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‘Kevin Lygo is een connaisseur, verzamelaar en specialist in de  
Byzantijnse kunst en geschiedenis. Dat combineert hij met zijn flair  

als verhalenverteller in dit schitterend vormgegeven boek.’
– Will Gompertz, voormalig kunstredacteur BBC Arts en bestsellerauteur  

van Dat kan mijn kleine zusje ook en Denk als een kunstenaar.

Het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk was een keizerrijk met als 
hoofdstad Constantinopel. In de late oudheid en de daaropvolgende 
middeleeuwen besloeg het een groot deel van het oostelijke Middel-
landse Zeegebied. Hoewel dit rijk 1100 jaar dominant in Europa was, is 
die geschiedenis hier altijd onderbelicht gebleven. Dit kleurrijk uit-
gevoerde overzicht brengt die majestueuze maar turbulente historie 
via haar keizers – eveneens opperbevelhebber, staatshoofd en Gods 
vertegenwoordiger op aarde – weer volledig voor het voetlicht. Met zijn 
orthodox-christelijke geloof en zijn artistiek ongeëvenaarde kunst en 
bouwwerken zoals de Hagia Sophia was het rijk, met als stralend mid-
delpunt Constantinopel, het huidige Istanboel, de vormgever van onze 
Europese beschaving. Ook nadat de islam het christendom overvleu-
gelde, bleef het rijk dominant en transformeerde het uiteindelijk in het 
Ottomaanse Rijk.  
Elk geïllustreerd hoofdstuk versterkt het besef hoe dit Byzantijnse Rijk 
bijgedragen heeft aan onze Europese kunsten, wetenschappen, religie en 
recht. Vanaf 1204, het jaar dat de kruisvaarders Constantinopel plunder-
den en het rijk op zijn retour raakte, kwam er een grote uittocht op gang 
van Byzantijnse intellectuelen en kunstenaars naar het steeds welvaren-
der wordende Europa. Met name voor Italië betekende dit een belangrij-
ke stimulans voor de Renaissance.   
                                                       
Door de keizers als uitgangspunt te nemen vertelt kenner van islamiti-
sche en Byzantijnse kunst Kevin Lygo over de verschillende tijdperken, 
en dist hij smakelijke verhalen op over de keizers en keizerinnen, zeu-
rende geleerden, eunuchen, despoten, generaals, boeren en burgers.  
        

Uitgeverij Omniboek

Dit boek is een schitterend overzichts-
werk van alle 92 Byzantijnse keizers uit 

de geschiedenis, uitgevoerd in kleur 
en geschreven door een van de beste 
Britse experts over het onderwerp.   

Constantijnse dynastie (306-363) 

Valentiniaanse dynastie (364-379) 

Theodosiaanse dynastie (379-457) 

Thracische dynastie (457-518)

Justiniaanse dynastie (518-602) 

Heraklidische dynastie (610-695) 

Isaurische dynastie (717-802) 

Nikephorische dynastie (802-813) 

Amorische dynastie (820-867) 

Macedonische dynastie (867-1056) 

Komnenosdynastie (I: 1057-1059) 

Doukasdynastie (1059-1081) 

Komnenosdynastie (II: 1081-1185) 

Angelosdynastie (1185-1204) 

Het Latijnse Keizerrijk en het Keizer-
rijk in ballingschap (1204-1461)

Kevin Lygo is televisiedirecteur bij de Britse 
commerciële zender ITV. Daarvoor was hij 
succesvol directeur bij Channel 4 en hij be-
gon ooit bij de publieke omroep BBC. Veel 
minder bekend in het Verenigd Koninkrijk 
is dat hij zeven jaar kunsthandelaar was 
in islamitische en Byzantijnse kunst. Ook 
bestierde hij jarenlang een galerie in Parijs. 
Lygo schreef al eerder twee boeken over 
islamitische kunst. Dit is zijn eerste boek 
dat naar het Nederlands vertaald is.

‘Het Byzantijnse Rijk was een ambitieuze 
macht van wereldklasse die de hotspots 
van de menselijke geschiedenis voor meer 
dan duizend jaar heeft gedomineerd. Het 
was een radicale, vooruitstrevende super-
macht: de voortzetting van het Romeinse 
Rijk (Rome is nooit echt ineengestort, het 
verplaatste zich slechts 1300 kilometer 
oostwaarts), een smeltkroes van oosterse 
invloeden en het eerste raakpunt met de 
vroege islam.’
– Bettany Hughes, presentator en schrijfster van 
onder meer De schone Helena. 9 789401 918398 >

NUR 683
ISBN 978 94 0191 839 8

WWW.OMNIBOEK.NL

BOkeizers.indd   1BOkeizers.indd   1 11-11-21   18:3211-11-21   18:32





















KEIZERS VAN 
CONSTANTINOPEL
KEVIN LYGO

‘Kevin Lygo is een connaisseur, verzamelaar en specialist in de  
Byzantijnse kunst en geschiedenis. Dat combineert hij met zijn flair  

als verhalenverteller in dit schitterend vormgegeven boek.’
– Will Gompertz, voormalig kunstredacteur BBC Arts en bestsellerauteur  

van Dat kan mijn kleine zusje ook en Denk als een kunstenaar.

Het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk was een keizerrijk met als 
hoofdstad Constantinopel. In de late oudheid en de daaropvolgende 
middeleeuwen besloeg het een groot deel van het oostelijke Middel-
landse Zeegebied. Hoewel dit rijk 1100 jaar dominant in Europa was, is 
die geschiedenis hier altijd onderbelicht gebleven. Dit kleurrijk uit-
gevoerde overzicht brengt die majestueuze maar turbulente historie 
via haar keizers – eveneens opperbevelhebber, staatshoofd en Gods 
vertegenwoordiger op aarde – weer volledig voor het voetlicht. Met zijn 
orthodox-christelijke geloof en zijn artistiek ongeëvenaarde kunst en 
bouwwerken zoals de Hagia Sophia was het rijk, met als stralend mid-
delpunt Constantinopel, het huidige Istanboel, de vormgever van onze 
Europese beschaving. Ook nadat de islam het christendom overvleu-
gelde, bleef het rijk dominant en transformeerde het uiteindelijk in het 
Ottomaanse Rijk.  
Elk geïllustreerd hoofdstuk versterkt het besef hoe dit Byzantijnse Rijk 
bijgedragen heeft aan onze Europese kunsten, wetenschappen, religie en 
recht. Vanaf 1204, het jaar dat de kruisvaarders Constantinopel plunder-
den en het rijk op zijn retour raakte, kwam er een grote uittocht op gang 
van Byzantijnse intellectuelen en kunstenaars naar het steeds welvaren-
der wordende Europa. Met name voor Italië betekende dit een belangrij-
ke stimulans voor de Renaissance.   
                                                       
Door de keizers als uitgangspunt te nemen vertelt kenner van islamiti-
sche en Byzantijnse kunst Kevin Lygo over de verschillende tijdperken, 
en dist hij smakelijke verhalen op over de keizers en keizerinnen, zeu-
rende geleerden, eunuchen, despoten, generaals, boeren en burgers.  
        

Uitgeverij Omniboek

Dit boek is een schitterend overzichts-
werk van alle 92 Byzantijnse keizers uit 

de geschiedenis, uitgevoerd in kleur 
en geschreven door een van de beste 
Britse experts over het onderwerp.   

Constantijnse dynastie (306-363) 

Valentiniaanse dynastie (364-379) 

Theodosiaanse dynastie (379-457) 

Thracische dynastie (457-518)

Justiniaanse dynastie (518-602) 

Heraklidische dynastie (610-695) 

Isaurische dynastie (717-802) 

Nikephorische dynastie (802-813) 

Amorische dynastie (820-867) 

Macedonische dynastie (867-1056) 

Komnenosdynastie (I: 1057-1059) 

Doukasdynastie (1059-1081) 

Komnenosdynastie (II: 1081-1185) 

Angelosdynastie (1185-1204) 

Het Latijnse Keizerrijk en het Keizer-
rijk in ballingschap (1204-1461)

Kevin Lygo is televisiedirecteur bij de Britse 
commerciële zender ITV. Daarvoor was hij 
succesvol directeur bij Channel 4 en hij be-
gon ooit bij de publieke omroep BBC. Veel 
minder bekend in het Verenigd Koninkrijk 
is dat hij zeven jaar kunsthandelaar was 
in islamitische en Byzantijnse kunst. Ook 
bestierde hij jarenlang een galerie in Parijs. 
Lygo schreef al eerder twee boeken over 
islamitische kunst. Dit is zijn eerste boek 
dat naar het Nederlands vertaald is.

‘Het Byzantijnse Rijk was een ambitieuze 
macht van wereldklasse die de hotspots 
van de menselijke geschiedenis voor meer 
dan duizend jaar heeft gedomineerd. Het 
was een radicale, vooruitstrevende super-
macht: de voortzetting van het Romeinse 
Rijk (Rome is nooit echt ineengestort, het 
verplaatste zich slechts 1300 kilometer 
oostwaarts), een smeltkroes van oosterse 
invloeden en het eerste raakpunt met de 
vroege islam.’
– Bettany Hughes, presentator en schrijfster van 
onder meer De schone Helena. 9 789401 918398 >

NUR 683
ISBN 978 94 0191 839 8

WWW.OMNIBOEK.NL

BOkeizers.indd   1BOkeizers.indd   1 11-11-21   18:3211-11-21   18:32




