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Stellingen
1. De term antiquarianisme is, mits een beredeneerde herdefinitie, een nuttig
instrument voor de analyse van de omgang met het verleden in de late oudheid.
2. In de zesde eeuw n.C. wordt antiquarianisme als een tekstuele houding ten
opzichte van het verre verleden actief aangewend om te debatteren over en in het
reine te komen met ongemakkelijke maatschappelijke veranderingen, zoals de
transfer van macht en prestige van Rome naar Constantinopel.
3. De studie van het culturele ongemak, veroorzaakt door de transfer van Rome
naar Constantinopel, en van de tekstuele reacties hierop in laatantiek
antiquarianisme, vaart wel bij het gebruik van moderne theorieën rond cultureel
trauma en memory studies, indien deze theorieën flexibel worden toegepast.
4. De transfer van Rome naar Constantinopel was in zesde-eeuws Constantinopel
het onderwerp van een debat waaraan een omvangrijk netwerk van geschoolde
bureaucraten deelnam. Dit netwerk oversteeg deels de politieke, sociale en
linguïstische barrières van de periode.
5. Antiquarianisme behoorde tot het gedeelde instrumentarium van dit netwerk om
impliciet met elkaar en met de keizerlijke overheid in debat te gaan over de rol
van Rome en Constantinopel.
6. Het gemeenschappelijke antiquarisch materiaal werd door zesde-eeuwse auteurs
gebruikt om verschillende standpunten in te nemen in het debat rond Rome en
Constantinopel.
7. De antiquarische auteurs trachtten Rome als zingevend kader voor historiografie
deels te vervangen door de eigen thuisregio, het eigen administratief
departement, en de persoonlijke levenssfeer.
8. Proefondervindelijk onderzoek wijst uit dat de afstand tussen Amsterdam en
Groningen groter is dan die tussen Groningen en Gent.
9. We kunnen het laatantiek antiquarisch gevoel in de zesde eeuw ook omschrijven
met de boutade van Dominee Gremdaat: “Het wordt altijd maar erger.”
10. De academische praktijk doet vermoeden dat, wanneer men vandaag door de
bliksem zou worden getroffen, men veeleer zou uiteenspatten in formulieren,
declaraties en anekdotes hierover, dan in bloed en ingewanden.

