor hen werd aan 
deze brief nog toegevoegd, dat zij de volmacht ontvingen om geëxcommuniceerden, 
die zich aan de geboden van de Kerk hadden onderworpen, te absolveren (brief XIII-
182 aan de aartsbisschoppen, bisschoppen en alle prelaten in Romania183). 
 Ten slotte zijn er de passages rond de benoemingen van kanunniken, waarbij 
een aantal ‘losse’ zaken onder de aandacht worden gebracht. Bij de aansporing van 
de patriarch door Innocentius om magister Henricus tot kanunnik te benoemen, wijst 
hij erop dat de patriarch door de werkzaamheid van de goddelijke genade tot de 
Kerk van Constantinopel bevorderd is (brief VIII-137 (136) aan […]  patriarch van 

 
180 Sommerlechner, Die Register, Br. XII-142 Cum avaritie, p. 282, r. 11-6: Cum avaritie fervor in tantum 
animos quorumdam accenderit [...] fraternitate tue presentium auctoritate concedimus, quatinus 
huiusmode tibi subiectos, ut a sua super hoc temeritate desistant, monitione premissa per censuram 
ecclesiasticam appellatione remota compellas. 
VERTALING: Wanneer in de zielen van zovelen van hen de gloed van de hebzucht is ontvlamd [...] geven  
wij Uwe Broederschap met de autoriteit van dit schrijven toestemming dat u hen die onder u zijn geplaatst, 
na een voorafgaande aansporing door de kerkelijke censuur zonder mogelijkheid tot beroep dwingt af te 
zien van deze brutaliteit.   
181 Sommerlechner, ibid., Br. XII-143 Requisivit a, p. 282, r. 31 - p. 283, r. 2: Super quo fraternitati tue 
insinuatione presentium innotescat nos eidem archiepiscopo nullum exemptionis privilegium concessisse. 
VERTALING: Waarover aan Uwe Broederschap door de huidige mededeling duidelijk moge worden dat 
wij aan dezelfde aartsbisschop geen privilege van exemptie hebben toegestaan.  
182 Sommerlechner, ibid., Br. XIII-182 (184) Ex litteris, p. 275, r. 12-4 ; 18-21: […] fraternitati tue per 
apostolica scripta precipiendo mandamus, quatinus Latinos diligenter moneas et inducas et eis sub pena 
excommunicationis iniungas, […] Illos autem, qui tua monicione contempta Grecis contra eundem 
imperatorem te fideles ipsius presumpserint adherere, per censuram ecclesiasticam appellatione remota 
compescere non postponas ita, quod sententias, quas propter hoc tuleris in eosdem, nullus relaxare 
presumat, nisi de mandato sedis apostolice speciale. 
VERTALING: [...] wij dragen Uwe Broederschap door dit apostolische schrijven krachtig op om de Latijnen 
zorgvuldig te vermanen en hen aan te sporen en hen op straffe van de excommunicatie op te leggen. [...] 
Aarzel echter niet om degenen, die tegenover u en de keizer gehoorzaamheid en tegenover de Grieken 
loyaliteit voorwenden, door de kerkelijke censuur door middel van het beroep op afstand gevangen te 
zetten, zodat niemand zich aanmatigt de vonnissen, die daarom tegen hen zijn uitgevaardig, te ontbinden, 
tenzij met een speciaal mandaat van de Apostolische Stoel.  
183 Sommerlechner, ibid., p. 275, r. 26-8: […] ita ut, si qui propter hoc laqueum excommunicationis 
incurrerint et postmodum redierint ad cor offerentes se mandatis ecclesie parituros, auctoritate 
presencium iuxta formam ecclesie ipsis absolucionis beneficium impendatis. 
VERTALING: [...] zodat aldus, als zij die vanwege dit, de keten van de excommunicatie hebben belopen 
en hierna zijn teruggekeerd van harte aanbieden om aan de geboden van de Kerk te gehoorzamen, dat 
jullie hun op gezag van dit schrijven, overeenkomstig de regeling van de Kerk, het geschenk van de 
absolutie verlenen. 
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Constantinopel - september 1205184). Innocentius spreekt naar de patriarch en het 
kapittel zijn betrokkenheid en zorg uit over de overgang van de Oosterse gebieden 
naar de Apostolische Stoel. Dit naar aanleiding van de gewenste benoeming van 
een kanunnik aan de Hagia Sophia (brief IX-148 aan de patriarch en het kapittel van 
Constantinopel - augustus 1206185). Innocentius beveelt de patriarch de benoeming 
van een clericus tot kanunnik aan (hij werd door de keizer aanbevolen). Hij verwacht 
dat er gehoor aan gegeven wordt als een referentie naar de heilige Petrus en omwille 
van de aandacht die de paus hiervoor vraagt (brief XII-113 aan de patriarch 
(Thomas) van Constantinopel - november 1209186).  De patriarch krijgt het bevel om 
ervan af te zien de proosten van de keizerlijke conventuele kerken uit hun ambt te 
verwijderen (brief XII-116 aan de patriarch (Thomas) van Constantinopel - november 
1209187). 
    
 Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat het ambt en de persoon van de 
Latijnse patriarch ter sprake kwam in de context van de plenitudo potestatis 
ecclesiasticae, die verleend werd aan de Kerk van Rome ofwel de Apostolische Stoel 
als moeder en lerares van alle Kerken. Deze volmacht gaf de paus de volledige 
vrijheid van handelen zonder daarmee de pars sollicitudinis van anderen te schaden. 
Innocentius delegeerde aan de patriarch de volmacht om ten dienste van de paus 
en de Kerk van Rome het pallium te verlenen en de eed van gehoorzaamheid van 
anderen te aanvaarden. Vanuit deze plenitudo potestatis ecclesiasticae kwam 
Innocentius op voor de rechten van de patriarch bij de Venetianen, omdat de 

 
184 Hageneder, Die Register, Br. VIII-137 (136) Cum ad, p. 251, r, 9-10: Cum ad illam ecclesiam divina 
faciente gratia sis promotus, que presertim temporibus istis litteratis clericis indiget et honestis, [...] 
VERTALING: Omdat je door de werkzaamheid van de goddelijke genade tot deze Kerk bent bevorderd, 
welke vooral in deze tijden behoefte heeft aan gestudeerde en eerbiedwaardige clerici, [...] 
185 Hageneder, ibid., Br. IX-148 Novelle plantationis, p. 271, r. 4-6: Non enim possemus hoc equanimiter 
sustinere, cum ab orientalibus partibus ad apostolicam sedem transitus sit difficilis et multipliciter 
impeditus. 
VERTALING: Want wij zouden dit niet kalm kunnen verdragen, wanneer de overgang (van een kanunnik) 
van de Oosterse gebieden naar de Apostolische Stoel moeilijk zou zijn en veelvuldig gehinderd. 
186 Sommerlechner, Die Register, Br. XII-113 Si preces, p. 249, r. 15-20: […] et monendam per apostolica 
tibi scripta mandantes, quatinus eundem pro reverentia beati Petri et nostra intuitu quoque imperatoris 
eiusdem, qui nobis pro eo humiliter supplicavit, in ecclesie sancte Sophie recipi facias in canonicum et in 
fratrem, mandatum  apostolicum taliter impleturus, quod tua fraternitas possit exinde merito commendari. 
VERTALING: [...] en wij vermanen u door deze apostolische brief en dragen u op, dat u diezelfde (clericus 
G.) als eerbetuiging aan de zalige Petrus en met onze hoogachting voor dezelfde keizer, die ons voor 
hem nederig het verzoek heeft gedaan, dat u hem in de kerk van de heilige Sophia als kanunnik en 
broeder laat opnemen, de apostolische opdracht zodanig vervullend, dat dit voor Uwe Broederschap 
aanbevelenswaardig en verdienstelijk zou kunnen zijn. 
187 Sommerlechner, ibid., Br. XII-116 Gravem ad, p. 251, r. 24 - p. 252, r. 1-4: Cum igitur illius iura debeas 
servare illesa, qui te super tuis iustitii non molestat, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus ab ipsius super premissis molestatione indebita conquiescens prepositos institutos in eis taliter 
in pace dimittas, quod inter te ac imperatorem ipsum - quod absit - non possit scandalum exoriri. 
VERTALING: Omdat u dus de rechten van hem (de keizer) ongeschonden moet bewaren, hij die u bij uw 
inspanningen niet stoort, bevelen wij Uwe Broederschap door dit apostolisch schrijven, zodat u die 
onverdiend lijdt, zielevrede vindt en de benoemde proosten in vrede kunt uitzenden, opdat er geen 
schandaal, dat zij verre van ons, tussen u en de keizer zelf kan ontstaan.  
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bisschop van de Apostolische Stoel over volken en koninkrijken was geplaatst om 
recht te spreken.  
Bij de aan de patriarch verleende volmachten (gezien als een pars sollicitudinis) was 
het voor Innocentius cruciaal dat de plenitudo potestatis ecclesiasticae van het 
privilege van Petrus onaangetast bleef. De verheffing van de patriarch en zijn vrijheid 
van handelen waren dan ook louter gave en gunst van de kant van de Apostolische 
Stoel. Dit werd zichtbaar in het aanvaarden van het pallium door hem als teken van 
de volheid van het pontificale ambt en de eed die door hem werd afgelegd aan de 
paus en zijn opvolgers. De volmachten die de patriarch verleend werden, zoals het 
omgaan met appellaties, het verlenen en opheffen van suspensies en het opleggen 
van een kerkelijke censuur, alsmede de zorg van de paus voor het welzijn van de 
patriarch, illustreren zowel de afhankelijkheid van de patriarch als de 
onafhankelijkheid van de Apostolische Stoel.  
 Innocentius heeft zijn zorg voor alle Kerken (plenitudo sollicitudinis) 
geconcretiseerd in het nemen van disciplinaire maatregelen en het beantwoorden 
van canonieke kwesties rond wijdingen. In deze context werd opnieuw gesteld dat 
de volheid van de macht over alle Kerken niet werd aangetast door de pars 
sollicitudinis; het recht van de paus betekende geen inbreuk op de rechten van 
anderen. Deze zorg voor alle Kerken hield bovendien een directe ondersteuning in 
van de patriarch bij het behoud van zijn inkomsten, toen deze door de kruisvaarders 
en Venetianen onder druk kwamen te staan. Maar het gezag van de patriarch werd 
door Innocentius ook bevestigd door een oproep aan de clerus van de stad om hem 
canonieke gehoorzaamheid te bewijzen. Een door de patriarch opgelegde 
excommunicatie werd bevestigd, adviezen werden hem gegeven en door middel van 
een apostolische censuur wilde Innocentius hem en de gehele Kerk van 
Constantinopel te hulp komen. Het apostolische gezag wilde ondersteuning bieden, 
maar het daagde de patriarch uit om ook zelf door middel van canonieke 
strafmaatregelen orde op zaken te stellen en om later hiervan te absolveren. Voor 
een aantal kwesties, zoals het samenvoegen van bisschopszetels, bleef voor de 
patriarch een bijzonder mandaat van de Apostolische Stoel noodzakelijk.   
 Rond de benoemingen van nieuwe kanunniken werd de patriarch eraan 
herinnerd dat hij door de werkzaamheid van de goddelijke genade (uiteraard door 
de bemiddeling van de paus) tot zijn ambt was geroepen. De zorg van de 
Apostolische Stoel voor de Oosterse gebieden om hun verbondenheid met haar 
geeft de context aan van het pauselijke handelen. Van de patriarch verwachtte hij 
een bijzondere referentie naar de zetel van Petrus en hij beval hem zich te voegen 
naar de rechten van de Latijnse keizer.  
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4.4 De pauselijk gedelegeerden en hun opdracht 

Waar er in de eerdere correspondentie van Innocentius sprake was van de Kerk van 
Constantinopel werd de Griekse Kerk te Constantinopel bedoeld. Aan het hoofd van 
de Griekse Kerk stond patriarch Johannes X Camateros en in de correspondentie 
met hem werd dan ook over de Griekse Kerk gesproken.188 Na de verovering van de 
stad omvatte de Kerk van Constantinopel voor Innocentius zowel Latijnen als 
Grieken. Tussen de tweede verovering van de stad in april 1204 - met de direct 
daaropvolgende vlucht van de Griekse patriarch - en het aantreden van patriarch 
Thomas Morosini eind maart 1205 lag een periode van bijna een jaar waarin, vanuit 
kerkelijk perspectief, de eerste pastorale verantwoordelijkheid voor de gelovigen van 
de Kerk van Constantinopel bij de Griekse clerus lag. In de brief die Innocentius 
begin december 1204 richtte aan de bisschoppen en abten in het christelijk leger, 
gelegerd nabij Constantinopel, toonde hij zijn ‘zorg’ voor de Griekse gelovigen door 
de Latijnse clerus op te dragen de lege Griekse kerken te bezetten en te zorgen dat 
de liturgie naar de orthodoxe geloofsregel zou worden gevierd.  
 Vervolgens kwamen de pauselijke gedelegeerden als representanten van de 
pauselijke plenitudo sollicitudinis naar voren, te weten de legaten en de notarii. Het 
betrof drie kardinaal-legaten, die met verschillende opdrachten en in verschillende 
perioden werkzaam waren voor de Kerk in Constantinopel.189 Als eerste Petrus 
Capuanus, kardinaal-priester van de titulus S. Marcellus, legaat van de Apostolische 
Stoel, die vanaf de herfst 1204 tot aan de komst van patriarch Morosini op 15 mei 
1205, als de hoogste geestelijke autoriteit in het Latijnse keizerrijk fungeerde.190 Als 
tweede Benedictus, kardinaal-priester van de titulus S. Susanna, legaat van de 
Apostolische Stoel, die in mei 1205 de opdracht kreeg om de Latijnse Kerk in 
Constantinopel te ordenen en de Griekse Kerk tot Rome terug te brengen; in het 
najaar van 1205 begon hij aan deze opdracht, die hij in 1207 afrondde. Als derde 
Pelagius van Albano, kardinaal-priester, die werkzaam was in de jaren 1213-1214. 
We treffen ook twee pauselijke notarii aan, die elk met eigen volmacht een opdracht 
te vervullen hadden. Het waren de magisters Maximus en Martinus.191 Ook hier ligt 
de vraag naar de onderbouwing van de pauselijke aanspraken en opdrachten. 
 
 De brieven en de adressanten 
We beschikken over meerdere brieven van Innocentius aan zijn gedelegeerden: de 
legerbisschoppen, legaten en notarii. Zes van deze brieven worden hier besproken.  
1. De brief VII-164 Quia non192 (titulatuur: aan de bisschoppen en abten van het 
christelijk leger gelegerd nabij Constantinopel - in het register opgenomen op 7 

 
188 Cf. Hoofdstuk II, punt 4.2. 
189 De drie legaten werden besproken onder punt 3.1 van dit hoofdstuk. 
190 Cf. Maleczek, Petrus Capuanus, pp. 192-4.  
191 De beide notarii zijn besproken onder punt 4.2 van dit hoofdstuk. 
192 Br. VII-164 Quia non. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VII, 164, pp. 290-1 en in: PL 215, 
0471C-0472B. 
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december 1204 te Rome bij Sint-Pieter) tekent de ‘interim-situatie’ die ontstond na 
de verovering van de stad en het effectieve optreden van kardinaal-legaat Petrus 
Capuanus. De Griekse kerken, achtergelaten door de Griekse clerus, moesten bezet 
worden door Latijnse clerici, waarvoor een rector diende te worden gekozen.   
2. De brief VIII-57 (56) Cum unigenitus193 (titulatuur: aan de aartsbisschoppen, 
bisschoppen, abten, priors en prelaten van alle kerken gevestigd in het keizerrijk van 
Constantinopel - in het register opgenomen op 25 april 1205 te Rome bij Sint-Pieter) 
is al eens ter sprake gekomen onder punt 3.1 in dit hoofdstuk. Deze brief, gericht 
aan de gehele clerus, geeft aan dat de legaat Benedictus van de titulus S. Susanna 
orde zal scheppen en zo nodig maatregelen zal nemen.   
3. De brief VIII-63 (62) Hiis fiducialius194 (titulatuur: aan Benedictus, kardinaal-
priester van de titulus S. Susanna, legaat van de Apostolische Stoel - in het register 
opgenomen op 20 mei 1205 te Rome bij Sint-Pieter) geeft de legaat meerdere 
faculteiten: hij beschikt over de volmacht om binnen het Latijnse keizerrijk 
bisschoppen te laten terugtreden of te verplaatsen, om geëxcommuniceerden te 
absolveren en om clerici, ongeacht hun herkomst, in te zetten. Belangrijk in deze is 
het feit dat hij van deze faciliteiten gebruik dient te maken wanneer, ondanks 
vermaning, de patriarch geen gebruik zou maken van de hem verleende volmacht. 
 De brief VIII-136 (135) Licet pactiones195 (titulatuur: aan Benedictus, kardinaal- 
priester van de titulus S. Susanna, legaat van de Apostolische Stoel - in het register 
opgenomen op ca. 7 september 1205 te Rome bij Sint-Pieter) waarin de legaat wordt 
opgedragen aan clerici beneficia te verlenen, in het geval de patriarch dat niet zou 
doen, is al besproken onder punt 4.2 van dit hoofdstuk. 
4. De brief IX-100 Ad decorem196 (titulatuur: aan Petrus, kardinaal-priester van de 
titulus S. Marcellus, en Benedictus, kardinaal-priester van de titulus S. Susanna, 
legaten van de Apostolische Stoel - in het register opgenomen op 21 juni 1206 te 
Ferentino) past qua thematiek in het kader van de brieven die aan de patriarch 
werden gericht en de context van de benoeming van kanunniken in de conventuele 
kerken van Constantinopel ook voor niet- Venetiaanse clerici.  
5. De brief XVI-211 Inconsutilis Domini197 (titulatuur: aan alle aartsbisschoppen en 
bisschoppen, abten, priors en de prelaten van andere kerken gevestigd in het 
keizerrijk van Constantinopel - in het register opgenomen op 30 augustus 1213) 
werd al eens besproken onder punt 3.1 met betrekking tot de houding van 

 
193 Br. VIII-57 (56) Cum unigenitus. Transcriptie in: Hageneder, Die Register, VIII, 57 (56), pp. 98-9; 
Haluscynskyj, Acta, I, p. 299, nr. 77. Becommentariëring en Engelse vertaling in: Andrea, Contemporary 
Sources, pp. 157-9. 
194 Br. VIII-63 (62) Hiis fiducialius. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 63 (62), pp. 107-8; Haluscynskyj, 
ibid., I, p. 302, nr. 80 en in: PL 215, 0628C-0629A. 
195 Br. VIII-136 (135) Licet pactiones. Transcriptie in: Hageneder, ibid., VIII, 136 (135), p. 250; 
Haluscynskyj, ibid., I, p. 313, nr. 88 en in: PL 215, 0715A-0715B.   
196 Br. IX-100 Ad decorem. Transcriptie in: Hageneder, ibid., IX, 100, pp. 183-4; Haluscynskyj, ibid., I, p. 
504, nr. 4 en in: PL 215, 0914D-0915C. 
197 Br. XVI-211 Inconsutilis Domini. Transcriptie in: Haluscynskyj, ibid., I, 211, p. 450 en in: PL 216, 0902D-
0903C. 
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Innocentius tot de Griekse Kerk. Nu ligt het accent op de volmacht die aan Pelagius 
van Albano als legaat a latere wordt verleend. 
6. Ten slotte moeten de beide notarii Maximus en Martinus vermeld worden.  
Met de brief XV-153 Nonnisi testimonio198 (titulatuur: aan magister en notarius 
Maximus - in het register opgenomen op 21 augustus 1212 te Segni) wordt aan 
Maximus de faculteit toegekend om geëxcommuniceerden te absolveren. In een 
gelijktijdig verzonden brief XV-154 Etsi dilectum199 (titulatuur: aan de gehele clerus 
van Constantinopel - in het register opgenomen op 22 augustus 1212 te Segni) wordt 
de clerus van Constantinopel hierover geïnformeerd.  
   Als pauselijk gedelegeerde moet ook magister Martinus vermeld worden. Onder 
punt 2.2 van dit hoofdstuk hebben we gezien dat aan hem met de brief XV-200 
Scriptum est200 (titulatuur: aan magister en notarius Martinus - in het register 
opgenomen op 18 augustus 1212 te Segni) de taak werd gegeven om het onderzoek 
te leiden naar kandidaten voor het patriarchale ambt. Deze brief komt dan ook hier 
niet opnieuw ter sprake.  
 
HET PARADIGMA VAN HET PRIMAAT IN DE BRIEVEN 
 
Vanuit zijn ‘zorg’ voor de Griekse Kerk richtte Innocentius zich tot de 
legerbisschoppen. De toewijding aan de Apostolische Stoel en de regel van het 
orthodoxe (katholieke) geloof zijn de belangrijkste zaken in verband met de 
achtergelaten lege Griekse kerken. De Latijnse clerici die in aanmerking komen om 
deze kerken te beheren, dienen te staan in de gehoorzaamheid van het geloof, zorg 
te hebben voor de kerkelijke goederen en toegewijd te zijn aan de Apostolische 
Stoel. Alle clerici (Venetianen en Franken) moeten gezamenlijk uit hun midden een 
provisor kiezen (brief VII-164 aan de bisschoppen en abten van het christelijk leger 
gelegerd nabij Constantinopel - december 1204201).  

 
198 Br. XV-153 Nonnisi testimonio. Transcriptie in : PL 216, 0674C.  
199 Br. XV-154 Etsi dilectum. Transcriptie in : PL 216, 0674D. 
200 Br. XV-200 Scriptum est. Transcriptie in: Haluscynskyj, Acta, I, pp. 433-7, nr. 200 en in: PL 216, 0675D-
0681D. 
201 Hageneder, Die Register, Br. VII-164 Quia non, p. 290, r. 21 - p. 291, r. 1-8: […], si ecclesias a Grecis 
relictas de Latinis clericis ordinetis ad cultum divini nominis sub orthodoxe fidei regula in devotione sedis 
apostolice conservandas. […] Monemus igitur discretionem vestram et exhortamur in Domino et per 
apostolica vobis scripta precipiendo mandamus, quatinus convenientes in unum in ecclesiis 
Constantinopolitanum civitatis, in quibus Latini hactenus non fuerunt auctoritate nostra suffulti Latinos 
clericos instituere procuretis, qui et dignum Deo impendant obsequium et ecclesiastica bona conservent 
et in apostolice sedis devotione persistant […] Quia vero membra sine capite non subsistunt, ne idem 
clerici, si absque rectore fuerint, acephali videantur, volumus et mandamus, quatinis universis Latinis 
clericis cuiuscumque regionis et gentis apud Constantinopolim constitutis convocatis in unum de 
preficiendo eis idoneo provisore […] 
VERTALING: […], wanneer jullie de kerken, die zijn achtergelaten door de Grieken, door de Latijnse 
clerici wijden voor de eredienst van de goddelijke naam om onder de regel van het orthodoxe geloof  in 
de toewijding aan de Apostolische Stoel te worden bewaard. […] Wij manen jullie dus tot omzichtigheid 
en sporen jullie in de Heer aan  en geven jullie door deze apostolische brief de dringende opdracht om 
dat wanneer jullie in de kerken van de stad Constantinopel bijeenkomen, waarin tot nu toe geen Latijnen 
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  De overige vijf brieven hebben betrekking op bestuursvolmachten en 
opdrachten. In die context komt het pauselijk gezag ter sprake. Tegenover de 
Latijnse clerus in Constantinopel benadrukt Innocentius dat Petrus als leider van de 
apostelen de opdracht kreeg om de schapen te weiden. Christus beschouwt 
degenen die Hem in de persoon van Petrus niet accepteren als vreemden. Het 
herdersambt van Petrus uitgeoefend door de paus betekent de uitoefening van een 
algemene zorg voor alle Kerken. Zo heeft de paus ook een bijzondere zorg voor de 
teruggekeerde Kerk van Constantinopel. De kardinaal-legaat Benedictus van S. 
Susanna zal doen wat gedaan moet worden om met redelijke maatregelen 
opponenten en weerspannigen tot de orde te roepen (brief VIII-57 (56) aan de 
aartsbisschoppen, bisschoppen, abten, priors en prelaten van alle kerken gevestigd 
in het keizerrijk van Constantinopel - april 1205202). 
De pauselijke legaten dienen de patriarch te corrigeren, desnoods met een kerkelijke 
censuur. Wanneer de patriarch verzuimt te handelen of anders handelt dan de 
indulgentie hem gegeven, dient de legaat na de opheffing van de hindernis van het 
beroep zelf tot handelen over te gaan (brief VIII-63 (62) aan Benedictus, kardinaal-
priester van de titulus S. Susanna, legaat van de Apostolische Stoel - mei 1205203). 

 
waren, jullie, ondersteund door ons gezag, voortvarend Latijnse clerici aanstellen, die gehoorzaamheid 
die God waardig is, betuigen en zorg dragen voor de kerkelijke goederen en volharden in toewijding aan 
de Apostolische Stoel […] Omdat ledematen waarachtig zonder hoofd niet kunnen bestaan, zo wensen 
en verordenen wij, opdat de clerici niet, wanneer zij zonder bestuurder zijn, ‘zonder hoofd’ lijken te zijn, 
dat alle Latijnse clerici uit welke landen of volken dan ook en nu gelegerd nabij Constantinopel, worden 
samengeroepen tot eenheid om voor hen een geschikte provisor aan te stellen […] 
202 Hageneder, Die Register, Br. VIII-57 (56) Cum unigenitus, p. 98, r.30 - p. 99, r. 4, 9-12: Cum unigenitus 
Dei filius Jesus Christus beato Petro, apostolorum principi, pascendas commiserit oves suas, ita ut, qui 
eum non receperint in pastorem, ab ipsius censeantur ovibus alieni, nos, qui licet immeriti suscepimus in 
beato Petro vices ipsius gerendas in terris, ecclesiarum omnium sollicitudinem tenemur gerere 
generalem. Quia ergo Constantinopolitana ecclesia post apostolicam sedem inter ceteras meruit obtinere 
primatum, licet aliquando ab ipsius obedientia declinarit, nunc tamen ad eius obedientiam revertentis 
tenemur curam gerere specialem. […] ad partes vestras duximus destinandum, ut vice nostra evellat et 
destruat, que viderit evellenda, edificet atque plantet, que cognoverit statuenda, ratam et firmam 
sententiam habituri, quam rationabiliter in contradictores promulgandam duxerit et rebelles.  
VERTALING:  Omdat de eniggeboren Zoon van God, Jezus Christus, de zalige Petrus, de leider van de 
apostelen, opdracht heeft gegeven om zijn schapen te weiden, zodat zij die Hem niet als deze herder 
(Petrus) accepteren door Hem als vreemde schapen worden beschouwd; zijn wij, die - hoewel zonder 
onze verdiensten - het op ons hebben genomen om - in de zalige Petrus -  zijn ambt op aarde te vervullen, 
verplicht om de algemene zorg voor alle Kerken uit te oefenen. Omdat dus de Kerk van Constantinopel 
het verdient om, na de Apostolische Stoel, de eerste plaats te bekleden onder de overigen - hoewel zij 
enige tijd geleden is afgeweken van haar gehoorzaamheid, maar nu tot haar gehoorzaamheid 
teruggekeerd - zijn wij gehouden om haar bijzondere zorg te schenken. […] Wij zijn ertoe gekomen om 
hem naar jullie te zenden, opdat hij in plaats van ons zou uitroeien en vernietigen, waarvan hij ziet dat het 
uitgeroeid moet worden, zal opbouwen en planten, en waarvan hij weet dat het moet worden gedaan; 
afgewogen zal hij ten opzichte van opponenten en weerspannigen vast en stevig een opgelegde straf 
afkondigen. 
203 Hageneder, ibid., Br. VIII-63 (62) Hiis fiducialius, p. 108, r. 6-12: […] ut si patriarcha ipse a te 
commonitus procedere forte neglexerit vel distulerit iuxta formam indulgentie sibi date, tu in eadem 
ecclesia, que, sicut ecclesias alias in Constantinopolitano imperio constitutas dignitate precellit, sic debet 
inter eas personarum non tam numero quan merito efflorere, de quacumque natione viros litteratos et 
honestos instituas, prout videris expedire, tam in hoc quam aliis suprascriptis sublato appellationis 
obstaculo processurus. 
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De nalatigheid van de patriarch om de clerici vrij in te zetten maakt dat het heiligdom 
van God niet in bezit genomen kan worden. Hierdoor wordt het kerkelijk recht 
geschaad. Dat de legaten, door de kerkelijke censuur van het uitgesloten beroep, er 
voor zouden zorgen dat de clerici die dit toekomt hun plaatsen in bezit kunnen 
nemen (brief IX-100 aan de kardinalen-priesters, Petrus van de titulus S. Marcellus, 
en Benedictus van de titulus S. Susanna, legaten van de Apostolische Stoel - juni 
1206204). De legaten handelen met volledige volmacht en zijn gerechtigd elke zaak 
te behandelen. 
Ook in een tweede periode treedt een nog andere legaat op met ‘volledige volmacht’.   
De gehele clerus van Constantinopel krijgt te horen dat kardinaal-legaat Pelagius 
van Albano naar het keizerrijk van Constantinopel wordt gezonden met volledige 
volmacht om overeenkomstig zijn ambt als legaat elke betreffende zaak te 
behandelen (brief XVI-211 aan alle aartsbisschoppen en bisschoppen, abten, priors 
en de prelaten van andere kerken gevestigd in het keizerrijk van Constantinopel - 
augustus 1212205).  

 
VERTALING: […] opdat wanneer de patriarch zelf, door u aangespoord, het verzuimt om op krachtige 
wijze te handelen of afwijkt van de vorm van de kwijtschelding aan hem gegeven, u in dezelfde kerk, die, 
zoals zij in waardigheid uitsteekt boven de andere kerken die zich ook bevinden in het keizerrijk van 
Constantinopel, zo ook moet stralen door niet zozeer het aantal als wel de verdiensten van de personen, 
uit welke natie dan ook geletterde en eerzame mannen aanstelt, naarmate u het passend acht, niet alleen 
in deze maar ook in andere bovenvermelde gevallen te werk gaand zonder de mogelijkheid van de 
opheffing van de hindernis van het beroep. 
204 Hageneder, Die Register, Br. IX-100 Ad decorem, p. 183, r. 7-15, 1 - p. 184, r. 1-4: […] venerablis 
frater noster [...] Constantinopolitanus patriarcha eorum immemor, que sibi suggessimus viva voce ac 
postmodum per scripta mandavimus- si tamen ad ipsum nostre littere pervenerunt- aliarum nationum 
clericos spernens Venetos tantum in ipsis ecclesiis et precipue in ecclesia sancte Sophie satagit collocare, 
non attendens, quod in omni gente, qui facit iustitiam, acceptus est Deo nec sanctuarium Dei iure convenit 
hereditario possideri. Quocirca discretione vestre per apostolica scripta precipiendo mandamus, quatinus 
eundem patriarcham monere ac inducere studeatis ut viros religiosos, honestos et literatos, undecumque 
originem duxerint, in predictis ecclesiis instituere non postponat. […] Si qui vero clerici per vos vel alterum 
vestrum sunt in predictis ecclesiis instituti, appellatione postposita faciatis eos pacifica possessione 
gaudere, amotos, sicut iustum fuerit, per censuram ecclesiasticam appellatione remota facientes restitui 
ad eadem. 
VERTALING: […] onze eerbiedwaardige broeder […] patriarch van Constantinopel vergetend, wat wij 
hemzelf mondeling hebben voorgesteld en vervolgens schriftelijk hebben opgedragen - wanneer 
tenminste onze brieven hem bereikt hebben - hij heeft zich ingespannen clerici van andere naties 
afwijzend, alleen Venetianen in diezelfde kerken en vooral in de kerk van de Hagia Sophia te benoemen, 
er geen acht opslaand, dat in elk volk, alwie gerechtigheid beoefent, door God aanvaard is, en ook het 
heiligdom van God niet, overeenkomstig het erfelijk recht, in bezit  genomen dient te worden. […] 
Dienovereenkomstig dragen wij door deze apostolische brief aan jullie eigen oordeel en goeddunken op, 
dat jullie je erop toe leggen dezelfde patriarch te vermanen en te overtuigen dat hij zich haast om in de 
genoemde kerken godvruchtige, eerzame en geletterde mannen aan te stellen, ongeacht waar ze 
vandaan komen. […] Wanneer echter clerici door jullie of door anderen van jullie in vorengenoemde 
kerken zijn aangesteld, zullen jullie degenen die zonder mogelijkheid van beroep zijn afgezet, verblijden 
door een vreedzame inbezitname en, zoals passend is, deze weer aan hen door het middel van een 
beroep op afstand teruggeven.  
205 Haluscynskyj, Acta, I, Br. XVI-211 Inconsutilis Domini, p. 450: […] a latere nostro legatum in 
Constantinopolitanum Imperium destinamus, […] plenaria sibi potestate concessa, ut absque 
contradictione cuiuslibet ea quae pertinet ad legationis officium exsequatur.  
VERTALING: […] wij zenden een legaat a latere nostro naar  het keizerrijk van Constantinopel, […] aan 
wie volledige volmacht is verleend om zonder tegenspraak van wie dan ook wat betrekking heeft op het 
dienstambt van het gezantschap uit te voeren.  
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Aan notarius Maximus wordt de faculteit verleend om met het gezag van de 
Apostolische Stoel de band van de excommunicatie op te heffen (brief XV-153 aan 
magister Maximus, onze notarius - augustus 1212206). De clerus van Constantinopel 
wordt meegedeeld dat notarius Maximus gezonden wordt ten dienste van de 
patriarch. Hij moet komen tot voorlopige en redelijke beslissingen met betrekking tot 
de weerspannigen, totdat de Apostolische Stoel een passende straf zal vaststellen 
(brief XV-154 aan de gehele clerus van Constantinopel - augustus 1212207). De 
notarius handelt met het gezag van de Apostolische Stoel. 

 
Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat de legerbisschoppen, legaten en 

notarii in de wisselende omstandigheden dezelfde opdracht hadden: het 
terugbrengen van de Griekse Kerk tot de gehoorzaamheid aan de Apostolische 
Stoel en tot het orthodoxe katholieke geloof; zij dienden de zaken te ordenen en de 
nodige maatregelen te treffen. De legerbisschoppen dienden de voorwaarden te 
scheppen voor de eredienst in de Griekse Kerken. Hiervoor kwamen Latijnse clerici 
in aanmerking, zowel Venetianen als Franken, die zich onderscheidden door trouw 
aan de Apostolische Stoel en door hun gehoorzaamheid in het geloof. Toen de 
vorming van de Latijnse clerus in de stad gestalte kreeg, memoreerde Innocentius 
ook zijn verantwoordelijkheid voor de (teruggekeerde) Kerk van Constantinopel. Hij 
oefende immers het herdersambt van Petrus uit in een algemene zorg voor alle 
Kerken. Zij die dit afwezen, Grieken en Latijnen, werden door de legaten met 
canonieke maatregelen tot de orde geroepen. Zij moesten eveneens de latinisering 
van de Griekse Kerk doorvoeren. Vanuit een volledige pauselijke volmacht die hen 
was verleend, konden zij ook de patriarch corrigeren wanneer hij in gebreke bleef 
om zijn verantwoordelijkheden te nemen. De notarius had beperktere volmachten 
en werd gezonden om ten dienste van de patriarch zaken te ordenen. Maar ook hij 
was bevoegd om een excommunicatie op te heffen.  
 

 
206 Br. XV-153 Nonnisi testimonio. PL 216, 0674C : […] de gratia speciali auctoritate tibi praesentium 
indulgimus ut illis quos pro injectione manuum violenta inveneris vinculo excommunicationis astrictos in 
partibus Romaniae auctoritate sedis apostolicae juxta formam Ecclesiae beneficium absolutionis 
impendas, […]   
VERTALING: […] met het gezag van dit schrijven begunstigen wij u met de bijzondere genade, dat u hen 
die u in de gebieden van Romania zult aantreffen en die vanwege een gewelddadige beslaglegging zijn 
belegd met de band van de excommunicatie, met het gezag van de Apostolische Stoel overeenkomstig 
de verordening van de Kerk, het geschenk van de absolutie verleent, […] 
207 Br. XV-154 Etsi dilectum. PL 216, 0674D: […] notarium nostrum pro negotio patrarchalis specialiter 
destinemus […] Unde sententias qua rationabiliter tulerit in rebelles usque ad satisfactionem condignam 
praecipimus inviolabiliter observari. 
VERTALING: […] in het bijzonder voor de zaak van de patriarch hebben wij onze notarius gezonden, [...] 
Daarom geven wij opdracht dat hij afgewogen uitspraken over de weerspannigen doet, totdat wij definitief 
een gepaste straf als in acht te nemen aangeven.   



 
 

268 
 

4.5 Deelconclusie 

Het lijkt erop dat het leerstellige begrip van de plenitudo potestatis, in de 
voorafgaande bronteksten uitdrukkelijk benoemd als ‘ecclesiasticae’, voor 
Innocentius het uitgangspunt van zijn denken is geweest in zijn correspondentie met 
de Latijnse patriarch. Deze potestas werd verleend aan de Kerk van Rome, oftewel 
de Apostolische Stoel, die daarmee tot moeder en lerares van alle Kerken werd. 
Meer dan eens gaf Innocentius aan dat de uitoefening van deze volmacht volledige 
vrijheid van handelen betekende voor de paus zonder daarbij de pars sollicitudinis 
van anderen te kort te doen. Een gegeven dat hij ook in zijn preken naar voren liet 
komen.208 De volledige vrijheid van handelen vanuit deze potestas heeft Innocentius 
allereerst gebruikt om zijn zorg voor alle Kerken (plenitudo sollicitudinis) uit te 
oefenen. Maar de bestuursopdrachten die hij gaf, betekenden behalve de 
bescherming van de persoon van de patriarch en de ontplooiing van de positie van 
de zetel van Constantinopel indirect ook een bevestiging van de pauselijke autoriteit. 
Zo herwon de patriarch zijn vrijheid toen Innocentius opkwam voor de rechten van 
de patriarch ten opzichte van de Venetianen en werd voor iedereen duidelijk dat de 
Apostolische Stoel vanuit haar plenitudo potestatis ecclesiasticae de rol van 
scheidsrechter toekwam over de christelijke naties. Beslissingen rond de 
benoemingen van kanunniken werden de patriarch toevertrouwd, zolang de band 
met de Apostolische Stoel gewaarborgd bleef. Dat de patriarch voor primaire 
bestuurszaken (maiores causae), zoals het samenvoegen van bisschopszetels, een 
pauselijk mandaat diende te vragen, toont dat Innocentius de patriarch zag als een 
metropoliet met de eretitel van patriarch, een visie die tot op heden in het Latijnse 
canonieke recht gangbaar is. De bestuursopdrachten van de pauselijk 
gedelegeerden ten dienste van de terugkeer van de Griekse Kerk en de ordening in 
het Latijnse patriarchaat werden al naargelang ondersteund met een (volledige) 
pauselijke volmacht. Innocentius sprak in deze context over ‘het herdersambt van 
Petrus in een algemene zorg voor alle Kerken (plenitudo sollicitudinis).  
 

5. EINDCONCLUSIE   

 
De theologische argumentatie, die ten grondslag lag aan de pauselijke autoriteit, 
heeft Innocentius, zowel naar de Griekse als naar de Latijnse patriarchen en keizers, 
uiteengezet aan de hand van het leerstellige concept van de pauselijke plenitudo 
potestatis. In de nieuw ontstane situatie van het Latijnse keizerrijk werd Innocentius 
uitgedaagd om vorm te geven aan de plenitudo sollicitudinis, waarvoor immers de 
plenitudo potestatis eens aan Petrus gegeven werd.    

 
208 Cf. Hoofdstuk II, punt 3.2 en punt 3.3. 



 
 

269 
 

De zetel van Rome en de zetel van het patriarchaat van Constantinopel waren voor 
Innocentius twee verschillende werkelijkheden. De eerste verwees voor hem naar 
het primaatschap van de Apostolische Stoel, gedragen door de bijzondere positie 
die de Heer aan de apostel Petrus toekende, bezegeld door diens martelaarschap, 
waarmee Petrus zijn primaat overdroeg aan zijn opvolgers, de bisschoppen van 
Rome. Innocentius vatte dit tegenover de Griekse patriarch samen in het begrip van 
de ‘volledige volheid van de macht’ (tota plenitudo potestatis). Het patriarchaat van 
Constantinopel had voor hem een andere status. Hij hernieuwde zijn voorrecht als 
eerste boven de andere patriarchaten in het Oosten en bracht dit ter sprake in de 
nieuwe situatie van het Latijnse keizerrijk. Tevens markeerde hij daarmee opnieuw 
de bijzondere positie van de zetel van Rome, ook tegenover een Latijnse patriarch.  
 
 Bepalend voor Innocentius was het feit dat de Kerk van Constantinopel in de 
gehoorzaamheid van het geloof terugkeerde naar haar moeder (de Kerk van Rome). 
Hij eiste dan ook, zowel van de Griekse als van de Latijnse patriarch, een blijk van 
gehoorzaamheid en respect. De houding van Innocentius ten opzichte van de 
Griekse Kerk in het Latijnse keizerrijk moet worden gezien in het licht van de eenheid 
van de Kerken, waarvoor hij zich bijzonder verantwoordelijk wist. Omdat het voor 
hem ondenkbaar was, dat het concept van de Kerk zou kunnen bestaan zonder de 
aanvaarding van de positie van de Apostolische Stoel als mater omnium 
ecclesiarum, zag hij als enige weg die van de latinisering van de Griekse Kerk om 
zo ‘de dochter terug te brengen tot de moeder’. Dat Innocentius koos voor de weg 
van de tactvolle geleidelijkheid, alsook de ruimte die het latere Vierde Lateraans 
Concilie zou laten voor de Griekse riten, onderstreept de gedachte dat de 
aanvaarding van de zetel van Rome als de Apostolische Stoel bij uitstek de focus 
was van het pauselijk streven naar kerkelijke eenheid.  
 
 Het Latijnse patriarchaat van Constantinopel was het speelveld waarop 
Innocentius zijn plenitudo sollicitudinis ten volle heeft kunnen ontvouwen. Vanuit het 
instrumentarium van het canonieke recht schiep hij een ordening die recht moest 
doen aan zowel de belangen van de Kerk als aan de belangen van Venetianen en 
kruisvaarders. De belangen van de Kerk lagen vooral op het vlak van het exclusief 
klerikale recht op een kerkelijk bestuur, zowel betreffende de hoogste positie van 
patriarch als van de benoemingen van het kiescollege. Zowel van de kant van de 
Venetianen als van de Frankische kruisvaarders was het beïnvloeden van dit proces 
zonder twijfel ook gemotiveerd door de kwestie van het beheer en bezit van 
kerkelijke goederen. Een zaak die ook voor Innocentius niet onbelangrijk was vanuit 
het perspectief van zijn zorg voor de Kerk van Constantinopel en die indirect van 
belang was voor het gezag van de Apostolische Stoel. Dat gezag moest in concrete 
zaken worden gewaarborgd door zijn gedelegeerden, die konden handelen vanuit 
een volledig pauselijk mandaat. De patriarch werd in de uitoefening van zijn 
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bestuurs- en wijdingsvolmacht door Innocentius zowel gesteund als gecorrigeerd. 
Ook voor hem was Innocentius de poortwachter van een primaatsopvatting, waarin 
de Apostolische Stoel haar zorg voor de Kerken gestalte gaf door als ‘mater’ 
aanwezig te zijn. Zowel in zijn relatie met een Latijnse patriarch op de Byzantijnse 
zetel als de confrontatie met de persoonlijke en politieke belangen van de Latijnse 
keizer en vorsten ervoer Innocentius de grenzen van het pauselijk primaat en zijn 
leergezag. Waar de gehoorzaamheid geen ‘geloofs’-gehoorzaamheid betekende, 
stonden de ‘weerspannige’ Grieken en de ‘marchanderende’ Latijnen dichter bij 
elkaar dan menigeen voor mogelijk had gehouden.  
 Wie aan Innocentius de titel van ‘de paus van Constantinopel’ wil toedichten, gaat 
voorbij aan het feit dat hij de zetel van Constantinopel in het oude voorrecht heeft 
bevestigd. De aanstelling van een Latijnse patriarch over en voor de Griekse Kerk 
laat zien dat hij geen opheffing wenste van het Griekse patriarchaat, maar dat hij 
‘slechts’ de erkenning van het pauselijke primaatschap zocht. De plenitudo 
sollicitudinis betekende idealiter de zorg van de paus voor alle Kerken, opdat de 
bisschoppen vanuit de erkenning van het door Christus ingestelde primaat hun pars 
sollicitudinis zouden uitoefenen Zolang dit niet het geval was, bleef de balans 
doorslaan naar de benadrukking van de plenitudo potestatis in al haar toonaarden. 
  

6. DE LAUDATIO VAN DE KEULSE DOMSCHOLASTER MAGISTER OLIVERUS 

 
In de bronteksten, waarvan in dit onderzoek gebruik werd gemaakt, kwam het maar 
sporadisch voor dat Innocentius over zichzelf sprak. Hoe anderen hem zagen, weten 
we uit onder andere de Gesta Innocentii, een anonieme biografie die in de jaren 
1204-1209 werd samengesteld. Ook beschikken we over een getuigenis in de 
Historia regum Terre Sancte209 (Geschiedenis van de koningen van het Heilig Land), 
dat moet zijn opgetekend aan het begin van het jaar 1219 in aanloop naar de 
belegering van Damiate.  
Het geschrift is van de hand van de Keulse domscholaster magister Oliverus, 
geboren rond 1170 in Westfalen. Als domscholaster was hij eerst werkzaam in 
Paderborn en vanaf 1201 ook in Keulen. Rond 1207 treffen we hem aan in Frankrijk, 
waar hij waarschijnlijk betrokken was in de verwikkelingen rond de Albigenzen. 
Opnieuw in Keulen aanwezig in de periode 1209-1213 kreeg hij van Innocentius de 
opdracht om de kruistocht te prediken in het bisdom Keulen. Hij richtte zich met 
name op Friesland en de Lage Landen. Als afgevaardigde van het bisdom Keulen 
was hij aanwezig op het Vierde Lateraans Concilie te Rome. Terug in Keulen ontving 
hij op 8 januari 1216 opnieuw van Innocentius de opdracht om het kruis te prediken 
in het bisdom Keulen. Zelf zou hij ook deelnemen aan de vijfde kruistocht. Enkele 

 
209 Hoogeweg, Die Schriften des Kölner Domscholasters, späteren Bischofs von Paderborn und Kardinal- 
Bischofs von S. Sabina Oliverus. 
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maanden voor de aanval op Damiate tekende hij hier de Historia regum Terre Sancte 
op.210 In april 1225 werd Oliverus door paus Honorius III benoemd tot bisschop van 
Paderborn en in september van datzelfde jaar tot kardinaal-bisschop van S. Sabina. 
 
Van Oliverus zijn de volgende notities over Innocentius: 
 

De scherpzinnige en welbespraakte paus Innocentius, beschikkend over een uitstekend 
geheugen, zeer erudiet in het recht en de wet des Heren, buitengewoon grootmoedig, die 
de eigenzinnigheid van de koningen en overige vorsten een halt heeft toegeroepen.211 […] 

 
[…] Bovendien werd de schismatieke stad Constantinopel, die in zijn dagen werd 
veroverd, teruggebracht in het eigendomsrecht en het gezag van de christenen.212 

  
Behalve de laudatio op de persoon van Innocentius vinden we bij Oliverus ook twee 
(kerk)politieke opmerkingen. De opmerking over de eigenzinnigheid van de 
koningen en overige oversten is zeker niet alleen toepasbaar op de situatie in het 
Latijnse keizerrijk, maar gezien de weergave in de door mij onderzochte bronnen is 
het duidelijk dat ook de Latijnse vorsten in het Oosten zich hierdoor aangesproken 
konden weten. En door te spreken van de ‘schismatieke stad’ Constantinopel en het 
eigendomsrecht van de christenen gaf Oliverus niet alleen zijn zienswijze en die van 
zijn tijdgenoten weer, maar stemt hij ook ons tot nadenken over de eigenheid en 
verwevenheid van de politieke (seculiere) en kerkpolitieke belangen in de 12e en de 
13e eeuw.  
 
 
 

 
210 Cf. Hoogeweg, Die Schriften, pp. IX-LVIII. 
211 Hoogeweg, ibid., p.156, alinea 113: […] Innocentius papa ingenio, facundia, memoria precellens erat, 
in iure ac lege Domini eruditus valde, magnanimus plurimum, qui contumatiam regum et aliorum 
principum compresserat. […] 
212 Hoogeweg, ibid., p.157, alinea 114: […] Preterea Constantinopolitana civitas scismatica in diebus suis 
expugnata in dominium transit et potestatem Christianorum. 



  

SAMENVATTING VAN DE THESIS EN SLOTCONCLUSIE 

 
‘Rom muss vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten 
Jahrtausend formuliert und gelebt wurde‘.1 Deze woorden, uitgesproken door de 
theologieprofessor Joseph Ratzinger in 1979 te Regensburg, laten in het midden 
wat ‘Rome’, als concrete uitdrukking van het primaat, in het eerste millennium op 
een legitieme wijze van het Oosten mocht verwachten.2 Theologen en historici 
hebben zich over deze kwestie gebogen. De constatering dat er in het eerste 
millennium geen algemeen aanvaarde opvatting over het Romeinse primaat 
bestond, dat qua vorm, functie en volmacht op de gehele Kerk betrokken was, is 
juist. Niettemin staat het vast dat paus Leo IX (1049-1054) voor Rome een 
drievoudig primaat opeiste: het politieke primaat (de paus is meer te eren dan de 
keizer), het ecclesiologische primaat (de paus heeft de kerkelijke leiding over de 
patriarchale zetels) en het jurisdictionele primaat (de zetel van Petrus is de instantie 
welke juridische beslissingen voor de gehele Kerk vaststelt).3 Het Oosten is nooit 
verder gegaan dan de toekenning van een ere-primaat aan de bisschop van Rome 
waarbij deze onder de patriarchen hooguit als de ‘primus inter pares’ werd gezien.4   

 
Intrigerend is dan ook de vraag door wie en hoe in het tweede millennium de 
grondslag is gelegd voor de primaatsopvatting van de Kerk van Rome. Ook de 
oproep, die in 1995 door paus Johannes Paulus II werd gedaan om ‘vormen te 
vinden voor de bediening van het pausambt als een door alle betrokkenen erkende 
dienst van liefde’ 5 bevat voor historici de uitdaging om een onderzoek in te stellen 
naar de historische ontwikkeling van het primaatschap binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk, waarbij wordt nagegaan welke principes en factoren de Romeinse 
primaatsopvatting in het tweede millennium hebben gevormd. En om vervolgens te 
kunnen constateren waar deze opvattingen zich al dan niet op een ‘onrechtmatige’ 
wijze meester zouden hebben gemaakt van de kerkelijke gezagsdoctrine en aldus 
de eenheid van de Kerk zouden hebben aangetast of juist zouden hebben gediend. 
Wat lag er meer voor de hand dan dit onderzoek te richten op degene die algemeen 
wordt gezien als de ‘machtigste paus’ van de Middeleeuwen: paus Innocentius III?  
 
Waar de vraag gesteld wordt naar de ontwikkeling van de primaatsdoctrine van de 
Kerk van Rome tijdens het pontificaat van Innocentius, kan deze niet los gezien 
worden van zijn persoon. Zijn persoonlijkheid, geloof, achtergrond en vorming 
hebben mede hun stempel gedrukt op zijn visie op het pauselijk primaat. In deze 

 
1 Cf. Ratzinger, Prognosen für die Zukunft, p. 211. 
2 Cf. Gemeinhardt, Ecclesia Romana, p. 9. 
3 Cf. Gemeinhardt, ibid., pp. 11, 31-3. 
4 Cf. Schatz, Der päpstliche Primat, pp. 80-2. 
5 Cf. Paus Johannes Paulus II, Ut unum sint (1995), p. 95. 
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visie is de volheid van de macht (plenitudo potestatis) het centrale leerstellige 
sleutelbegrip, dat contrasteert met het begrip van de gedeelde zorg (pars 
sollicitudinis) van anderen binnen en voor de Kerk, en dat zijn uitwerking vindt in de 
volheid van de zorg (plenitudo sollicitudinis) van de paus voor alle Kerken en in de 
omvang van het tijdelijke (latitudo temporalis) dat hem toekomt. De primaatsdoctrine, 
zoals Innocentius deze voorstond, wordt, zoals gezegd, enerzijds zichtbaar in haar 
exegetische en theologische onderbouwing en anderzijds in de door Innocentius 
aangegeven praktische en canonieke toepassingen. Beide elementen, 
onderbouwing en toepassing zijn, zoals in de algemene inleiding aangegeven, 
wezenlijk om het paradigma van de primaatsdoctrine in beeld te brengen. Binnen 
een viervoudig gekozen context profileren zij zich telkens in een meer of mindere 
mate.  
 
 De preken en de correspondentie met de Griekse keizer en de Griekse patriarch 
vormen in dit onderzoek de eerste context om de exegetische onderbouwing en de 
theologische argumentatie van de primaatsvisie van Innocentius te onderzoeken. 
Zowel in de preken als in deze brieven staan de theologische sleutelbegrippen van 
de plenitudo potestatis en van de sollicitudo centraal, waarbij de eerstgenoemde 
voorop staat. Deze sleutelbegrippen worden door drie belangrijke elementen 
onderbouwd: de Schriftuurlijke positie van Petrus, de overdracht van zijn volmachten 
aan zijn opvolgers en de relatie tussen Petrus en de andere apostelen.  
Voor Innocentius betekende de ‘volheid’ (plenitudo) van de macht - waarin alleen 
(solus) Petrus was opgenomen - dat alleen hij kon binden zonder de anderen (ipse 
sine aliis) en de anderen niet zonder hem. Deze ‘isolering’ van Petrus ten opzichte 
van de andere apostelen bracht Innocentius tot uiting door Petrus als hoofd van de 
Kerk aan te duiden. Ook al wordt Petrus de hoogste leraar en leider van de Kerk 
genoemd: het is de Kerk die als bruid aan de paus de plenitudo potestatis en de 
latitudo temporalis doorgeeft. Kenmerkend in deze is dat Innocentius om de unieke 
positie en volmacht van Petrus te beklemtonen bekend exegetisch en theologisch 
gedachtegoed opnieuw heeft doordacht en op een nieuwe, systematische wijze 
heeft toegepast in zijn verkondiging en correspondentie. 
 
De overdracht van de volmachten aan de opvolgers wordt enerzijds gekoppeld aan 
de persoon van Petrus ‘in wie de opvolgers de sleutelmacht hebben aangenomen’ 
en anderzijds aan het primaat van de Apostolische Stoel ‘dat door Christus werd 
ingesteld’. Ook al bezit de paus als de plaatsbekleder van Christus (vicarius Christi) 
de dubbele sleutelmacht van kennis (leergezag/magisterium) en autoriteit 
(jurisdictio), ook de bisschoppen hebben de sleutelmacht ontvangen. Niettemin is 
hun pars sollicitudinis altijd verbonden met de plenitudo potestatis van de Romeinse 
pontifex. Petrus heeft zijn magisterium en de tota plenitudo potestatis overgedragen 
aan zijn opvolger, de paus. Kenmerkend is hier dat voor hem het magisterium en de 
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jurisdictio uitdrukkelijk het tweevoudig kader vormen van de plenitudo potestatis. 
Bovendien worden - even uitdrukkelijk - de autoriteit van Petrus en de paus 
gerelateerd aan de Apostolische Stoel en de Kerk van Rome. 
 
In het contact met de Grieken wordt de Kerk van Rome door het primaat van de 
Apostolische Stoel als mater en magistra boven de andere Kerken geplaatst. Voor 
Innocentius kwam dit primaat (plenitudo potestatis) tot uiting in de zorg voor alle 
Kerken (plenitudo sollicitudinis). In het perspectief van de terugkeer van de Griekse 
Kerk naar de eenheid met de Kerk van Rome stond de geloofsgehoorzaamheid 
centraal. Met de metafoor van ‘hoofd-lid’ werd het primaat van Petrus benadrukt, 
met de metafoor van ‘moeder-dochter’ werd de relatie tussen de Apostolische Stoel 
en de Griekse Kerk benoemd. De drie sleutelbegrippen van de plenitudo potestatis, 
de pars sollicitudinis en de plenitudo sollicitudinis kwamen voor Innocentius samen 
in de ene werkelijkheid van de Apostolische Stoel, die in haar magisterium en haar 
autoriteit de eenheid van de Kerk uitstraalde en diende. Door deze begrippen op 
elkaar af te stemmen en zo het Petrusambt op een solitaire en unieke wijze aan 
Christus te binden (en daarvoor de titel vicarius Christi te reserveren) heeft hij op 
een eigen en vernieuwde wijze vormgegeven aan het pauselijk primaat, waarbij ook 
hier ‘het geheel groter is dan de optelsom van de delen’.   
    
  De situatie die naar voren kwam in de voorbereiding en de uitvoering van de 
vierde kruistocht (de tweede context in dit onderzoek), de oprichting en inrichting van 
het Latijnse keizerrijk (de derde context) en tenslotte in de positie van het Latijnse 
patriarchaat (de vierde context) werd de toetssteen voor de primaatsdoctrine, zowel 
inhoudelijk-theologisch als ook praktisch-juridisch. In deze onvergelijkbare, nieuwe 
omstandigheden zou de primaatsdoctrine van Innocentius op haar waarde en in haar 
toepassingen worden getoetst.  
  
 De tweede context wordt gevormd door de vierde kruistocht, die wordt 
gekenmerkt door drie stadia: de oproepen en de prediking, de situatie betreffende 
de verovering van Zara en de eerste verovering van Constantinopel, waarmee de 
kruistocht feitelijk werd beëindigd. In de oproepen en de prediking voor de vierde 
kruistocht staat de plenitudo potestatis jurisdictionis centraal, bijzonder dan wanneer 
de paus als vicarius Christi de vergeving van alle zonden toezegde aan wie gehoor 
gaf aan zijn oproep. De Latijnse christenen werden door de autoriteit van de 
Apostolische Stoel opgeroepen om het onrecht dat Christus in de verovering van zijn 
land door de ongelovigen was aangedaan te vergelden. Dit moest niet alleen het 
Heilig Land ten goede komen, maar het versterkte ook indirect het imago van de 
Apostolische Stoel. Zij bood ook aan de pelgrims zorg voor en bescherming van hun 
bezittingen. Het pauselijke gezag kwam tot uiting in indringende morele 
aansporingen, ondersteuning van de ordinarii en in het goede voorbeeld van paus 



 
 

275 
 

en curie. De paus deed een gewetensoproep om vanuit een morele verplichting het 
Heilig Land te hulp te komen. Ook de Griekse keizer werd door de paus op deze 
wijze aangesproken en wel vanuit het besef van de apostolische autoriteit welke hem 
als paus was toevertrouwd.  
 
De verovering van Zara door de kruisvaarders bracht Innocentius in een moeilijk 
parket. Aan het begin van de vierde kruistocht was aan hen vanuit de autoriteit van 
de Apostolische Stoel een uitdrukkelijk aanvalsverbod opgelegd om christelijke 
landen binnen te vallen. De opgelegde excommunicatio latae sententiae mag gezien 
worden als een prominente uiting van de pauselijke autoriteit. Tijdens de perikelen 
rond de verovering van Zara lag het accent echter op een gezagsuitoefening, waarbij 
de houding en de daden van de kruisvaarders ten strengste werden afgekeurd, maar 
er door Innocentius zeer ruimhartig en verzoenend werd gehandeld. Hij adviseerde 
de goedwillende Frankische kruisvaarders, riep hen op tot boete en restitutie en 
absolveerde vervolgens van de belopen excommunicatie. Met dit laatste werd 
opnieuw de plenitudo potestatis (ecclesiasticae) tot uitdrukking gebracht. Het was 
een volmacht die gedelegeerd werd aan de legaten en de legerbisschoppen, waarbij 
de delegatie uitdrukkelijk aan de paus bleef voorbehouden. Kenmerkend is de 
verzoenende houding van Innocentius, die zowel kan zijn voortgekomen uit een 
opportunistische houding om de kruistocht doorgang te laten vinden, als uit een 
oprechte pastorale bezorgdheid voor het geestelijk welzijn van de kruisvaarders. De 
Venetianen, die geen gehoor gaven aan de oproep tot boete, bleven 
geëxcommuniceerd.  
 
De situatie rond de eerste verovering van Constantinopel laat zien dat Innocentius 
door het gedrag van de kruisvaarders opnieuw geconfronteerd werd met de 
reikwijdte en de grenzen van zijn autoriteit. Zowel rond Zara als rond Constantinopel 
was dit deels te wijten aan de zwakheid van de kruisvaarders die de politieke druk 
niet konden weerstaan en aan de onwil van de Venetianen om boete te doen, deels 
ging dit terug op de begrensdheid van de latitudo temporalis van de pauselijke 
macht. Ondanks dit alles heeft Innocentius het besef van de plenitudo potestatis 
bewaard en tot uitdrukking gebracht door de Griekse patriarch en keizer aan te 
spreken. De legerbisschoppen moesten de Griekse patriarch tot de erkenning van 
het primaat van de Apostolische Stoel brengen en de Griekse keizer Alexius IV werd 
aangespoord om volgens zijn belofte de Kerk van Rome te eren en te erkennen. In 
de context van de vierde kruistocht werd duidelijk dat de plenitudo potestatis haar 
grenzen bereikt in een (on)gelovige acceptatie en door een profane werkelijkheid in 
de letterlijke zin van het woord. Een primaatsdoctrine in de zin van een ‘suprematie’ 
van de pauselijke macht is hier niet aan de orde. Wel kwam aan het licht dat het 
gezag van de Apostolische Stoel in zijn effectiviteit onlosmakelijk verbonden is met 
de feitelijkheid van gebeurtenissen, met de concrete beslissingen van de 
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verantwoordelijken (kruisvaarders), maar ook met de persoon van de paus, die in 
deze context de minst kwade oplossing accepteerde.  
 
 Het begin van de derde context wordt gevormd door de tweede verovering van 
Constantinopel, waarin de pauselijke macht in aanraking kwam met kruisvaarders 
die ‘vorsten’ werden en met een Latijnse keizer. Deze tweede verovering van 
Constantinopel verschilde volkomen van de eerste. Waar de eerste verovering de 
‘rechtmatige’ keizer weer aan de macht bracht en er betalingen en toezeggingen van 
hulp werden gedaan, leidde de tweede verovering tot de vlucht van de usurpator 
Ducas Mourtzouphlus, tot nodeloos geweld tegen medechristenen en tot 
plunderingen. De autoriteit van de paus kwam vooral tot uiting in de aanklacht tegen 
de kruisvaarders over het zich vergrijpen aan medechristenen en over het zich toe-
eigenen van kerkelijk bezit. Hij riep op tot boete en beval restitutie van het geroofde 
bezit. Ook probeerde hij de kruisvaarders duidelijk te maken dat de positie van de 
Apostolische Stoel hierdoor benadeeld werd en dat het herstel van de kerkelijke 
eenheid erdoor bemoeilijkt werd. Door deze tweede verovering kwam Innocentius 
op een bijzondere wijze aan het hoofd van de christianitas te staan. In deze 
werkelijkheid van de christianitas hadden de geestelijke en de wereldse macht hun 
eigen potentie en begrenzing. Hiermee werd ook de eigenheid en de 
noodzakelijkheid van de latitudo temporalis als aspect van de pauselijke volmacht 
bevestigd.  
 
Het Verdrag van Maart 1204, dat door de kruisvaarders was opgesteld en waarvoor 
de keizer de bekrachtiging vroeg aan de Apostolische Stoel, werd door Innocentius 
resoluut afgewezen. Als argument werd aangevoerd dat het toestaan van een 
verdeling van kerkelijke goederen afbreuk zou doen aan de eer van de Apostolische 
Stoel, want het zou ingaan tegen de door de kruisvaarders afgelegde eed en tegen 
de band van de Kerk van Rome en de Griekse Kerk, die als hoofd en lid met elkaar 
verbonden waren. Het eerste accentueert de potestas van de Apostolische Stoel in 
haar onafhankelijkheid tegenover de keizer en de politieke macht, die de leiders van 
het kruisvaardersleger voor zich opeisten, het laatste de plenitudo sollicitudinis.  
 
De beoordeling van de overdracht van het keizerrijk (translatio imperii), die had 
plaatsgevonden in Constantinopel, werd door Innocentius volledig geplaatst in het 
perspectief van de positie van de Apostolische Stoel. Door een Godsoordeel werd 
de translatio imperii tot stand gebracht en wel ter ere en ten bate van de Apostolische 
Stoel, zonder wiens leiding alles op niets zou zijn uitgelopen. Tegen de achtergrond 
van de pauselijke latitudo temporalis werd de translatio imperii aangenomen en 
bevestigd. Cruciaal is de constatering dat de translatio de overdracht van het 
priesterambt van de Griekse Kerk mogelijk maakte, dat wil zeggen, dat daarmee het 
bisschopsambt in de Griekse Kerk zou komen te staan onder de plenitudo potestatis 
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van de paus. En dit alles was tot stand gekomen ter verheffing van de Kerk van 
Rome. De translatio imperii en al hetgeen hieruit voortkwam, vormt één van de 
redenen waarom het model van het primaatschap in het Westen een brede 
weerklank vond. 
 
Om de kruistocht voort te kunnen zetten, zegde de Apostolische Stoel de 
kruisvaarders vergeving en kwijtschelding toe wanneer zij zich zouden inzetten voor 
de bescherming en het behoud van het Latijnse keizerrijk. Dit keizerrijk zou moeten 
bijdragen aan de bevrijding van het Heilig Land. Het tegenovergestelde gebeurde. 
De pauselijke legaat ontsloeg de kruisvaarders voor het tijdsbestek van een jaar van 
hun pelgrimseed. Innocentius kon niet anders dan concluderen dat hierdoor de 
positie van de Apostolische Stoel ten opzichte van de ongelovigen ten zeerste 
verzwakt werd. Er restte hem weinig anders dan de kruisvaarders te motiveren de 
kruistocht voort te zetten en dit met concrete opdrachten en aanwijzingen op gang 
proberen te brengen.  
Het is tekenend voor Innocentius dat telkens wanneer zijn gezag niet die uitwerking 
had die hij verwachtte, hij niet tot extreme maatregelen overging, maar teruggreep 
op een hernieuwd onder de aandacht brengen van de kernbegrippen van de 
pauselijke primaats- en gezagsdoctrine. 
 
Met de keuze van een keizer uit de gelederen van de kruisvaarders ontstond er een 
nieuwe situatie. Ook ten opzichte van de Latijnse keizers gaf Innocentius blijk van 
zijn plenitudo potestatis. De Apostolische Stoel werd aangesteld tot hoofd (caput) en 
leermeesteres (magistra) over de gehele christenheid (christianitas), zodat er sprake 
zou zijn van één herder en één kudde. De keizer had in deze de rol van bescherming 
en hulp te bieden aan de Kerk. Uitdrukkelijk werd hem gezegd dat hij geen 
zeggenschap had over kerkelijke zaken. De paus zou door het zenden van een 
legaat a latere zorg dragen voor de Kerk, de keizer en het keizerrijk. In de opvatting 
van Innocentius over de christianitas zijn sacerdotium en imperium wel bewust van 
elkaar gescheiden, maar ook evenzeer wel bewust op elkaar betrokken, zoals in zijn 
beoordeling van de gebeurtenissen te Constantinopel naar voren komt. Het is vrij 
inzichtelijk dat de Apostolische Stoel alleen binnen de context van het Latijnse 
keizerrijk haar autoriteit over de Griekse Kerk heeft kunnen uitoefenen, waarmee de 
beperktheid van haar kerkelijke autoriteit zichtbaar wordt. Minder gezien is het feit 
dat de pauselijke goedkeuring van de ontstane situatie te Constantinopel in de 
acceptatie van de Latijnse keizer en de Latijnse patriarch het aanzien van de 
Apostolische Stoel heeft vergroot. Voor de christenheid in het Westen en in het 
Oosten werd het zonneklaar dat de latitudo temporalis een wezenlijk bestanddeel 
vormde van de pauselijke primaatsdoctrine.  
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 De vierde context wordt gevormd door het Latijnse patriarchaat. Al in de 
correspondentie met de Griekse keizer en de Griekse patriarch was het primaat van 
de Apostolische Stoel ter sprake gekomen. De apostolische oorsprong van de Kerk 
van Rome werd verbeeld als de zetel van het Lam, waaraan de Kerk van 
Constantinopel gehoorzaamheid verschuldigd was. De zetel van Petrus was immers 
van Antiochië verplaatst naar Rome en aldaar geconsacreerd door zijn vergoten 
bloed. Hiermee maakte Innocentius als opvolger van Petrus aanspraak op de 
‘volledige volheid van de macht’ (tota plenitudo potestatis). Aan de patriarch vroeg 
hij, vanuit de geloofsgehoorzaamheid, om erkenning van het primaat van de 
Apostolische Stoel. Kenmerkend is dat Innocentius in een daad van 
gehoorzaamheid uitdrukkelijk vroeg om de erkenning van de plenitudo potestatis van 
de Kerk van Rome. 

   
Na de translatio imperii heeft Innocentius in een aantal brieven aan de kruisvaarders 
zijn visie op de Griekse Kerk weergegeven, waarin de eenheid het centrale thema 
vormt. De Griekse Kerk had zich vervreemd van de eenheid met de universele Kerk. 
Deze eenheid was voor Innocentius uitdrukkelijk verbonden met Petrus als het ene 
hoofd en de leraar van alle Kerken. De Griekse Kerk had zich onttrokken aan het 
leergezag van Petrus. ‘De dochter moest tot de moeder terugkeren’, dat wil zeggen 
tot de Kerk van Rome als de mater omnium ecclesiarum. In een eschatologisch 
perspectief schetst Innocentius het Petrus-ambt in de lijn van de dienstbaarheid aan 
de eenheid (plenitudo sollicitudinis). Ook de Kerk van Constantinopel zou hieraan 
kunnen bijdragen. Van Grieken en Latijnen (inclusief de Latijnse patriarch) werd een 
eed van gehoorzaamheid gevraagd met betrekking tot het leergezag en de 
primaatsaanspraak van de paus. De Apostolische Stoel zou hulp bieden bij de 
hervorming van de Griekse Kerk, qua geloof en riten. Deze hervorming moest 
geschieden langs de weg van de geleidelijkheid, waarbij weerspannigen canoniek 
werden gevonnist, zo nodig met de hulp van de keizer. De Griekse bisschoppen in 
het Latijnse keizerrijk die Innocentius om een eigen Griekse patriarch vroegen, 
hebben - ondanks het feit dat hun brief de paus nooit bereikt heeft - toch het 
belangrijke signaal afgegeven, dat namelijk de plenitudo potestatis om een 
afgewogen erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de bisschoppen (pars 
sollicitudinis) vraagt.  
 
Met de bevestiging van de keuze van de Latijnse patriarch heeft Innocentius 
uitdrukking willen geven van zijn zorg voor de eenheid van de Kerk en voor de Kerk 
van Constantinopel. Hij deed dit vanuit zijn plenitudo potestatis ecclesiasticae, die 
hem de vrijheid van handelen bood zonder daarbij anderen te kort te doen. 
Tegenover de patriarch benadrukte hij dat in Petrus aan de Kerk van Rome de 
plenitudo potestatis ecclesiasticae werd verleend. De patriarch ontving van hem zijn 
rechten en de paus kwam voor hem op. Zowel in het kader van de verleende 
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volmachten, alsmede rond disciplinaire maatregelen en wijdingen gaf Innocentius 
hem overduidelijk aan dat ‘de pars sollicitudinis op geen enkele wijze de plenitudo 
potestatis van de Apostolische Stoel aantastte’. De pauselijk legaat kreeg de 
opdracht om met pauselijk gezag de situatie in Constantinopel te ordenen en 
tegelijkertijd benadrukte Innocentius voor de toekomst het recht van vrije keuze van 
de patriarch en het feit dat deze door een algemene stemming verkozen moest 
worden. De Apostolische Stoel wilde haar plenitudo sollicitudinis waarmaken via een 
canonieke ordening en in een synodale structuur. De paus oefende het herdersambt 
van Petrus uit in een algemene zorg voor alle Kerken (plenitudo sollicitudinis). Als 
pauselijk gedelegeerden hadden de legaten een volledige volmacht om tot de orde 
te roepen; de legerbisschoppen moesten de Latijnse clerici aansporen om toegewijd 
te zijn aan de Apostolische Stoel; de notarius had beperkte volmachten en stond ten 
dienste van de patriarch. Dit alles stond in het kader van de plenitudo sollicitudinis, 
waarbij de Apostolische Stoel als moeder (mater) naar voren trad. Helaas heeft het 
volmachtsmodel van de primaatsdoctrine, dat gericht stond op de plenitudo 
sollicitudinis, zich niet heeft weten te ontplooien in harmonie met het synodale model. 
Binnen de context van de Griekse Kerk zag Innocentius dit geblokkeerd door een 
gebrek aan geloofsgehoorzaamheid. Binnen het Latijnse patriarchaat van 
Constantinopel werd zichtbaar dat ook de geloofsgehoorzaamheid alleen niet 
volstond, maar dat allerlei belangen ook een blokkade konden vormen. Zowel het 
synodale model van Kerk-zijn als dat van het volmachtsmodel van de plenitudo 
potestatis lijken pas tot ontplooiing te kunnen komen, wanneer wederzijds de 
erkenning groeit, dat beide modellen elkaar nodig hebben om Kerk te kunnen zijn 
naar de bedoeling van haar Stichter en dat allen hiervoor verantwoordelijkheid 
dragen.   

 Samenvattend mogen we concluderen dat de primaatsdoctrine van 
Innocentius als sterk Petrinisch gefundeerd naar voren komt. Op basis van de Schrift 
wordt de uitzonderlijke positie van Petrus benadrukt: aan hem alleen, onafhankelijk 
van de andere apostelen, wordt de volheid (plenitudo) van de volmacht verleend. 
Een combinatie van diverse teksten uit de Schrift en een eigen exegetische 
interpretatielijn versterken het Bijbelse beeld van de isolering van Petrus. Bij de 
overdracht van deze volmacht (potestas) naar de opvolgers onderscheidt 
Innocentius de dubbele sleutelmacht van magisterium en jurisdictio en geeft aan dat 
de opvolgers deze in de persoon van Petrus hebben aangenomen. Minstens zo 
belangrijk is de vaststelling dat het primaat van de Apostolische stoel door Christus 
werd ingesteld. Hiermee zijn de basisprincipes gelegd voor het sleutelbegrip van de 
plenitudo potestatis. De verantwoordelijkheid (de pars sollicitudinis) van de andere 
apostelen (bisschoppen) ten opzichte van Petrus (de paus) komt slechts naar voren 
als ondersteuning van de positie van Petrus. De Kerk van Rome staat door het 
primaat van de Apostolische Stoel boven alle andere Kerken als mater en magistra 
en dit ten dienste van het doel van de plenitudo sollicitudinis. Innocentius heeft de 
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bekende elementen uit de Westerse primaatsopvatting tot een nieuw geheel 
samengebracht met de nadruk op het primaat en het instituut van de Apostolische 
Stoel en dat maakte hem tot de eerste architect van de primaatsdoctrine. 
In de omstandigheden van de vierde kruistocht en in de aanloop naar het Latijnse 
keizerrijk toonde de plenitudo potestatis haar juridisch en kerkelijk karakter in het 
absolveren van de excommunicatie en de delegatie van deze volmacht. Ook lag hier 
de nadruk op de positie en de volmacht van de Apostolische Stoel. Haar gezag was 
afhankelijk van persoonlijke acceptie, seculiere (politieke) omstandigheden en de 
(beperkte) latitudo temporalis van de pauselijke macht.  
In het Latijnse keizerrijk profileerde zich de Apostolische Stoel tegenover de keizer 
als mater en magistra van de gehele christenheid; tegenover de patriarch werd de 
volledige volheid van de volmacht (tota plenitudo potestatis) benadrukt en tevens de 
gehoorzaamheid die hij en de zetel van Constantinopel verschuldigd waren.  
 
Door de koppeling van zijn primaatsopvatting aan de nieuwe contextualisering, die 
naar voren kwam in de vierde kruistocht, het Latijnse keizerrijk en het Latijnse 
patriarchaat van Constantinopel, kreeg Innocentius de mogelijkheid om aan de 
christenheid in Oost en West de bijzondere positie van het pausambt te presenteren.  
Hij deed dit door het primaat van de Apostolische Stoel te profileren als een instituut. 
Haar primaat werd niet alleen uitdrukkelijk op een Bijbelse Petrinische grondslag 
gepresenteerd, maar werd ook beklemtoond als een soevereiniteit (plenitudo 
potestatis), die tot uiting kwam in de uitoefening van haar magisterium en haar 
jurisdictio. Weliswaar stond haar soevereiniteit ten dienste van haar plenitudo 
sollicitudinis, maar het zal niet verwonderen dat zowel de eigen verantwoordelijkheid 
van de patriarch (pars sollicitudinis) als de latitudo temporalis (de relatie met de 
wereldlijke macht en realiteit) hieraan ondergeschikt werden gemaakt. Hiermee valt 
er een nieuw licht op de tot nu toe nog niet tegen deze achtergrond onderzochte 
primaatsdoctrine van paus Innocentius III. De omstandigheden dwongen 
Innocentius echter om niet alleen de rol van architect, maar ook die van 
poortwachter, op zich te nemen. Dat hierbij, behalve zijn persoonlijke kwaliteiten, zijn 
geloof een grote rol gespeeld heeft, spreekt voor zich. Het is dit geloof dat het minste 
is dat van alle ‘betrokkenen’ in Oost en West gevraagd mag worden, want alleen zo 
kan Petrus worden nagevolgd in zijn liefde voor Christus en in zijn dienst aan de 
Kerk.  
 
 



  

SUMMARY OF THE THESIS AND FINAL CONCLUSION 

 
 ‘Rome must not require more from the East with respect to the doctrine of the 
primacy than what had been formulated and was lived during the first millennium'.1 
These words delivered by theology professor Joseph Ratzinger at Regensburg in 
1979, leave undecided what 'Rome' in the first millennium, could legitimately have 
expected from the East as a concrete expression of primacy.2 Theologians and 
historians have addressed this issue. The statement that in the first millennium there 
was no generally accepted concept of the Roman primacy which encompassed form, 
function and power of attorney throughout the Church, is correct. Nevertheless, it is 
a fact that Pope Leo IX (1049-1054) claimed a triple primacy for Rome: the political 
primacy (the pope is to be honoured above the emperor), the ecclesiological primacy 
(the Pope presides over the patriarchal seats) and the jurisdictional primacy (the seat 
of Peter is the body that determines legal decisions for the entire Church).3 The East 
has never gone beyond the granting of an honorary primacy to the Bishop of Rome, 
whom it considered, at most, among the patriarchs as the 'primus inter pares'.4  
 
Consequently, it is an intriguing question by whom and how, in the second 
millennium, the foundations for the primacy conception of the Church of Rome were 
laid. The call made in 1995 by Pope John Paul II, to find ' forms for the ministry of 
the papacy as a service of love recognized by all concerned' 5  for historians also 
includes the challenge to investigate the historical development of the primacy within 
the Roman Catholic Church, while examining the principles and facts that shaped 
the Roman primacy conception in the second millennium. To find out in how far these 
views may or may not have influenced the ecclesiastical doctrine in an 'unlawful' way 
and thus have compromised or served the unity of the Church, what was more 
obvious than focusing this research on the man widely regarded as the 'most 
powerful pope' of the Middle Ages: Pope Innocent III?  
 
  When the point is raised of the development of the primacy doctrine of the 
Church of Rome during the pontificate of Innocent, it cannot be viewed apart from 
his person. His personality, faith, background and education together have left their 
mark on his vision of the papal primacy. In this vision, the fullness of power (plenitudo 
potestatis) is the central doctrinal concept, which finds its effect in the fullness of the 
care (plenitudo sollicitudinis) by the Pope for all Churches and in the extent of the 
temporary power (latitudo temporalis) that pertains to him. It is in contrast with the 

 
1 Cf. Ratzinger, Prognosen für die Zukunft, p. 211. 
2 Cf. Gemeinhardt, Ecclesia Romana, p. 9. 
3 Cf. Gemeinhardt, ibid., pp. 11, 31-3. 
4 Cf. Schatz, Der päpstliche Primat, pp. 80-2. 
5 Cf. Paus Johannes Paulus II, Ut unum sint (1995), p. 95. 
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concept of shared care (pars sollicitudinis) held by others in the Church. The primacy 
doctrine advocated by Innocent is shown, on the one hand, in its exegetic and 
theological underpinnings and on the other hand in the practical and canonical 
applications indicated by him. As shown in the general introduction both elements, 
foundation and application, are essential to visualizing the paradigm of the primacy 
doctrine. The varying degrees to which these elements exhibit themselves are each 
dealt with in the adopted four-fold context of the chapters II, III, IV and V. 
 
 In this research the sermons and correspondence with the Greek emperor and 
the Greek patriarch form the first context of reference (chapter II) in which the 
exegetic foundations and theological argumentation of Innocent's primacy vision are 
examined. Both in the sermons and in these letters the focus is on the theological 
key concepts of the plenitudo potestatis and of the sollicitudo, the former in first 
position. These key concepts are substantiated by three important elements: the 
scriptural position of Peter, the transfer of the power of attorney to his successors, 
and the relationship between Peter and the other apostles. For Innocent, the 
'fullness' (plenitudo) of power - which only included (solus) Peter - meant that only 
he could bind without the others (ipse sine aliis) and the others not without him. This 
‘isolation’ of Peter from the other apostles was given expression by Innocent by 
designating Peter as head of the church. Even though Peter is called the highest 
teacher and leader of the Church: it is the Church that as bride passes on to the 
Pope the plenitudo potestatis and the latitudo temporalis. In this respect it is 
characteristic that in order to emphasize Peter's unique position and proxy, Innocent 
re-examined, well-known exegetical and theological ideas, applying them in a new, 
systematic way in his preaching and correspondence. 
  
The transfer of the power of attorney to his successors is linked, on the one hand, to 
the person of Peter 'in whom the successors have assumed the key power' and on 
the other hand to the primacy of the Apostolic Chair 'established by Christ'. Even 
though the Pope, as the vicar of Christ (vicarius Christi), possesses the twofold key 
power of knowledge (magisterium) and authority (jurisdictio), the bishops have also 
received the key powers. Nevertheless, their pars sollicitudinis is always linked to 
the plenitudo potestatis of the Roman pontifex. Peter has transferred his   
magisterium and the tota plenitudo potestatis to his successor, the Pope. In this 
respect it is significant, that for him the magisterium and the jurisdictio unequivocally 
form the dual framework of the plenitudo potestatis. Moreover, equally categorically, 
the authority of Peter and of the Pope are related to the Apostolic Chair and the 
Church of Rome.  
 
In her association with the Greeks, through the Primacy of the Apostolic Chair, the 
Church of Rome is placed above the other Churches as mater and magistra. For 
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Innocent this primacy (plenitudo potestatis) was expressed in the care for all 
Churches (plenitudo sollicitudinis). As to the reunion of the Greek Church with the 
Church of Rome, the obedience of faith was central. The metaphor of 'head-member' 
emphasized Peter's primacy, and the metaphor of 'mother-daughter' the relationship 
between the Apostolic Chair and the Greek Church. To Innocent the three key 
concepts of plenitudo potestatis, pars sollicitudinis and plenitudo sollicitudinis came 
together in the sole reality of the Apostolic Chair, which in its magisterium and its 
authority radiated and served the unity of the Church. By aligning these concepts, 
thus binding the office of Peter to Christ in a single and unique way (and reserving 
to that purpose the title of vicarius Christi) he has shaped the papal primacy in his 
own novel way. Here too, 'the whole is greater than the sum of the parts'. The 
situation that led to the preparation and implementation of the fourth crusade 
(second context  of  this study), the institution and formation of the Latin empire (third 
context) and finally to the position of the Latin patriarchy (fourth context) became the 
touchstone for the primacy doctrine, both substantively-theological and practically-
legal. In these unique, new circumstances, Innocent's primacy doctrine was to be 
tested for its value and application. 
 
    The second context discusses the fourth crusade, which is characterized by three 
stages: the calls and preaching, the situation concerning the fall of Zara and the first 
conquest of Constantinople, which effectively ended the crusade. In the calls and 
preaching for the fourth crusade, the plenitudo potestatis jurisdictionis is central, 
especially when the Pope, as vicarius Christi, promises the forgiveness of all sins to 
those heeding his call. The Latin Christians were called upon by the authority of the 
Apostolic Chair to retaliate the injustice done to Christ by the subjugation of his 
country by the unbelievers. This was not only to benefit the Holy Land, but  indirectly 
confirmed the stature of the Apostolic Chair, too. It also provided the pilgrims with 
custody and protection of their belongings. Papal authority was expressed in 
penetrating moral exhortations, support of the ordinarii and in the good example 
given by pope and curia. The Pope made a call of conscience to proceed to the Holy 
Land from a moral obligation. The Greek emperor was likewise addressed by the 
Pope, from the notion of  the apostolic authority entrusted to him as pope. 
  
The capture of Zara by the crusaders put Innocent in a difficult position. At the outset 
of the fourth crusade, the authority of the Apostolic Chair had  explicitly forbidden  
them from attacking Christian countries. The imposed communicatio latae 
sententiae can be seen as a marked expression of papal authority. During the 
troubles surrounding the conquest of Zara, however, the emphasis was on an 
exercise of authority, in which the attitude and exploits of the crusaders were strongly 
rejected. Innocent acted very generously and conciliatory, though. He counselled the 
well-meaning Frankian crusaders, called for a penance and restitution, and then 
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absolved the incurred excommunication. By doing so, the plenitudo 
potestatis (ecclesiasticae) was re-established. It was a power of attorney relayed to 
the legates and the army bishops, with the power of delegation being strictly reserved 
to the Pope. Characteristic is the conciliatory attitude of Innocent. It may have arisen 
both from an opportunistic attitude enabling the crusade to proceed, and from a 
genuine pastoral concern for the spiritual well-being of the Crusaders. The 
Venetians, who did not heed the call for a penance remained excommunicated. 
  
The circumstances surrounding the first conquest of Constantinople show that once 
again the conduct of the crusaders confronted Innocent with the scope and limits of 
his authority. In the case of both Zara and Constantinople, this was partly due to the 
crusaders' weakness to resist political pressure and the Venetians' reluctance to 
atone, and partly due to the limits of the latitudo temporalis of the papal 
power. Despite all this, Innocent stuck to his perception of the plenitudo potestatis , 
which he conveyed by addressing the Greek patriarch and emperor. The army 
bishops were to persuade the Greek patriarch to acknowledging the primacy of the 
Apostolic Chair and the Greek emperor Alexius IV was urged to honour and 
recognize the Church of Rome according to his pledge. In the context of the fourth 
crusade it became clear that in a, quite literary, profane actuality, the acceptance of 
the plenitudo potestatis had reached its limits with both believers and unbelievers 
and by a profane reality in the literal sense of the word. A primacy doctrine in the 
sense of a 'supremacy' of papal power was not at issue here. What did emerge, 
however, was that to be effective the authority of the Apostolic Chair was inextricably 
linked to the actuality of the events, to the concrete decisions of those responsible 
(the crusaders), but also to the person of the Pope, who in this context consented to 
the lesser of evil solutions. 
 
 The beginning of the third context discusses the second conquest of 
Constantinople, when the papal power was confronted with a Latin emperor and with 
crusaders who had assumed the estate of 'princes'. This second conquest of 
Constantinople was entirely different from the first. Where the first conquest had 
restored the 'lawful' emperor to power and payments with promises of assistance, 
the second conquest led to the retreat of the usurper Ducas Mourtzouphlus, with 
looting and uncalled for violence against fellow Christians. The pope's authority was 
especially displayed in the indictment against the crusaders for the offences 
committed to fellow christians and the appropriation of ecclesiastical property. The 
Pope called for penance and decreed restitution of the looted possessions. He also 
tried to make  clear to the crusaders that their actions would damage the position of 
the Apostolic Chair and jeopardize the restoration of ecclesiastical unity. Through 
this second conquest Innocent’s position as head of the christianitas was 
established in a specific way. In this actuality of the christianitas, the spiritual and the 
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worldly powers had their own force and limitations. All this confirmed the necessity 
and  unicity  of the latitudo temporalis as an aspect of the papal power of attorney. 
 
The Treaty of March 1204, drawn up by the crusaders, for which the emperor 
requested  ratification by the Apostolic Chair, was resolutely rejected by Innocent. It 
was argued that consenting to the distribution of ecclesiastical property would 
compromise the dignity of the Apostolic Chair, as  it would violate the oath taken by 
the crusaders and the bond between the Church of Rome and the Greek Church, 
which were linked together as head and member. The former emphasized 
the potestas of the Apostolic Chair in its independence from the emperor and the 
political power the leaders of the crusader army claimed for themselves, the latter 
emphasized the plenitudo sollicitudinis. 
  
The assessment of the transference of the empire (translatio imperii), which had 
taken place in Constantinople, was regarded by Innocent entirely from the 
perspective of position the Apostolic Chair. By a judgment of God, the translatio 
imperii had been created for the benefit and to the glory of the Apostolic Chair, 
without whose guidance nothing would have been accomplished. Against the 
background of the papal latitudo temporalis, the translatio imperii was adopted and 
confirmed. It is crucial to observe that the translatio enabled the transfer of the 
priesthood of the Greek Church, i.e. that the episcopacy in the Greek Church would 
be subjected to the pope's plenitudo potestatis. And all this had come about in order 
to exalt the Church of Rome. The translatio imperii and all that ensued from it is one 
of the reasons why the model of primacy had such a wide resonance in the West. 
  
In order to proceed with the crusade, the Apostolic Chair promised the crusaders 
forgiveness and remission if they were committed to the protection and preservation 
of the Latin empire. This empire was to contribute to the liberation of the Holy 
Land. The opposite happened. For the time of a year the papal legate discharged 
the crusaders from their pilgrim’s vow. Innocent could not  but conclude that this 
greatly weakened the position of the Apostolic Chair as regarded the 
unbelievers. There was little left for him but to try and motivate the Crusaders, with 
concrete assignments and directions, to continue the crusade and get it going again. 
It is characteristic of Innocent that whenever his authority fell short of the effect he 
had expected, he did not take extreme measures, but  returned with renewed 
attention to the core concepts of the papal primacy and the doctrine of authority. 
  
The choosing of an emperor from the ranks of the crusaders, gave rise to a new 
situation. As regarded  the Latin emperors, here too, Innocent asserted his plenitudo 
potestatis. The Apostolic Chair was appointed  head (caput) and teacher (magistra) 
of the entire Christianity (christianitas) to the extent that there would be one shepherd 
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and one flock. In this matter the emperor had to offer protection and assistance to 
the Church. He was expressly told that he had no say in church matters. The Pope 
would attend to the care of Church, emperor and empire, by sending a legate a 
latere. In Innocent's view christianitas, sacerdotium and empire are deliberately 
separated but also, equally consciously related, as becomes apparent from his 
assessment of the events at Constantinople. It is quite obvious that the Apostolic 
Chair has only been able to exercise its authority over the Greek Church within the 
context of the Latin empire, thereby demonstrating the limitations of its ecclesiastical 
authority. Less noted is the fact that the papal approval of the situation arisen at 
Constantinople increased the standing of the Apostolic Chair by its acceptance of 
the Latin emperor and the Latin patriarch. For Christianity in West and East, it 
became manifest that the latitudo temporalis constituted an essential component of 
the papal primacy doctrine. 
  
 The fourth context is on the Latin patriarchy. Already in the correspondence with 
the Greek emperor and the Greek patriarch, the primacy of the Apostolic Chair had 
come up for discussion. The apostolic origin of the Church of Rome was delineated 
as being the seat of the Lamb, to which the Church of Constantinople owed 
obedience. After all, Peter's seat had been moved from Antioch to Rome and 
consecrated there by the blood he had shed. With this Innocent, as successor of 
Peter, claimed the 'entire fullness of power' (tota plenitudo potestatis). From the 
patriarch he demanded acknowledgment of the primacy of the Apostolic Chair as a 
consequence from the obedience of faith. Characteristically, Innocent explicitly 
required an act of obedience for the recognition of the plenitudo potestatis of the 
Church of Rome. 

  
After the translatio imperii, Innocent stated his vision of the Greek Church in a 
number of letters to the crusaders, in which unity is the central theme. The Greek 
Church had alienated itself from the union with the universal Church. For Innocent, 
this unity was expressly linked to Peter as the one and only head and teacher of all 
Churches. The Greek Church had withdrawn itself from Peter's magisterium. ‘The 
daughter should return to the mother’, i.e. to the Church of Rome as the mater 
omnium ecclesiarum. Taking an eschatological perspective, Innocent sketches the 
office of Peter as serving that unity (plenitudo sollicitudinis). The Church of 
Constantinople would also be able to contribute. The Greek and Latin clergy 
(including the Latin patriarch) were requested to pledge  an oath of obedience to the 
pope's magisterium and primacy claim. The Apostolic Chair would help to reform the 
Greek Church, as to faith and rites. This reform was to take place along the lines of 
graduality, recalcitrants being canonically sentenced, if necessary with the help of 
the emperor. Even though their letter never reached the Pope,  the Greek bishops 
in the Latin empire who petitioned Innocent for their own Greek patriarch, 
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nevertheless gave off an important signal viz. that the plenitudo potestatis 
demanded a balanced recognition of their own responsibility (pars sollicitudinis). 
   
With the endorsement of the choice of the Latin patriarch, Innocent wanted to 
express his concern for the unity of the Church and for the Church of Constantinople. 
He did so from his plenitudo potestatis ecclesiasticae, which offered him freedom 
while respecting the others’ rights. To the patriarch, he emphasized that, in Peter, 
the Church of Rome had been granted the plenitudo potestatis ecclesiasticae.  The 
patriarch received his prerogatives from the Pope who supported him. In the context 
of the proxies granted, as well as in the context of disciplinary measures and 
ordinations, Innocent decidedly pointed out to him that 'the  pars sollicitudinis  did  
not in any way affect the plenitudo potestatis of the Apostolic Chair'. The papal legate 
received papal authority to regulate the situation in Constantinople; at the same time 
Innocent explicitly stated the future right of free choice of patriarch and the fact that 
he was to be chosen by a general vote. The Apostolic Chair wanted to realize her 
plenitudo sollicitudinis through a canonical settlement within a synodal structure. The 
Pope exercised Peter´s Shepherd´s office from a universal care for all Churches 
(plenitudo sollicitudinis). As papal delegates, the legates had full power of attorney 
to call to account; the army bishops were to exhort the Latin clergy to  devotion to 
the Apostolic Chair;  the notarius was given limited power of attorney, at service of 
the patriarch. All this was put within the framework of the plenitudo sollicitudinis in 
which the Apostolic Chair stepped forward as mother (mater). Unfortunately, the 
proxy model of primacy doctrine, which focused on the  plenitudo sollicitudinis has 
not been able to develop in harmony with the synodal model. Within the context of 
the Greek Church, Innocent saw this obstructed by a lack of religious obedience. 
Within the Latin patriarchy of Constantinople it became apparent that obedience of 
faith alone did not suffice but also, that various other interests could form a blockade. 
Both the synodal model of being Church and the proxy model of the  plenitudo 
potestatis  seem  able to develop only when mutually the  recognition grows that both 
models need each other in order to be Church, as  intended  by her Founder, with 
all bearing responsibility.  
 

Summing up we may conclude that the primacy doctrine of Innocent 
emerges as predominantly Petrinian based. Founded on Scripture, the exceptional 
position of Peter is emphasized: only he, regardless of the other apostles, is granted 
full (plenitudo)  power of attorney. A combination of various texts from Scripture and  
a particular  exegetic line of interpretation reinforce the Biblical image of the isolating 
of Peter. By transferring this power of attorney (potestas) to the successors, Innocent 
distinguishes the twofold key powers of magisterium and jurisdictio and makes clear 
that the successors have assumed them in the person of Peter. Equally important is 
the finding that the primacy of the Apostolic Chair was established by Christ. With 
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this, the basic principles have been laid down for the key concept of the plenitudo 
potestatis. The responsibility (the pars sollicitudinis) of the other apostles (bishops) 
towards Peter (the Pope) is put forward only to support Peter's position. 
As  mater  and  magistra the Church of Rome stands above all other Churches by 
the primacy of the Apostolic Chair, thus serving the purpose of the plenitudo 
sollicitudinis. Innocent has brought together the well-known elements of the Western 
primacy conception to form a new entirety underlining  the primacy and the institute 
of the Apostolic Chair. It is this that has made him the first architect of primacy 
doctrine. In the circumstances surrounding the fourth crusade and in the period 
leading up to the Latin empire, the plenitudo potestatis showed its legal and 
ecclesiastical character in the absolving of the excommunication and in the 
delegating of the power of attorney. Here too, the  emphasis was on the position and 
power of attorney of the Apostolic Chair. Her authority depended on personal 
acceptance, secular (political) circumstances and the (limited)  papal power (latitudo 
temporalis). In the Latin empire the Apostolic Chair presented herself towards the 
emperor as the mater and magistra of all Christianity; towards the patriarch the full  
power of attorney (tota plenitudo potestatis) was highlighted, as well as the 
obedience he and the seat of Constantinople owed the Pope. 
  
By linking his view of the primacy to the new contextualization that  had emerged 
during the fourth crusade, and to the Latin empire and patriarchate of 
Constantinople, Innocent had an  opportunity of presenting the specific state of the 
pope's office to Christianity in East and West. He did so by evincing the primacy of 
the Apostolic Chair as an institution. Her primacy was not only explicitly presented 
as having a biblical Petrinian foundation, but was also asserted as a sovereignty 
(plenitudo potestatis), expressed in the exercise of her magisterium and 
jurisdictio. Even though her sovereignty was at the service of her plenitudo 
sollicitudinis, it should come as no surprise that both the patriarch's own 
responsibility (pars sollicitudinis) and the latitudo temporalis (the relationship with 
secular power and actuality) were subordinated to it. These reflections shed a new 
light on the primacy doctrine of Pope Innocent III, which has not yet been 
investigated against this background. However, the turn of events compelled 
Innocent to assume not only the role of architect, but that of gatekeeper as well. The 
fact that apart from his personal qualities, his faith played a major part in all this goes 
without saying. Such faith  is the least that may be required from all 'parties involved' 
in East and West, for it is only through faith that Peter can be imitated in his love for 
Christ and his service to the Church. 
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Wat betreft het gebruik van namen, terminologie en citaten. 

 
Bij een historische studie kan een niet consequent gebruik van namen het lezen 
bemoeilijken en gemakkelijk tot misverstanden leiden. Met betrekking tot de 
plaatsnamen is er met betrekking tot de Europese plaatsnamen gekozen voor de 
gangbare Nederlandse versie. Zo gaat het over Rome in plaats van Roma, enz. Bij 
de namen van kerken wordt het meest gangbare in het spraakgebruik gevolgd. Er is 
sprake van de Sint-Pieter en de Sint Paulus buiten de muren, maar ook van de Santa 
Maria Maggiore, zoals dit nu algemeen gezegd wordt. Voor de Griekse namen is de 
gelatiniseerde vorm aangehouden. Het gaat over Constantinopel in plaats van 
Byzantium, behalve wanneer de oorspronkelijke naam in de context een 
toegevoegde waarde heeft. Karakteristieke of onvertaalbare benamingen zijn in hun 
oorspronkelijke vorm blijven bestaan.  
Aangaande de namen van personen is als norm aangehouden dat zoveel mogelijk 
namen in het Nederlands worden weergegeven. Zo is het Lotharius van Segni en 
niet de Segni. Ook hier geldt dat sommige namen onvertaald blijven, zoals bij 
voorbeeld Petrus Cantor.  
De gangbare Latijnse terminologie wordt onvertaald weergegeven. Bij een 
specifieke terminus technicus is ervoor gekozen om alleen de eerste keer het 
Nederlandse equivalent tussen haakjes weer te geven. Belangrijke Latijnse citaten 
worden in een voetnoot weergegeven; de Nederlandse vertaling staat in de lopende 
tekst. Wanneer het de voorkeur verdient om een Latijns citaat in de lopende tekst op 
te nemen, volgt de Nederlandse vertaling tussen haakjes. Andere Latijnse citaten, 
die geparafraseerd zijn, staan onvertaald in een voetnoot vermeld. 
Wanneer er sprake is van ‘Innocentius’ wordt steeds paus Innocentius III bedoeld. 
Bij andere pausen met de naam ‘Innocentius’ zal telkens het getal vermeld worden. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 
ACO Acta Conciliorum Oecumenicorum 
AHP Archivum Historiae Pontificiae 
cf.   vergelijk 
cur.   curavit 
CHR  Catholic Historical Review, Washington, DC 
e.v.  en volgende 
ed.   edidit / ediderunt 
HJ  Historisches Jahrbuch 
ibid.  ibidem 
JMH  Journal of Medieval History 
MIÖG    Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 
PL  Patrologia Latina (cf. J.P. Migne) 
r.     regel 
red.   redactie 
Reg. Register (cf. Migne, Patrologia Latina) 
RHM  Römische Historische Mitteilungen 
RNI Regestum de negotii Romanum imperium (cf. Kempf, Regestum 

Innocentii) 
RQ Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 

Kirchengeschichte, Freiburg i. Br. 
TMM  The Medieval Mediterranean 
uitg.  uitgever 
 
 
 



  

LITERATUURLIJST 

1.1 Bron- en tekstverzamelingen 

 
Choniates, Nicetas, Nicetae Choniatae Historia (Berlin: uitg. Jan L. van Dieten, 

1975) 
 
Denzinger, Heinrich, Enchiridion symbolorum definitiorum et declarationum de 

rebus fidei et morum, 37e oplage (Freiburg i.B.: Herder, 1991)  
 
Hageneder, Othmar en Anton Haidacher, red., ‘Die Register Innocenz’ III‘, 1. Band. 
 I. Pontifikatsjahr: Texte und Indices in: Publikationen der Abteilung für  
     Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung, I. 
    Reihe (Graz- Köln: 1964) 
 
Hageneder, Othmar, Werner Maleczek en Alfred A. Strnad, ‘Die Register Innocenz’ 

III‘, 2. Band, 2. Pontifikatsjahr: Texte und Indices in: Publikationen der Abteilung 
für Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung,   
I. Reihe (Rom- Wien: 1979) 

 
Hageneder, Othmar, John C. Moore en Andrea Sommerlechner, e.a., red.,‘Die    

Register Innocenz’ III‘, 6. Band, 6. Pontifikatsjahr 1203/1204, Texte und Indices 
in: Publikationen der Abteilung für Historische Studien des Ősterreichischen 
Kulturinstituts In Rom, II. Abteilung, I. Reihe  (Wien; 1995) 

 
Hageneder, Othmar, Andrea Sommerlechner en Herwig Weigl, red., ‘Die Register 
 Innocenz’ III‘, 7. Band, 7. Pontifikatsjahr 1204/1205, Texte und Indices‘ in: 
 Publikationen der Abteilung für Historische Studien des Ősterreichischen 
 Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung, I. Reihe (Wien: 1997) 
 
Hageneder, Othmar, Andrea Sommerlechner e.a., red.,‘Die Register Innocenz’ III‘, 

8, Band, 8. Pontifaktsjahr 1205/1206, Texte und Indices, in: Publikationen der 
Abteilung für Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. 
Abteilung, I. Reihe (Wien: 2001) 

 
Hageneder, Othmar, Andrea Sommerlechner e.a., red., ‘Die Register Innocenz’ III‘, 
 11.Band, 11.Pontifikatsjahr 1208/1209, Texte und Indices in: Publikationen des 
 Historischen Instituts beim Ősterreichischen Kulturforum in Rom, II. Abteilung, 1. 
 Reihe, 11. Band  (Wien: 2010)  
 



 
 

292 
 

Haluscynskyj, Theodosius, Acta Innocentii PP. III (1198-1216), Fontes, series III, 
deel II (Rome: 1943) 

 
McNeal, Edgar H., vert., Robert de Clari, La conquête de Constantinople (Paris : P. 

Lauer, 1925; Engelse vertaling, New York: 1936) 
 

Murauer, Rainer en Andrea Sommerlechner red.,‘Die Register Innocenz‘ III‘, 10. 
Band, 10. Pontifikatsjahr, 1207/1208, Texte und Indices, in: Publikationen der 
Abteilung für Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. 
Abteilung, I. Reihe (Wien: 2007)  

 
Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Orientaux, tome II, uitg.  
 L’Académie impériale des inscriptions et belles-lettres (Paris: 1876) 
 
Sommerlechner, Andrea e.a. red.,‘Die Register Innocenz‘ III‘, 9. Band, 9. 

Pontifikatsjahr 1206/1207, Texte und Indices, in: Publikationen der Abteilung für 
Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung, I. 
Reihe (Wien: 2004) 

 
Sommerlechner, Andrea, Othmar Hageneder e.a., red., ‘Die Register Innocenz’ III‘, 
 12.Band, 12.Pontifikatsjahr, 1209/1210, Texte und Indices in Publikationen der 
 Abteilung für Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. 
 Abteilung, I. Reihe, 12, Band (Wien: 2012)  
 
Sommerlechner, Andrea, Herwig Weigl e.a., red., ‘Die Register Innocenz’III‘, 

13.Band, 13. Pontifikatsjahr, 1210/1211, Texte und Indices in: Publikationen der 
 Abteilung für Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. 
 Abteilung, I. Reihe, 13, Band (Wien: 2015)  
 
Sommerlechner, Andrea, e.a., red., ‘Die Register Innocenz’III‘, 14.Band, 14. 

Pontifikatsjahr, 1211/1212, Texte und Indices in: Publikationen der Abteilung für 
Historische Studien des Ősterreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung, I. 
Reihe,14, Band (Wien: 2018), https://www.jstor.org/stable/j.ctv8mdn5q.1 
Geconsulteerd op 19 oktober 2020 

                  
Migne, Jacques-Paul, ed., Gesta Innocentii III, PL, Tom. 214-217 (Paris: 1855) 
 
Migne, Jacques-Paul, ed., Patrologiae cursus completes, Series Latina, 217 vols. 
 (Paris: Apud Garnier, 1844- 1864) 
 



 
 

293 
 

Orth, Peter, Gunther von Pairis, Hystoria Constantinopolitana: Untersuchung und 
kritische Ausgabe (Hildesheim und Zürich: Weidmannsche 
Verlagsbuchhandlung,  1994) 

 
Potthast, August, Regesta pontificum Romanorum (1198-1304), 2 banden (1874- 
 1895) Prima Collectio Decretalium Innocentii III (Coll. I), cf. Rainero PL 216, 1891,  
 1173 
 
Schwartz, Eduardus, ed., Acta Conciliorum Oecumenicorum, Tomus alter, vol. 

Quartum (W. de Gruyter: 1932) 
 
Smith, J., vert., The Chronicle of Geoffrey de Villehardouin (London: William 

Pichering, 1829) 
 
Tanner, Norman, sj. Decrees of the Ecumenical Councils, vol. One, Nicea I to 
 Lateran V, ed. N.P. Tanner sj. (Washington DC: Sheed & Ward and Georgetown 
 University Press, 1990)  
 
Theiner, Augustin, Vetera Monumenta Slavorum meridionalium historia Maximam 

partem nondum edita ex tabulariis Vaticaniis deprompta collecta ac serie 
chronologiaca siposita. Ab Innocentio PP. III usque ad Paulum PP. III 1198- 1549, 
tom.I, herdruk (Osnabrück: 1968) 

 
Tyrus van, Willem, Historia Rerum Gestarum in Partibus Transmarinis, deel 8, cap. 
 XXI, in: PL 201, 429-430. 
 

1.2 Lexika 

 
BBK  =  Biografisch-Bibliografisches Kirchenlexikon, band II (Hamm,1990) Spalte 
LThK² = Lexikon für Theologie und Kirche; Höfer, J./ Rahner, K. (uitg.), deel 1-14, 
 Sonderausgabe (Freiburg: 1986) 
TRE    = Theologische Realenzyklopädie; Krause,G./ Müller, G.(uitg.), delen 1-36 
 (Berlin – New York: W. de Gruyter, 1977-2004)  
LM       =  Lexicon des Mittelalters, deel II (München: 1983) 
LW   = Liturgisch Woordenboek, deel II (Roermond: Romen, 1968) 
 
 
 



 
 

294 
 

1.3 Secundaire literatuur  

 
A 
Ackermans, Gian, ‘Het pontificaat van Innocentius III (1198-1216). Zenit van de 

pauselijke jurisdictie’ in: Frans W. Lantink en Jeroen Koch (red.), De paus en de 
wereld. Geschiedenis van een instituut (Amsterdam: 2012), pp.117-30    

 
Andrea, Alfred J. en Ilona Motsiff, ‘Pope Innocent III and the diversion of the fourth 

crusade army to Zara’ in: Byzantinoslavica, 33 (Praha: Euroslavica, 1972), pp. 6-
25 

 
Andrea, Alfred J., The High Middle Ages: European Efflorescence and Expansion, 

in The Medieval Record (Boston/New York: Houghton Mifflin Company, 1997), 
pp. 317-22  

 
Andrea, Alfred J., Contemporary Sources for the Fourth Crusade, TMM, 29, herz. 
 ed. (Leiden- Boston: Brill, 2008)  
 
Angenendt, Arnold, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, 4e oplage (Darmstadt:  
 Verlag: Primus in Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009)  

 
Angenendt, Arnold, Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und 

Schwert, 5e oplage (Münster: Verlag: Aschendorff, 2009)  
 

Angold, Michael, The fourth Crusade. Event and context (Harlow; New York: 
Longman, 2003) 

 
Asbridge, Thomas, De kruistochten. De strijd om het Heilige Land, 2e druk (Houten: 

Spectrum, 2011)  
 
B 
Baraúna, G., red., De Kerk van Vaticanum II. Concilieconstitutie Over de Kerk 
 (Bilthoven: H. Nelissen, 1966) 
 
Becker, Alfons, Das 12. Jahrhundert als Epoche der Papstgeschichte, in: Hehl, 

Ernst-Dieter e.a. (uitg.), Das Papsttum in der Welt des 12.Jahrhunderts (Stuttgart: 
2002), pp. 293-323 

 
Berend, Nora, At the Gate of Christendom. Jews, Muslims and ‘Pagans’ in Medieval 

Hungary, c.1000-c.1300 (Cambridge: University Press, 2001) 
 



 
 

295 
 

Berkel van, Maaike, ‘De kalief van Christus. De paus, de opmars van de islam en 
de kruistochten’, in Frans W. Lantink en Jeroen. Koch (red.), De paus en de 
wereld. Geschiedenis van een instituut (Amsterdam: 2012), pp. 87-102 

 
Bihlmeyer, Karl en Hermann Tüchle, Kirchengeschichte, Das Mittelalter, vol 2, 2e 

oplage (Paderborn:  Schöningh Verlag, 1968)  
 
Bird, Jessalynn, ´Reform or Crusade? Anti- Usury and Crusade Preaching during 
 the Pontificate of Innocent III´, in: Pope Innocent III and His World, cur. J.C. 
  Moore (Aldershot: Publisher Routledge 1999), pp. 165-185 
 
Bird, Jessalynn, ‘Crusade and Conversion after the Fourth Lateran Council (1215): 

Oliver of Paderborn’s and James of Vitry’s Missions to Muslims Reconsidered’, 
in: Essays in Medieval Studies, 21 (Baltimore Maryland: 2004), pp. 23-48, Muse 
project, http://muse.jhu.edu Geconsulteerd op 19 oktober 2020 

 
Bird, Jessalynn, e.a., red., Crusade and Christendom. Annotated Documents in 

Translation from Innocent III to the Fall of Acre, 1187-1291 (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2013) 

 
Bolton, Brenda, Too Important to Neglect: The Gesta Innocentii PP III, in Church and 

Chronicle in the Middle Ages, ed. I. Wood and G. Loud (London: 1991, pp. 87-99 
 
Boshof, Egon, Europa im 12. Jahrhundert (Stuttgart: Kohlhammer, 2007) 
 
Brand, Charles M., Byzantium confronts the West (Cambridge, Mass.: Harvard 
 University Press, 1968), pp. 232-72 
 
Brand, Charles M., ‘A Byzantine plan for the Fourth Crusade’ in Speculum 43 
 (Chicago: Published by: The University of Chicago Press,1968), pp. 462-475 

 
Buenger Robbert, L., ‘Venice and the Crusades’, in A history of the Crusades, 6 dln 

(London: uitg. K. Setton, 1985), deel V, pp. 379- 451 
 
Bull, Marcus, ‘Crusade and conquest, 340-352’, in The Cambridge History of 

Christianity deel 4: Christianity in Western Europe, c.1100- c.1500 (Cambridge: 
Cambridge University Press,  2009) 

 
Burkhardt, Stefan, ‘Court Ceremonies and Rituals of Power in the Latin Empire of  
 Constantinople’ in Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the 
 Medieval Mediterranean: Comparative Perspectives (Leiden/Boston: Brill, 



 
 

296 
 

 2013), pp. 277-90 
 
Burkhardt, Stefan, Mediterranes Kaisertum und Imperiale Ordnungen. Das 
  Lateinische Kaiserreich von Constantinopel (Bad Langensalza: Akademie 
  Verlag GmbH, 2014)  
 
Bysted, Ane L., The Crusade Indulgence. Spiritual Rewards and the Theology of the 
 Crusades, c. 1095-1216 (Leiden/Boston: Brill, 2014) 
 
C 
Canning, Joseph, ‘Power and the Pastor: A Reassessment of Innocent III’s 
 Contribution to Political Ideas’, in Pope Innocent III and His World, cur. J.C. Moore 
 (Aldershot: Publisher Routledge, 1999), pp. 245-254 
 
Cassidy-Welch, Megan, red., Remembering the Crusades and Crusading 
 (Abingdon: Routledge, 2017). 
 
Cheney, Christopher R., ‘Innocent III and England’ in Päpste und Papsttum, band 9,  
 uitg. Hiersemann (Stuttgart: 1976), pp. 239- 259 
 
Chittilapilly, Paul, Mar, Seleucian Church and Papacy (Trichur: Mary Matha Major 

Seminary,  2018) 
 
Cipollone, Guilio, ‘Innocent III and the Saracens: Between Rejection and 

Collaboration’, in Pope Innocent III and His World, uitg. J.C. Moore (Aldershot: 
Publisher Routledge, 1999), pp. 361-376 

 
Cole, Penny J., The Preaching of the Crusades to the Holy Land, 1095- 1270 
 (Cambridge, Mass.: Medieval Academy of America,1991) 
 
Cook, William R., The Medieval World View, 2e editie (Oxford: 2004), pp. 201-6  
 
Congar, Yves, L'Eglise de saint Augustin à l'époque moderne (Paris : 1970) 
 
 
Craig J.N. e.a., red, Augustinian Just War Theory and the Wars in Afghanistan and 

Iraq: Confessions, Contentions, and the Lust for Power (New York: uitg. P Lang, 
2011) 

 
 
 



 
 

297 
 

D 
D’ Avray, D.L. and Innocent III, A letter of Innocent III and the Idea of Infallibility in: 

The Catholic Historical Review, Vol. 66, No. 3 (Jul., 1980), pp. 417-421, Catholic 
University of America Press, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25020865 
Geconsuleerd op 19 oktober 2020 

 
Daniel, E. Randolph, ‘Joachim of Fiore: Patters of History in the Apocalypse’, in 

Richard K. Emmerson and Bernard Mc Ginn, eds., The Apocalypse in the Middle 
Ages (Ithaca, N.Y. and London, 1992), pp. 72-88  

 
Daniel, Norman, ‘The Legal and Political Propaganda of the Crusade’ in A history of 

the Crusades, 6 dln (London: uitg. K. Setton, 1969), deel VI, pp. 3-38 
 
Daniel, Norman, ‘Crusade Propaganda’ in: A history of the Crusades, 6 dln (London: 

uitg. K. Setton, 1969), deel VI, pp. 39-79  
 
Deschner, Karlheinz, Kriminalgeschichte des Christentums, band 7 (Reinbek: 2002) 
 
Doran, John, ‘Two popes. The city vs the world’ in Pope Innocent (1130-1143). The 
  world vs the city, (Oxon: uitg. Routledge, 2016), pp. 5-27 
 
Duffy, Eamon, Saints & Sinners, 2e editie (London: 2002), pp. 144-51  
 
Dvornik, Franz, ’Constantinople and Rome’, in The Cambridge Medieval History, 
 IV/1 (Cambridge: 1966), pp. 431-72 
 
Dvornik, Francis, Byzantium and the Roman primacy, (New York : Fordham 

University Press, 1966); vertaling van Byzance et la primauté romaine (Paris : 
1964) 

 
E 
Egger, Christoph, ´Papst Innocenz III als Theologe´, in AHP, 30, (1992), pp. 55-100 
 
Egger, Christoph, ‘Dignitas und Miseria- Überlegungen zum Menschenbild und 
Selbstverständnis Papst Innozenz’III in MIŐG 105, (1997), pp. 330 e.v. 
 
Egger, Christoph,  A Theologian at Work: Some Remarks on Methods and Sources 
 in Innocent III’s writings, in Pope Innocent III and His World, cur. J.C. Moore 
 (Aldershot: 1999), pp. 25-34 

 
Erdmann, Carl, Die Entstehung  des Kreuzzugsgedankens (Stuttgart: 1935; herdruk 



 
 

298 
 

 Darmstadt, 1980) 
 
F 
Fioramonti, Stanislao, Innocenzo III, I Sermoni (Sermones) (Città del Vaticano:  
 2006) 
 
Flori, Jean, La Guerra Santa, La formazione dell’idea di crociata nell’Occidente  
 cristiano (Bologna : 2003) 
 
Fuller, Thomas, The History oft he Holy Warre (Cambridge: told by J. Williams:  
 London, 1647) 
 
G 
Geelhaar, Tim, Christianitas: Eine Wortgeschichte von der Spätantike bis zum  

Mittelalter, Vandenhoeck&ruprecht (Hg), (Göttingen: 2015), 
https://doi.org/10.13109/9783666367250 Geconsuleerd op 19 oktober 2020 
 

Geelhaar, Tim, Talking about Christianitas at the Time of Innocent III (1198-1216): 
What Does Word Use Contribute to the History of Concepts?, in Contributions 
to the History of Concepts, Vol. 10, No. 2 (Winter 2015), pp. 7-28 (Berghahn 
Books: 2015), https://doi.org/10.3167/choc.2015.100202 Geconsuleerd op 19 
oktober 2020 

 
Gemeinhardt, Peter, ‘Ecclesia Romana semper habuit primatum‘ - Die Entwicklung 

des päpstlichen Primats im ersten Jahrtausend in Papstamt – pro und contra, W. 
Fleischmann-Bisten (Hg.) (Göttingen: 2001), pp. 9-38 

 
Gill, Joseph, Franks, ’Venetians and Pope Innocent III, 1201-1203’ in: Studi  
 Veneziani, 12 (Venice: 1970), pp. 85-106 
 
Gill, Joseph, Innocent III and the Greeks: Agressor or Apostle?, Relations between 
 East and West in: the Middle Ages, ed. D. Baker (Edinburgh:1973), pp. 95- 108 
 
Godfrey, John, 1204: The Unholy Crusade (Oxford: 1980) 
 
H 
Hagedorn, Gerd, ‘Papst Innozenz III. und Byzanz am Vorabend des Vierten 

Kreuzzugs (1198-1203)‘ in Ostkirchliche Studien, 23,(1974), pp. 3-20;105-36   
 
Hageneder, Othmar, Innozenz III und die Eroberung Zaras (1202): Eine 
 Neuinterpretation des Br. V 160 (161),in MIÖG 100, (1992), pp. 197-213 



 
 

299 
 

 
Hageneder, Othmar, ‘Die Register Innozenz III‘, in: Thomas Frenz (red.), Papst 

Innozenz III. Weichensteller der Geschichte Europas. Interdisziplinare 
Ringvorlesung der Universität Passau (Stuttgart: 2000), pp. 91-101 

 
Hamans, Paul W.F.M, Geschiedenis van de katholieke kerk, vol 1 (Almere: 

Parthenon, 2014) 
 
Harris, Jonathan, The Debate on the Fourth Crusade in: History Compass 2 (2004) 

EU 114, pp. 1–10 
 
Harris, Jonathan, Byzantium and the crusades (London: 2006) 
 
Herbers, Klaus, Geschichte des Papsttums im Mittelalter (Darmstadt: 2012) 
 
Hirte, Markus, Papst Innozenz III., das IV. Lateranum und die Strafverfahren gegen  
 Kleriker, ed., diskord,  (2005) 
 
Hoogeweg, Hermann, Die Schriften des Kölner Domscholasters, späteren Bischofs 
 von Paderborn und Kardinal- Bischofs von S. Sabina Oliverus (Tübingen: 1894) 
 
Hussey, Joan M., ‘Byzantine and the Crusades 1081-1204’, in A History of Crusades 

II, uitg. Robert Lee Wolff and Harry W. Hazard, alg. uitg. Kenneth M. Setton 
(London: 1969), pp. 123-153 

 
Hussey, Joan M., The Orthodox Church in the Byzantine Empire (Oxford: 1991) 
 
I 
Imkamp, Wilhelm, ‘Sermo ultimus, quem fecit dominus Innocentius papa tercius in 
 Lateranensi concilio generali’, in RQ, 70, (1975), pp. 149-79  
 
Imkamp, Wilhelm, ‘Das Kirchenbild Innocenz III (1198-1216)‘ in Päpste und 
 Papsttum, vol 22 (Stuttgart: Anton Hiersemann, 1983) 
 
 
J 
Jacoby, David, ‘The Encounter of Two Societies: Western Conquerors and  
 Byzantines in the Peloponnesus after the Fourth Crusade’’, in The American 
 Historical Review, Vol. 78, No. 4 (Oct., 1973), pp. 873-906 
 
Jacoby, David, ‘The Venetian Presence in the Latin Empire of Constantinople (1204- 



 
 

300 
 

1261): The Challenge of Feudalism and the Byzantine Empire’, in Byzantium, 
Latin Romania and the Mediterranean (Aldershot: 2001), hfd. VI, pp. 141-98 

 
Jacoby, David, ‘From Byzantium to Latin Romania: Continuation and Change’, in 

Byzantium, Latin Romania and the Mediterranean (Aldershot: 2001), hfd. VIII, pp. 
1-44 

 
Jedin, Hubert, Handbuch der Kirchengeschichte, die Mittelalterliche Kirche, deel 3 
 (Freiburg i.B.: 1968/1985) 
 
Joannou, Perikles- Petros.,‘Die Ostkirche und die Kathedra Petri im 4. Jahrhundert‘, 

in Päpste und Papsttum 3 (Stuttgart: 1972) 
 
K 
Kelly, J.N.D., The Oxford Dictionary of Popes (Oxford: 1986), updated 2005 
 
Kempf, Friedrich, ‘Die Register Innocenz III, Eine paläographisch- diplomatische 
 Unterrsuchung’, in Miscellanea Historiae Pontificae, vol. IX , nr. 18 (Roma: 1945) 

 
Kempf, Friedrich, ‘Regestum Innocentii III papae super Romani imperii’, in 
 Miscellanea Historiae Pontificae, vol. XII, nr. 21, (Roma: 1947) 
 
Kempf, Friedrich, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III (Rom: 1954) 
 
Kempf, Friedrich, ´Das Problem der Christianitas im 12. und 13. Jahrhundert´, in HJ, 
  79, (1960), pp. 104-23 
 
Küng, Hans, Het Christendom. Wezen, geschiedenis en toekomst (Tübingen: 2009), 

pp. 336-593 
 
L 
Laarhoven van, Jan, Recherches sur le Concept “Christianitas”, pendant la Réforme 
 Ecclésiastique de Grégoire VII jusqu’ à Bernard (Roma, 1959) 
 
Ladner, Gerhart B., ’The concepts of ‘Ecclesia’ and ‘Christianitas’ and their relation  
 to the idea of papal “plenitudo potestatis” from Gregory VII to Boniface VIII’ in  

Storia e Letteratura, Images and Ideas in the Middle Ages, deel II, nr. 156 (1983), 
pp. 487-515 

 
Lilie, Ralph-Johannes, Byzanz und die Kreuzzüge, W. Kohlhammer (uitg.) (Stuttgart: 

2004 



 
 

301 
 

M 
Maccarrone, Michele, ‘Studi su Innocenzo III’ in Italia Sacra, studi e documenti di  
 storiaecclesiastica, 17 (1972) 

 
Maccarrone, Michele, I fondamenti ‘petrini’del primato romano in Gregorio VII, in:  
 Studi Gregoriani, dl. XIII (Roma: 1989) pp. 55-122 
 
Madden, Thomas F., ‘Vows and Contracts in the Fourth Crusade: The Treaty of Zara 
 and the Attack on Constantinople in 1204’ in The International History Review,  

deel 15, nr. 3 (1993), pp. 441-68, https://www.jstor.org/stable/40106727 
Geconsuleerd op 19 oktober 2020 

 
Madden, Thomas F., ‘Outside and Inside the Fourth Crusade’ in The International 
 History Review, deel 17, nr. 4 (1995), pp. 726-43 
 
Madden, Thomas F., ‘Venice, the Papacy and the Crusades before 1204’ in The 
 Medieval Crusade, uitg. Susan J. Ridyard (Woodbridge: 2004), pp. 85-96 
 
Madden, Thomas F., (ed.), The Fourth Crusade: Event, Aftermath, and Perceptions. 

Papers from the sixth conference of the society for the study of the crusades and 
the Latin East, Istanbul, Turkey, 25-29 augustus 2004 (Aldershot: 2008) 

 
Madden, Thomas F., Enrico Dandolo & the Rise of Venice (Baltimore: Johns Hopkins 
 University, paperback 2007; 2009, online)  
 
Maier, Christoph, ‘Mass, the Eucharist and the Cross: Innocent III and the Relocation 

 of  the Crusade’, in Pope Innocent III and His World, cur. J.C. Moore (Aldershot: 
1999), pp. 351-60 

 
Maimbourg, Louis, Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre Saint,  
 (Paris : 1686) 
 
Maleczek, Werner, Papst und Kardinalskolleg von 1191-121 (Wien: 1984) 
 
Maleczek, Werner, Petrus Capuanus: Kardinal, Legat am Vierten Kreuzzug, Theolog 
 (+1214), (Wien: 1988). Er is ook een gereviseerde Italiaanse versie beschikbaar: 

Pietro Capuanus: Patrizio amal tano, Cardinale, Legato alla Quarto Crociata, 
Teologo (+1214) (Amal: 1997) 

 
Mayer, Hans E., Geschichte der Kreuzzüge, 8e oplage (Stuttgart: 1965/1995) 
 



 
 

302 
 

McNally, Robert E., ‘The History of the Medieval Papacy: A Survey of Research, 
1954–1959’ in Theological Studies, Woodstock, USA: 1960, vol. 21, pp. 92-132, 
https://doi.org/10.1177/004056396002100104 Geconsuleerd op 19 oktober 
2020 

 
Melloni, Alberto, ‘Vineam Domini- 10 april 1213. New Efforts and Traditional Topoi. 

Summoning Lateran IV’, in Pope Innocent III and His World, cur. J.C. Moore 
(Aldershot: 1999), pp. 63-73 

 
Menzel, Michael, ‘Kreuzzugsideologie unter Innozenz III‘ in Aufsätze- Historisches 
 Jahrbuch, 120, (2000), pp. 39-79 
 
Michaud, Joseph- François, Histoire des Croisades, 6 dln.,16e editie (Paris:1841) 
 
Miller, Samuel J., Review over: Die kirchliche Lehre der Translatio Imperi Romani  
 Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts door P. A. van den Baar, in Speculum, Vol. 

36, No. 3 (Jul., 1961), pp. 512-514, Chicago: University of Chicago Press, 
https://www.jstor.org/stable/3039007 Geconsulteerd op 19 oktober 2020 
  

Mills, Charles, The History of the Crusades for the recovery and the possession of 
  the Holy Land, 2 dln., 2e editie (London: 1821) 
 
Moore, John C., ‘Lotario dei Conti di Segni in the 1180s’ in AHP, 29 (1991), pp. 255- 
 8  
 
Moore, John C., ‘The sermons of Pope Innocent III’ in RHM 36 (1994) 
 
Moore, John C., Pope Innocent III (1160/61-1216). To Root Up and to Plant (Leiden- 
 Boston: 2003) 

 
Morris, Colin, The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250 (Oxford: 
 1989) 
 
Müller, Daniela, Der Streit um das Filioque als Identifikationsstifter der Westlichen 
 Kirche (789-1439) in Theologie zwischen Ost und West, band 5, 2e oplage, uitg.  
 H. de Roest en W. Wischmeyer (Groningen: 2007), pp. 118-27 
 
Müller, Daniela, Pagans: An Early Christian Concept in the Middle Ages, in 
 Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 312, pp. 1-12, ed. J.  
 Verheyden - D. Müller, uitg. Peeters (Leuven: 2020) 
 



 
 

303 
 

Müller, Gerhard, Kardinal, Der Papst (Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2017) 
 
N 
Nicol, Donald M., ‘The Papal Scandal’, in Studies in Church History, 13. The 

Orthodox Churches and the West, cur. D. Baker (Oxford: 1976), pp. 141-68 
 
Nirenberg, David, ‘Christendom and Islam’, pp. 149- 169, in The Cambridge History 

of Christianity, deel 4: Christianity in Western Europe, c.1100–c.1500 
(Cambridge: 2009) 

 
Noble, Peter, ‘The importance of Old French chronicles as historical sources of the 

Fourth Crusade and the early Latin Empire of Constantinople’, in JMH, 27 (2001), 
pp. 399-416 

 
Norden, Walter, Der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes 

zu Byzanz (Berlin: 1898) 
 
Norden, Walter, Das Papsttum und Byzanz: Die Trennung der beiden Mächte und 
 das Problem ihrer Wiedervereinigung (New York 25, NY: Burt Franklin, 1903) 
 
P 
Papadakis, Aristeides - Alice-Mary M. Talbot, ‘John X Camaterus confronts Innocent 

III: an unpublished correspondence’ in Byzantinoslavica 33, (1972), pp. 26-41 
 

Paravicini Bagliani, Agostino, ‘Die päpstliche Vormachtstellung (1198-1274)‘ in Die 
Geschichte des Christentums, red. Norbert Brox e.a., deel. Mittelalter 2 (Verlag: 
Herder, 1994/2007), pp. 615-654 

 
Paravicini Bagliani, Agostino, ‘Römischer Zentralismus und Einigung der 

Christenheit‘ in Die Geschichte des Christentums, red. Norbert Brox e.a., deel 
Mittelalter 2 (Verlag: Herder, 1994/2007), pp. 564-6 

 
Paravicini Bagliani, Agostino, The Pope’s Body, vert. David S. Peterson (Chicago: 
 2000)  
 
Paravicini Bagliani, Agostino, ‘Hat das Papsttum seiner plenitudo potestatis Grenzen
 gesetzt? (1050-1300) in Das begrenzte Papsttum, red. Klaus Herbers en Frank  
 Engel (Verlag De Gruyter, Berlin, 2012), pp. 29-42 

 
Patlagean, Evelyne, ´Die griechische Kirche zwischen 1123 und 1204: Öffnung und 



 
 

304 
 

Abschließung´, in Die Geschichte des Christentums - Machtfülle des Papsttums 
(1054-1274), deel 2 Mittelalter, 3 dln., Brox, Norbert, e.a., uitg. (Freiburg im 
Breisgau: Herder, 1994/2007), pp. 349-90 

 
Paul, Nicholas en Yeager, Suzanne, ed., Remembering the Crusades : Myth, Image, 
 and Identity (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2012) 
 
Paus Johannes Paulus II, ’Paus Johannes Paulus II’. Ut unum sint (Vatican:1995), 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=73&id=2454 
Geconsuleerd op 19 oktober 2020 

 
Pennington, Kenneth, Pope and Bishops: the Papal Monarchy in the Twelfth and 
   Thirteenth Centuries (Pennsylvania: 1984) 
 
Perry, David M., Sacred Plunder: Venice and the Aftermath of the Fourth Crusade  
 (University Park, PA, 2015) 
 
Pesch, Rudolf, ‘Die biblischen Grundlagen des Primats‘, in Questiones disputatae, 
 nr. 187, 2e oplage (Freiburg im Breisgau: Herder, 2001) 
 
Peters, Edward, ‘Lotario dei Conti di Segni becomes Pope Innocent III. The man and 

the Pope’, in Pope Innocent III and His World, cur. J.C. Moore (Aldershot: 1999), 
pp. 3-24 

 
Phillips, Jonathan, In naam van God. Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten 
 (Amsterdam: 2009) 
 
Piergentili, Pier Paolo, Der vierte Kreuzzug, 1198/1204, Besitzurkunde Documenta 
 Vaticana, vert. Cornelia Volk (Braunschweig: Archiv Verlag, datum van uitgave 
 onbekend) 
 
Pinggéra, Karl, ‚Altes und Neues Rom. Der päpstliche Primat aus östlich- orthodoxer 

Sicht‘, in Alfried Wieczorek (Uitg.), Die Päpste und ihr Amt zwischen Einheit und 
Vielheit der Kirche, 1e oplage (Regensburg: 2017), pp. 185-98 

 
 Pottmeyer, Hermann J., ‘Die Rolle des Papsttums im Dritten Jahrtausend‘ in: 
 Quaestiones Disputatae, 179 (Verlag Herder: Freiburg im Breisgau: 1999),  
 pp. 18-29 
 
Powell, James M., ‘Innocent III and Alexius III: A Crusade Plan that failed’, in The 



 
 

305 
 

 experience of Crusading I Western Approches, cur. M.G. Bull e.a. (New York: 
2003), pp. 96-102  

 
Powell, James M., The Deeds of Pope Innocent III: by an Anonymous Author 

(Washington DC: The Catholic University of America Press, 2004) 
 
Pryor, John H., ‘The Venetian fleet for the Fourth Crusade and the diversion to 

Constantinople’, pp. 103-23 in The Experience of Crusading, deel 1, uitg : M. Bull 
and N. Hously (Cambridge : 2003) 

 
Q 
Queller, Donald E., ‘Innocent III and the Crusader- Venetian Treaty of 1201’, in 

Medeaevilia et Humanistica XV (Boulder: Colorado,1963), pp. 31-4 
 
Queller, Donald E. – Susan J. Stratton, ‘a Century of Controversy on the Fourth 

Crusade’, in Studies in Medieval and Renaissance History VI (Lincoln: Nebraska, 
1969), pp. 235-77 

 
Queller Donald E., Compton Thomas K. en Campbell Donald A., ‘The Fourth 

Crusade: The Neglected Majority’ in: Speculum, vol. 49, nr. 3, pp. 441-65 (1974), 
  http://www.jstor.org/stable/2851751. Geconsulteerd op 19 oktober 2020 
 
Queller Donald E. en Day, Gerald W., ‘Some Arguments in Defense of the Venetians 

on the Fourth Crusade’, in The American Historical Review, deel 81, nr. 4 
(Washington, D.C.: Oxford University Press, 1976) 

 
Queller, Donald E., The Fourth Crusade: the Conquest of Constantinople (Leicester: 
 1978) 
 
R 
Ratzinger, Joseph, Prognosen für die Zukunft des Őkumenismus, in: Őkumene, 
 Konzil, Unfehlbarkeit (Pro Oriente 4, (Innsbruck: 1979), pp. 208-15. 
 
Ravegnani, Giorgio, Bisanzio e le crociat (Bologna: 2011) 
 
Richter, Aemilius - Friedberg, Aemilius, ed., Corpus Iuris Canonici, band I (Leipzig: 

1879) 
 
Riley-Smith Jonathan, The First Crusade and the Idea of Crusading (London:1986)  
 
Riley-Smith, Louise-Jonathan Riley-Smith, The Crusades. Idea and Reality, 1095- 



 
 

306 
 

 1274 (London: Hodder Arnold, 1981) 
 
Robinson, I.S., The Institutions of the Church, 1073-1216, in the New Cambridge 

Medieval History, volume IV, c.1024- 1198, part I, edited by D. Luscombe and J. 
Riley-Smith (Cambridge: University Press, 2004), pp. 368- 460 

 
Roscher, Helmut, Papst Innozenz III und die Kreuzzϋge (Göttingen: 1968) 
 
Runciman, Steven, A History of Crusades, 3 dln. (Cambridge: 1951- ’54) 
 
Runciman, Steven, De goddelijke keizers. Kerk en staat in het Byzantijnse rijk  
 (Haarlem: 1979) 
 
Rupp, Jean, L’idée de Chrétienté dans la Pensée Pontificale des Origines à Innocent 

III (Paris : 1939) 
 
Russell, Frederick H, The Just War in the Middle Ages, in Cambridge Studies in 

Medieval life and thought, 3e serie (Cambridge: University Press, 1975), pp. 213-
57 

 
S 
Salvador, Miranda, The Cardinals of the Holy Roman Church, Miami, 1998 in E-

book: Consistories, www2.fiu.edu/mirandas/consistories. Geconsuleerd op 19 
oktober 2020 

 
Santifaller, Leo, Beiträge zur Geäichte des Lateinischen Patriarchats von 

Konstantinopel (1204-1261) und der Venezianischen Urkunde (Weimar: 1938) 
 
Sayers, Jane, Innocent III, leader of Europe 1198-1216 (London en NewYork: 1994) 
 
Schäfer, Philipp, Innozenz III. und das 4. Laterankonzil, in Thomas Frenz (uitg.), 

Papst Innozenz III. Weichensteller der Geschichte Europas, Interdisziplinare 
Ringvorlesung der Universität Passau (Stuttgart: 2000), pp. 103-116  

 
Schaffern, Robert W., ‘Mater et Magistra: Gendered Images and Church Authority in 
 The Thought of Pope Innocent III’, in Logos: A Journal of Catholic Thought and 

Culture 4.3 (Summer 2001, Baltimore Maryland), pp. 66-88, Muse project, 
http://muse.jhu.edu. Geconsuleerd op 19 oktober 2020 

 
Schatz, Klaus, Der päpstliche Primat: Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur 
  Gegenwart (Würzburg: 1990)  



 
 

307 
 

 
Schatz, Klaus, Papsttum und partikularkirchliches Gewalt bei Innocenz. III in: AHP 
 8,  (1970), pp. 62-111 

 
Schatz, Klaus, Allgemeine Konzilien- Brennpunkte der Kirchengeschichte  
 (Paderborn: 2008), 2e oplage 
 
Schieffer, Rudolf, Der Papst als Patriarch von Rom, in Micele Maccarrone, Il 

Primato del Vescovo di Roma nel primo Millennio, Atti e Documenti, 4 (Citta del 
Vaticano:  1991), pp. 433-51 

 
Schmandt, Raymond H.,´The Fourth Crusade and the Just-War Theory´ in The 

Catholic Historical Review, deel 61, (1975), pp. 191- 221 
 
Schmitt, Stefan, Die bildlichen Darstellungen Papst Innozenz ‘III, in Thomas Frenz 

(uitg.), Papst Innozenz III. Weichensteller der Geschichte Europas, 
Interdisziplinare Ringvorlesung der Universität Passau (Stuttgart: 2000), pp. 21-
50 

 
Schneidmüller, Bernd, ‘Die Päpste und die Herrscher dieser Welt im Spätmittelalter‘,  

in Alfried Wieczorek (uitg.), Die Päpste und ihr Amt zwischen Einheit und Vielheit 
der Kirche, 1e oplage (Regensburg: 2017), pp. 47-71 

 
Schreiner, Peter, Byzanz (München: 1994) 
 
Schulz, Hans-Joachim, Einheit und Gemeinschaft in der alten Kirche bis zum Ende  
 der Väterzeit, in: H.J. Urban en H. Wagner (uitg.), Handbuch der Őkumenik, 
 band I (Bonifatiusverlag Paderborn: 1985), pp. 88-119 
 
Schulz, Hans-Joachim, Das Zerbrechen der Kircheneinheit zwischen Ost und West  
 und die Versuche der Heilung, in H.J. Urban en H. Wagner (uitg.), Handbuch der 
 Őkumenik, band I (Bonifatiusverlag Paderborn: 1985), pp. 122-40 
 
Schwerin, Ursula, Der Aufrufe der Päpste zur Befreiung des Heiligen Landes von  
 den Anfangen bis zum Ausgang Innozenz. IV, herdruk (Vaduz:1965) 
 
Setton, Kenneth M., A History of the Crusades, 6 dln. (Philiadelphia: 1955- '89) 
 
Setton, Kenneth M., The Papacy and the Levant (1204-1571), dl. I: - Innocent III,  

the Fourth Crusade and the Establishment and the Latin States in Greece, 1-26, 
4 dln. (Philadelphia:1976-’84) 



 
 

308 
 

 
Smally, Beryl, Historians in the Middle Ages (London: 1974), pp. 121- 59 
 
Spacey, Beth C., Miracles and marvels in Latin histories of the crusades, 1095- 1204 

(Birmingham: 2016), pp.125-42; 207-18; 282-93, 
http://etheses.bham.ac.uk/7267/ Geconsuleerd op 19 oktober 2020  

 
T 
Tellenbach, Gerd, Libertas, in LThK², band 6, k.1017-1018 
 
Thorau, Peter, Die Kreuzzüge (München: 2004) 
 
Tierney, Brian, The continuity of papal political theory in the thirteenth century, in 
 Mediaeval Studies 27, (1965), p. 240  
 
Tillmann, Hélène, Papst Innocenz III. (Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1954) 
 
Tricht Van, Filip, The Latin Renovatio of Byzantium : The Empire of Constantinople 
 (1204-1228), in: The Medieval Mediterranean, vol. 90 (Leiden- Boston: 2011)  
 
V 
Vauchez, André, ‘Die Christen und Nichtchristen‘, in Die Geschichte des 

Christentums  – Machtfülle des Papsttums (1054-1274), deel 2 Mittelalter, 3 dln, 
Brox, Norbert, e.a., red. (Freiburg i. B.: Herder, 1994/2007), pp. 754-98 

 
Vause, Corinne J. – Frank. .C. Gardiner, Pope Innocent III, Between God & Man, six 
 sermons on the priestly office (Washington, D.C.: 2004) 
 
Verhoeven, Mariëtte, ‘Jerusalem as Palimpsest. The Architectural Footprint of the 

Crusaders in the Contemporary City’, in J. Goudeau, e.a., The Imagined and Real 
 Jerusalem in Art and Architecture (Leiden: Brill, 2014) 
 
Vries de, Wilhelm, s.j., Die Entstehung der Patriarchate des Ostens und ihr 
 Verhältnis zur päpstlichen Vollgewalt, in Scholastik 37 (1962), pp. 341-369 
 
Vries de, Wilhelm, s.j., ’Innozenz III. (1198-1216) und der christliche Osten‘ in AHP 
   3,  (1965), pp. 87-126 
 
Vries de, Wilhelm, s.j., Rom und die Patriarchate des Ostens (Freiburg: 1963) 
 
 



 
 

309 
 

W 
Watt, J.A., ‘The Use of the Term ‘Plenitudo Potestatis’ by Hostiensis,’ in Stephen 

Ryan Joseph Kuttner, ed., Proceedings of the Second International Congress of 
Medieval Canon Law, Boston College,12-16 August 1963 (Città del Vaticano: S. 
Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, 1965), pp. 161-187 

 
Wilks, Michael, The apostolicus and the Bishop of Rome. I en II, in Journal of 

Theological Studies NS 13 (1962), pp. 290- 317 en 14 (1963), pp. 311- 54 
 
Winkler, Gerhard B., Das Papsttum. Entwicklung der Amtsgewalt von der Antike bis  
 zur Gegenwart (Innsbruck: 2002) 
 
Wirth, Peter, Zur Frage eines politischen Engagements Patriarch Johannes X 

Kamateros nach dem vierten Kreuzzug, in Byz. Forschungen 4 (1972), pp. 239- 
253 
 

Wolff, Robert L., ‘Romania: The Latin Empire of Constantinople’ in: Speculum, deel 
 23, nr. 1 (uitg.: Medieval Academy of America:1948), pp. 1-34  

 
 Wolff, Robert L., ‘Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204-1261’ in: 

Dumbarton Oaks Papers, deel 8 (uitg.: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard 
University:1954), pp. 225-303 
 

Wolff, Robert L., ‘The Fourth Crusade’, in: A History of Crusades, uitg. Kenneth M.  
Setton,deel II, 2e ed. (London: Madison, University of Wisconsin Press, 1969), 
pp. 153-87 
 

Wolff, Robert L., ‘The Latin empire of Constantinople, 1204-1261’, in: A History of 
the Crusades, uitg. Kenneth M. Setton,deel II, 2e ed. (London: Madison, 
University of Wisconsin Press, 1969), pp. 187-233 
 

Wolter, Hans, ´Das Papsttum auf der Höhe seiner Macht (1198-1216)´, in Handbuch 
der Kirchengeschichte, Die Mittelalterliche Kirche, van Hubert Jedin, vol. 3 
(Freiburg i.B.: Herder, 1999), pp. 168-203 

 
 
 
 
 
 
 



  

INDEX 

Ackermans, G., ... ........ v, 13, 34, 294 
Ademar van Périgueux .................. 27 
Andrea, A., . .. 61, 118, 132, 156, 174, 

175, 176, 222, 226, 294 
Angenendt, A.,  ..... 23, 88, 89, 94, 96, 

294 
Angold, M., . ................. 115, 116, 294 
Asbridge, Th., ........................ 90, 294 
Baraúna, G., .......................... 12, 294 
Becker, A., ..................... 57, 189, 294 
Becket, Thomas ............................. 28 
Berend, N., . ................. 165, 189, 294 
Berkel van, M., . ..................... 95, 295 
Bernardus van Clairvaux .. 36, 52, 90, 

94 
Bihlmeyer, K., . 32, 33, 59, 86, 89, 92, 

208, 295 
Bolton, B., .............................. 17, 295 
Boshof, E., ..... 87, 88, 90, 91, 98, 295 
Bosquets ........................................ 19 
Br. I-300 Quanto gravioribus 101, 106 
Br. I-336 Post miserabile .... 102, 105, 

106, 107, 108, 109 
Br. I-353 Imperialis excellentie 22, 60, 

63, 69, 71, 72, 75, 103, 111 
Br. I-354 Reprobata quondam 22, 60, 

63, 65, 66, 67, 70, 72, 104, 112 
Br. I-398 Salutiferum tuae .... 104, 109 
Br. I-536 (539) In favorem ... 104, 110 
Br. II-199 (208) Scriptum a 60, 61, 74 
Br. II-200 (209) Apostolice sedis .. 61, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 
210, 212 

Br. II-201 (210) Per prudentissimos
 ................................................... 60 

Br. II-202 (211) Multe nobis .... 61, 64, 
68, 72, 73, 75, 104, 112, 210, 216 

Br. II-258 (270) Graves orientalis 102, 
103, 106, 108 

Br. II-259 (271) Nisi nobis ... 103, 106, 
107, 109 

Br. II-260 (272) Formam apostolice
 ......................................... 103, 108 

Br. IV-22 Solitae benignitatis ... 61, 74 

Br. IX-100 Ad decorem ........ 263, 266 
Br. IX-130 Ad hoc ................ 247, 253 
Br. IX-139 Apostolice servitutis .. 150, 

152, 183, 187 
Br. IX-140 Inter quatuor ...... 211, 214, 

215, 223, 231, 232, 248 
Br. IX-142 Instantia nostra ... 249, 257 
Br. IX-148 Novelle plantationis ... 251, 

260 
Br. IX-196 (198) Ad nostram 183, 185 
Br. IX-197 (199) Ad nostram 182, 185 
Br. IX-22 Venerabilis Domine ..... 235, 

236 
Br. IX-241 (243) Ex tenore .. 249, 257 
Br. IX-40 Inter quatuor ................. 255 
Br. IX-45 Cum per 171, 179, 183, 187 
Br. V-121 (122) Litteras et nuntios 62, 

68, 75, 104 
Br. V-160 (161) Dolemus non ..... 117, 

118, 119, 122 
Br. V-161 (162) Tacti sumus 120, 123 
Br. VI-100 Paternitatis vestre ...... 121 
Br. VI-101 Cum in manu ..... 121, 124, 

175 
Br. VI-102 Si vere ................ 120, 125 
Br. VI-130 Si aliquando ........ 134, 135 
Br. VI-208 Quod imperante . 134, 135 
Br. VI-209 (210) Quanta mihi 62, 134 
Br. VI-210 (211) Quanta fecerit. .. 130 
Br. VI-228 (229) Recepimus litteras

 ...... 62, 68, 76, 134, 136, 137, 140 
Br. VI-229 (230) Quia veremur ... 130, 

139, 218 
Br. VI-230 (231) De mentis . 132, 136, 

138, 218 
Br. VI-231 (232) Cum olim ... 132, 137 
Br. VI-48 Inter illa ................. 121, 123 
Br. VI-68 Cum regia ............. 121, 125 
Br. VI-99 Intellecto paternitatis .... 121 
Br. VII-152 Cum paterne .............. 170 
Br. VII-153 Litteras imperatorie .. 169, 

172, 181, 184, 194, 198 
Br. VII-154 Legimus in 170, 175, 222, 

223, 224, 228, 229 



 
 

311 
 

Br. VII-164 Quia non .... 239, 262, 264 
Br. VII-18 Predecessorum nostrorum

 ................................. 133, 136, 140 
Br. VII-20 Qualiter circa ............... 157 
Br. VII-201 Statum et. .................. 156 
Br. VII-202 Notum facio. .............. 157 
Br. VII-203 Evangelica docente .. 156, 

158, 170, 176, 195, 198, 211, 213, 
222, 224, 225, 241, 243 

Br. VII-204 Postquam dextera .... 195, 
198 

Br. VII-205 In nomine ........... 154, 157 
Br. VII-206 Venientes ad .... 157, 158, 

194 
Br. VII-207 Per tuas ..................... 133 
Br. VII-208 Qualiter circa ..... 159, 160 
Br. VIII-127 (126) Audito iam ...... 150, 

151, 152, 182, 184 
Br. VIII-131 (130) Cum per . 170, 178, 

183, 186 
Br. VIII-132 (131) Cum universum171 
Br. VIII-134 (133) Quod inter ...... 150, 

152, 154, 171, 177, 182, 187 
Br. VIII-136 (135) Licet pactiones 242, 

244, 263 
Br. VIII-137 (136) Cum ad ... 251, 260 
Br. VIII-154 Inter quatuor .... 211, 214, 

215, 249, 256 
Br. VIII-19 Prerogativa dilectionis 211, 

213, 247, 251 
Br. VIII-20 Sic Dominus ...... 246, 247, 

250, 253 
Br. VIII-21 Quia gratia .......... 248, 254 
Br. VIII-22 Licet in ................ 248, 254 
Br. VIII-23 Auctoritate presentium

 ................................. 218, 248, 254 
Br. VIII-24 Licet 

Constantinopolitanum ...... 248, 255 
Br. VIII-25 Licet nulli ............. 247, 252 
Br. VIII-56 (55) Divisis aliis . 170, 174, 

195, 199, 222, 227 
Br. VIII-57 (56) Cum unigenitus .. 222, 

231, 263, 265 
Br. VIII-58 (57) Litteras quas ....... 150 
Br. VIII-63 (62) Hiis fiducialius .... 263, 

265 

Br. VIII-64 (63) Si prevenisset .... 170, 
177, 182, 184 

Br. VIII-65 (64) Licet apostolica .. 211, 
214, 241, 244, 247, 252 

Br. X-120 Cum regendo ............... 197 
Br. X-38 Cum ad .................. 182, 186 
Br. XI-11 (12) Cum a catholicis ... 196 
Br. XI-19 (20) Divine ordinationi . 249, 

257 
Br. XI-20 (21) Cum vestre ... 196, 223, 

233 
Br. XI-22 (23) Ex parte 223, 233, 249, 

257 
Br. XI-35 (38) Illo caritatis ............ 197 
Br. XI-36 (39) Illo caritatis ............ 197 
Br. XI-44 (47) Ut litterarum . 151, 153, 

171, 178, 183, 188, 220 
Br. XI-49 (52) Ad audientiam ....... 196 
Br. XI-72 (76) Contra pessimam . 249, 

258 
Br. XII-113 Si preces ........... 251, 260 
Br. XII-116 Gravem ad ......... 251, 260 
Br. XII-117 Oblata nobis ...... 250, 258 
Br. XII-140 Sicut ea ............. 250, 258 
Br. XII-141 Sacrosancta Romana248, 

256 
Br. XII-142 Cum avaritie ...... 250, 259 
Br. XII-143 Requisivit a ........ 250, 259 
Br. XII-79 Ex tuarum ............ 248, 256 
Br. XIII-100 Ad ecclesiastica ....... 196 
Br. XIII-107 (108) Conquestionem 

dilecti ....................................... 196 
Br. XIII-113 (115) Si te ................. 196 
Br. XIII-115 (117) Querelam 

venerabilis ............................... 196 
Br. XIII-182 (184) Ex litteris 171, 179, 

250, 259 
Br. XIII-98 Gravem venerabilum .. 196 
Br. XIII-99 Significantibus 

venerabilius ............................. 196 
Br. XIV-109 Grave gerimus ......... 196 
Br. XIV-97 Per litteras .......... 242, 245 
Br. XV-153 Nonnisi testimonio ... 264, 

267 
Br. XV-154 Etsi dilectum ...... 264, 267 
Br. XV-193 Honori suae ............... 196 



 
 

312 
 

Br. XV-200 Scriptum est ..... 211, 215, 
264 

Br. XVI-202 Licet secundum 195, 199 
Br. XVI-210 Ipse summus ... 195, 197, 

199, 220 
Br. XVI-211 Inconsutilis Domini .. 220, 

223, 230, 263, 266 
Br. XVI-212 Licet olim .......... 223, 231 
Br. XVIII-219 Sic Dominus ... 250, 254 
Brand, C., . ................... 128, 148, 295 
Buenger, R., . ....................... 114, 295 
Bull, M.,  ......................... 86, 295, 305 
Burkhardt, S.,  ..... 168, 190, 191, 192, 

193, 295, 296 
Bysted, A., ................. 93, 94, 96, 296 
Canning, J.,  ..................... 38, 48, 296 
Cassidy-Welch, M.,  ............... 86, 296 
Cheney, C.,  ........................... 95, 296 
Chittilapilly, P., ..................... 209, 296 
christianitas ..... 23, 25, 38, 39, 92, 97, 

101, 144, 163, 164, 165, 167, 169, 
177, 197, 202, 203, 276, 277 

Cipollone, G.,  ........................ 97, 296 
Cole, P., ................. 94, 102, 110, 296 
Congar, Y.,  ............................ 51, 296 
Cook, W.,  .............................. 38, 296 
Craig, J.,  ............................... 96, 296 
D’ Avray, D.,  .......................... 68, 297 
Dandolo, Enrico .. 114, 115, 116, 127, 

129, 133, 136, 140, 147, 150, 155, 
157, 158, 171, 194, 301 

Daniel, E.R.,  ........................ 226, 297 
Daniel, N., ........................ 94, 95, 297 
Day, G.,  ....................... 114, 115, 305 
Denzinger / Hünermann................. 22 
Deschner, K.,  ........................ 14, 297 
Duffy, E.,  ............................... 34, 297 
Dvornik, F.,  ................... 68, 208, 297 
Egger, C.,  ...................... 29, 226, 297 
Erdmann, C.,  ......................... 85, 297 
Fioramonti, S., ....................... 19, 298 
Fiore de, Joachim . 95, 170, 176, 215, 

222, 226, 228, 229, 297 
Flori, J., .................................. 88, 298 
Frangipani ...................................... 31 
Fulco van Neuilly ... 95, 104, 109, 110 
Fuller, Th.,  ............................. 84, 298 

Geelhaar, T.,  ......... 23, 165, 189, 298 
Gemeinhardt, P.,  208, 272, 281, 298 
Gervasius ... 204, 240, 241, 246, 250, 

254 
Gill, J.,  ................. 114, 118, 220, 298 
Godfrey, J.,  ......... 145, 148, 192, 298 
Gratianus ....................................... 96 
Hagedorn, G.,  .... 60, 61, 64, 74, 103, 

104, 210, 216, 298 
Hageneder, O., ….20, 117, 170, 215, 

291, 292, 299 
Haluscynskyj, Th., ......................... 20 
Hamans, P., ........................... 13, 299 
Harris, J., ........... 90, 91, 98, 128, 299 
Herbers, K., ......................... 188, 299 
Hirte, M., .......................... 26, 28, 299 
Hoogeweg, H., ............. 270, 271, 299 
Hugo Nonant van Chester ............. 27 
Huguccio van Pisa ............. 28, 37, 44 
Hussey, J., .. 128, 208, 209, 218, 235, 

237, 299 
Imkamp, W., ... 14, 17, 18, 19, 26, 27, 

28, 30, 38, 41, 45, 46, 55, 71, 299 
Isidorus van Sevilla ........................ 44 
Jacoby, D., ........... 192, 194, 299, 300 
Jedin, H., ..................... 127, 300, 309 
Joannou, P-P., ............. 205, 206, 300 
jurisdictio ........................ 57, 273, 279 
kardinaal-legaat Benedictus 170, 195, 

199, 219, 222, 237, 265 
kardinaal-legaat Pelagius ... 223, 230, 

241 
kardinaal-legaat Petrus Capuanus

 115, 118, 120, 121, 124, 134, 135, 
150, 151, 153, 188, 192, 219 

keizer Alexius I Comnenus ............ 90 
keizer Alexius III ... 36, 59, 60, 61, 63, 

64, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 
104, 110, 111, 125, 127, 146, 171, 
210, 216 

keizer Alexius IV ... 36, 59, 62, 68, 72, 
76, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 
136, 140, 144, 146, 275 

keizer Alexius V Dukas Murtzuphlos
 ................................................ 127 

keizer Boudewijn 144, 147, 156, 157, 
159, 160, 162, 168, 170, 171, 172, 



 
 

313 
 

173, 174, 182, 184, 192, 194, 198, 
200, 201, 227 

keizer Frederik I Barbarossa ... 58, 91 
keizer Hendrik VI ..................... 32, 58 
keizer Henricus ... 170, 195, 197, 199, 

200, 201, 202, 219, 220, 236, 238, 
250, 251, 259 

keizer Isaak II Angelos...... 36, 58, 99, 
130 

keizer Manuel I Comnenus ............ 58 
Kelly, J., ........................... 31, 34, 300 
Kempf, F., ... 17, 18, 45, 57, 109, 164, 

167, 290, 300 
Konrad van Querfurt ...................... 27 
Küng, H., .......................... 14, 37, 300 
Laarhoven van, J., ............... 165, 300 
Ladner, G.,  .................... 38, 167, 300 
Langton, Stephan .................... 27, 33 
Lascaris, Theodorus ... 150, 151, 153, 

171, 178, 183, 188, 220 
latitudo temporalis . 15, 23, 25, 32, 39, 

45, 48, 56, 112, 113, 143, 144, 
162, 163, 164, 165, 166, 181, 189, 
190, 239, 273, 275, 276, 277, 280 

Lilie, R., .................... 90, 91, 117, 301 
Maccarrone, M., . 14, 30, 69, 301, 307 
Madden, Th.,  ...... 114, 115, 116, 120, 

127, 128, 129, 145, 147, 155, 160, 
194, 301 

magister Clemens ........................ 251 
magister Henricus ................ 251, 259 
magister Maximus ................ 241, 267 
magisterium .... 47, 56, 57, 65, 67, 70, 

77, 78, 79, 136, 139, 273, 274, 
279, 280 

Maier, C., ............................... 95, 301 
Maimbourg ............................. 84, 301 
Maleczek, W.,  .... 27, 28, 29, 99, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 127, 129, 
131, 262, 291, 301 

markgraaf Bonifatius ... 146, 150, 151, 
153, 154, 155, 157, 162, 171, 177, 
178, 187, 192 

Mayer, H., . 85, 88, 90, 91, 93, 94, 98, 
302 

McNally, R., ......... 164, 169, 189, 302 
Melloni, A., ............................. 34, 302 

Menzel, M., .. 100, 101, 102, 109, 302 
Michaud, J., ........................... 84, 302 
Migne, J-P., …...17, 19, 46, 118, 119, 

227, 290, 292 
Miller, S., .............................. 168, 302 
Mills, C., ................................. 84, 302 
Moore, J., ...... 19, 28, 40, 46, 98, 120, 

291, 295, 296, 297, 301, 302, 304 
Morosini, Thomas 194, 204, 211, 213, 

215, 217, 218, 219, 223, 240, 241, 
245, 246, 247, 250, 252, 253, 262 

Morris, C., .................. 13, 34, 38, 302 
Müller, D., .......... v, 96, 220, 302, 303 
Müller, G., .............................. 37, 303 
Nicol, D., .............................. 205, 303 
Nicolaas van Otranto ........... 219, 220 
Nirenberg, D., ........................ 95, 303 
Nivelon van Quierzy ... 182, 185, 186, 

191 
Noble, P., ............................... 82, 303 
Norden, W., 59, 84, 98, 99, 103, 104, 

165, 181, 186, 189, 218, 233, 234, 
237, 238, 303 

Oliverus.................. 22, 270, 271, 299 
Optatus Afer .................................. 44 
Orth, P., ................................. 82, 293 
Otto van Braunschweig ................. 32 
Papadakis, A., ....................... 61, 303 
Paravicini Bagliani, A., 30, 34, 37, 38, 

41, 52, 62, 164, 303 
pars plenitudinis ..... 43, 55, 56, 57, 58 
pars sollicitudinis .. 15, 23, 25, 37, 38, 

43, 55, 57, 65, 67, 78, 79, 239, 
252, 253, 256, 260, 261, 268, 270, 
273, 274, 278, 279, 280 

Patlagean, E., ...... 58, 59, 75, 88, 304 
patriarch Georgios II .............. 60, 104 
patriarch Johannes X Camateros . 22, 

59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 
71, 73, 74, 104, 111, 132, 204, 
210, 212, 262 

Paul, N., ................................. 87, 304 
paus Celestinus III ....... 29, 31, 59, 99 
paus Clemens III ................ 27, 28, 29 
paus Eugenius III ........................... 90 
paus Franciscus ............................ 12 
paus Gregorius I ...................... 19, 42 



 
 

314 
 

paus Gregorius VII ................... 51, 69 
paus Gregorius VIII .................. 28, 91 
paus Hadrianus II ......................... 208 
paus Honorius I ............................ 207 
paus Hormisdas ........................... 206 
paus Innocentius II ......................... 31 
paus Innocentius IV ............... 20, 169 
paus Johannes Paulus II ...... 12, 149, 

272, 281 
paus Leo I ........................ 36, 51, 206 
paus Leo IX .................................. 272 
paus Leo XIII .................................. 34 
paus Lucius III ................................ 28 
paus Nicolaas I ............................ 207 
paus Silvester I .............................. 19 
paus Urbanus II ..... 90, 91, 92, 93, 94 
paus Urbanus V ............................. 19 
paus Vigilius ................................. 207 
Pennington, K., 21, 37, 44, 45, 46, 56, 

304 
Perry, D., ....... 23, 149, 154, 156, 160, 

162, 173, 304 
Pesch, R., .............................. 37, 304 
Peter van Corbeil ........................... 27 
Peters, E., .............................. 26, 304 
Petrus Annibaldi ............................. 27 
Petrus Cantor ................... 14, 27, 289 
Philip van Schwaben . 32, 62, 99, 130 
Phillips, J., . ............................ 81, 304 
Pinggéra, K.,  ....................... 209, 304 
plenitudo potestatis ..... 15, 23, 24, 36, 

37, 38, 43, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 
61, 62, 64, 65, 67, 70, 76, 77, 78, 
79, 81, 100, 105, 113, 126, 142, 
143, 144, 166, 174, 180, 189, 198, 
200, 203, 212, 217, 218, 234, 237, 
239, 242, 252, 253, 256, 261, 268, 
269, 270, 273, 274, 275, 276,277, 
278, 279, 280, 300 

plenitudo sollicitudinis .............. 15, 38 
plenitudo spiritualis ..... 32, 45, 48, 56, 

143, 162, 164, 166, 202, 239 
Potthast, A., ............. 20, 31, 118, 293 
Pottmeyer, H., ...................... 218, 304 
Powell, J., ... 17, 61, 62, 73, 104, 118, 

120, 130, 150, 168, 183, 195, 210, 

211, 223, 247, 248, 249, 250, 253, 
305 

Pryor, J.,  ............................. 129, 305 
Queller, D., . 114, 115, 116, 117, 127, 

129, 145, 147, 148, 181, 305 
Ratzinger, J., ............... 272, 281, 305 
Ravegnani, G., ..................... 115, 305 
Richter, A., ............................. 96, 305 
Riley-Smith, J., 90, 91, 103, 305, 306 
Robert van Courson ...................... 27 
Robinson, I., ................ 241, 255, 306 
Roscher, H., ... 33, 102, 108, 109, 306 
Runciman, S., ................ 85, 168, 306 
Rupp, J., .............................. 165, 306 
Russell, F., ............................. 96, 306 
Salvador, M., ......................... 28, 306 
Santifaller, L., ............... 240, 241, 306 
Sayers, J., ........................ 26, 32, 306 
Schäfer, Ph., ........................ 209, 306 
Schaffern, R., ......................... 37, 306 
Schatz, K., 13, 34, 37, 38, 39, 44, 51, 

64, 79, 208, 272, 281, 306, 307 
Schieffer, R., ........................ 205, 307 
Schmandt, R., .............. 116, 117, 307 
Schmitt, S.,  ........................... 26, 307 
Schneidmüller, B., ................. 37, 307 
Schreiner, P., ......................... 90, 307 
Schulz, H-J., ........ 205, 207, 208, 307 
Schwartz, E., ....................... 206, 293 
Schwerin, U., . 89, 100, 102, 109, 307 
Scolari, Paulo .......................... 27, 28 
Scotti .............................................. 27 
Sermo II de diversis .... 40, 42, 43, 45, 

46, 50, 52, 53, 54 
Sermo III de diversis ... 40, 43, 45, 46, 

49, 50, 51, 53, 55, 166 
Sermo IV de diversis ......... 40, 49, 50 
Sermo VI de diversis ......... 41, 43, 50 
Sermo VII de sanctis .. 42, 46, 48, 54, 

55, 167 
Sermo XIII de sanctis . 42, 46, 48, 49, 

52, 54 
Sermo XVIII de tempore ... 41, 45, 46, 

48, 49 
Sermo XX de sanctis ............... 42, 47 
Sermo XXI de sanctis . 42, 46, 47, 53, 

54 



 
 

315 
 

Sermo XXI de tempore ............ 41, 46 
Sermo XXIV de sanctis ............ 42, 51 
Setton ... 85, 116, 192, 295, 297, 299, 

307, 309 
Smally, B., .............................. 82, 308 
Smith,J., ................................. 82, 293 
Sobieski, J., ................................... 86 
Spacey, B., .................... 93, 176, 308 
Sunesen, A., .................................. 27 
Tanner, N., .... 22, 205, 206, 208, 209, 

220, 221, 293 
Tellenbach, G., ...................... 32, 308 
Theiner, A., .................................... 20 
Thorau, P., ............................. 88, 308 
Tierney, B., ............................ 39, 308 
Tillmann, H.,  ... 14, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 103, 308 
translatio imperii ...... 16, 25, 144, 155, 

163, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 

174, 177, 179, 180, 181, 189, 190, 
195, 203, 204, 211, 218, 222, 234, 
276, 277, 278 

Tricht van, F., ...... 155, 168, 191, 193, 
219, 240, 308 

Vauchez, A.,  ......................... 99, 308 
Vause, C., ........................ 40, 41, 308 
Verhoeven, M.,  ..................... 90, 308 
Vries de, W., . 39, 103, 205, 206, 308 
Watt, J., ................................. 37, 309 
Wilks, M.,  .............................. 36, 309 
Winkler, G., ............................ 38, 309 
Wirth, P., ........................ 60, 104, 309 
Wolff, R.,  ...... 98, 114, 116, 130, 150, 

191, 192, 193, 216, 217, 239, 240, 
245, 299, 309 

Wolter, H., .................. 31, 32, 34, 309 
Ziani, Pietro ......... 150, 151, 152, 183 

 
 

********************************************** 
 
 


