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SAMENVATTING G 

Aann het begin van de tweede eeuw na Christus werd de toenmalige bisschop van 
dee metropool Antiochië gearresteerd door de Romeinse autoriteiten en op transport 
gesteldd naar Rome om daar in het reusachtige Flavische amfitheater - beter bekend 
alss het Colosseum - door de wilde beesten verscheurd te worden ter vermaak van 
hett verwende Romeinse publiek. De naam van deze onfortuinlijke kerkleider was 
Ignatius,, bijgenaamd Theoforos - wat God-drager betekent. Gedurende de lange 
reiss naar de hoofdstad van het Romeinse rijk schreef Ignatius verschillende brieven 
aann plaatselijke christelijke gemeenten. In deze brieven komen tal van zaken aan 
dee orde. Het meest opmerkelijk zijn echter toch wel de passages waarin Ignatius 
spreektt over zijn eigen dood. De studie die hier voor u ligt tracht een analyse te 
gevenn van dit thema in de overgeleverde brieven van Ignatius van Antiochië. De 
studiee valt in vier hoofdstukken uiteen. 

Hett eerste hoofdstuk behandelt de inleidingsvragen rond de brieven, met name de 
vraagg naar de authenticiteit en de datering. Er zijn maar weinig vroeg-christelijke 
documentenn die wat dit betreft meer discussie hebben losgemaakt dan de brieven 
vann Ignatius van Antiochië. 

Hett eerste probleem waarmee we geconfronteerd worden is het feit dat er 
driee verschillende recensies van de brieven bekend zijn: een z.g. "lange recensie" 
bestaandee uit dertien brieven, een z.g. "midden recensie" bestaande uit zeven 
brievenn en een z.g. "korte recensie" bestaande uit drie - alleen in het Syrisch 
overgeleverdee - brieven. Hoewel in de Middeleeuwen de "lange recensie" veruit 
dee meeste bekendheid genoot en gedurende een korte periode in de negentiende 
eeuww de "korte recensie" het hoogste werd aangeschreven, wordt tegenwoordig 
algemeenn aangenomen dat de "midden recensie" de Ignatiaanse brieven in hun 
meestt oorspronkelijke vorm en omvang biedt. 

Eenn tweede kwestie - die sinds de Reformatie een belangrijke rol gespeeld 
heeftt in de vaak verhitte debatten rond Ignatius - zijn de vermeende anachronis-
menn in de brieven. Zo hebben veel protestantse wetenschappers gemeend dat de 
kerkordee die in de brieven wordt gepropageerd - kortweg: één bisschop aan het 
hoofdd van elke gemeente - er op wijst dat de brieven eerder aan het eind dan aan 
hett begin van de tweede eeuw geschreven zijn. Anderen hebben - ook zeer recent 
nogg - getracht aan te tonen dat er in de brieven een polemiek gevoerd wordt met 
gnostischee leerstellingen uit tweede helft van de tweede eeuw. Deze pogingen om 
dee brieven als een ingenieuze vervalsing uit de tweede helft van de tweede eeuw 
tee ontmaskeren moeten uiteindelijk weinig geslaagd worden genoemd. Alles lijk t 
eropp te wijzen dat de zeven brieven van de "midden recensie" authentiek zijn en 
aann het begin van de tweede eeuw werden geschreven. 

Eenn preciezere datering valt niet met zekerheid te geven. In zijn Chronicon 
maaktt Eusebius van Caesarea melding van Ignatius' dood rond het tiende jaar van 
keizerr Trajanus (107/8 na Christus). Sommige wetenschappers hebben gemeend te 
kunnenn aantonen dat deze datum door Eusebius zelf verzonnen is, maar dergelijke 
speculatiess zijn niet hard te maken. Het is zeer wel mogelijk dat Eusebius zich 
baseerdee op oude tradities. Hoe betrouwbaar zijn bronnen waren valt helaas niet 
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meerr te achterhalen. In ieder geval moet gezegd worden dat niets in de zeven 
brievenn zelf een datering rond 107 na Christus onwaarschijnlijk maakt. 

Alduss hebben we met de zeven brieven van Ignatius een uniek ego-document 
inn handen. Ze bieden ons de mogelijkheid om zicht te krijgen op de angsten en 
verlangenss van een vooraanstaand christen op weg naar zijn executie, en wel in 
eenn periode dat er nog geen sprake was van een sterk ontwikkelde christelijke 
martelaarscultus.. Ignatius kon niet terugvallen op vast verankerde ideeën over wat 
hett betekende om een martelaar voor het christelijke geloof te zijn. Dit gegeven 
maaktt zijn brieven des te interessanter. 

Hett tweede hoofdstuk biedt een uitvoerig overzicht en een kritische bespreking van 
eerderee studies naar Ignatius' visie op zijn nabije dood. De onderzoeksgeschiedenis 
lijk tt in twee perioden uiteen te vallen. 

Aanvankelijkk richtte men zich vooral op de christologische aspecten van 
Ignatius'' spreken over zijn dood. Heinrich Schlier meende dat Ignatius zijn tocht 
naarr Rome begreep als een hemelse reis zoals beschreven in de gnostische mythe 
vann de salvator salvandus. Hans-Werner Bartsch daarentegen zag overeenkomsten 
mett de mysterie cultus. Hij suggereerde dat Ignatius zijn executie zag als een 
mogelijkheidd om de dood van Christus her te beleven als in een cultisch drama. 
Theodoree Preiss en anderen spraken van een imitatio mortis Christi. Enigszins 
vergelijkbaarr meenden Hans von Campenhausen en Norbert Brox dat Ignatius 
zichzelff  zag als een alter Christus. De monografie van Karin Bommes vormt het 
voorlopigee hoogtepunt van deze onderzoekstraditie. In een kritische dialoog met 
dee bovengenoemde wetenschappers gaf zij een uitvoerige beschrijving van de rol 
vann Christus in Ignatius' denken over zijn dood. Verder wees zij er terecht op dat 
niett alleen Christus maar ook God de Vader en de christelijke gemeenten een 
belangrijkee rol spelen in Ignatius' spreken over zijn aanstaande executie te Rome. 
Ondankss de grote waarde van haar studie, is haar aanpak echter toch niet geheel 
bevredigend,, en wel omdat ze Ignatius' denken in het anachronistische schema 
perstt van Vader, Zoon, Heilige Geest en Kerk. 

Meerr recentelijk lijk t de aandacht verschoven te zijn naar de psychologische, 
sociologischee en cultuur-historische aspecten van Ignatius' verlangen naar de dood. 
Naastt psychoanalytische verklaringsmodellen is vooral de hypothese van William 
R.. Schoedel en Christine Trevett populair geworden. Zij suggereerden dat Ignatius' 
enthousiasmee voor een roemrijke dood verklaard kan worden vanuit zijn verlangen 
omm zijn falen als bisschop van Antiochië te doen vergeten. Dit soort psychologi-
schee verklaringen zijn aantrekkelijk, maar uiteindelijk te speculatief om overtui-
gendd te zijn. Zinvoller lijk t het om Ignatius' doodsverlangen te situeren tegen de 
achtergrondd van toenmalige visies op een zelf-verkozen dood. Pogingen in deze 
richtingrichting - door bijvoorbeeld R.G. Tanner en Judith Perkins - zijn tot nu toe echter 
weinigg succesvol gebleken. Het zwakke punt van deze psycho-sociale en cultuur-
historischee studies is dat zij het spreken van Ignatius over zijn dood niet op zijn 
eigenn dynamiek en coherentie onderzoeken. 

Dee onderzoeksgeschiedenis overziende lijk t de conclusie gerechtvaardigd dat 
wee alleen tot een beter verstaan van Ignatius' visie op zijn nabije executie kunnen 
komenn indien we zowel oog hebben voor de eigenheid van zijn retoriek als de 
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mogelijkee achtergrond van zijn taalgebruik. Ofwel, een zorgvuldige analyse van 
dee structuur van Ignatius' denken moet hand in hand gaan met een behoedzame 
vergelijkingg met contemporaine bronnen. 

Hett derde hoofdstuk vormt het hart van deze studie. In dit hoofdstuk wordt een 
closee reading gegeven van de relevante passages in de zeven authentieke brieven. 
Err wordt uitgegaan van de belangrijkste termen en begrippenclusters in Ignatius' 
sprekenn over zijn aanstaande dood. Gekeken wordt hoe Ignatius deze terminologie 
gebruiktt om over zijn eigen lot en dat van anderen te spreken. Bovendien wordt 
uitgebreidd aandacht geschonken aan de mogelijke traditie-historische achtergrond 
vann zijn gebruik van de begrippen. Zonder een uitvoerige samenvatting te geven, 
kann het onderzoek in drie waarnemingen worden gerecapituleerd. 

Tenn eerste is het belangrijk om op te merken dat Ignatius geen exclusief 
vocabulairr gebruikt om over zijn aanstaande dood te spreken. Hij verleent zichzelf 
geenn bijzondere titel, zoals "martelaar," en spreekt niet over een speciale beloning, 
zoalss een "luisterrijk samenzijn met Jezus Christus in de hemel." Integendeel, alle 
kernbegrippenn in zijn reflecties over zijn toekomstige lot - te weten: waardigheid, 
volmaaktheid,, rechtvaardiging, het leerlingschap, het bereiken van God en het 
erfdeel,, en opstanding - zijn ook, meer of minder, belangrijke noties in zijn 
sprekenn over het leven van andere leden van de christelijke gemeenten. 

Tenn tweede kan gezegd worden dat het meest karakteristieke element van 
Ignatius'' gebruik van deze begrippen met betrekking tot zijn lot is dat hij het "nog 
niet""  benadrukt. Hij verklaart met klem dat hij nu - op weg naar Rome - nog niet 
vervolmaaktt is, gerechtvaardigd is, of een leerling is. Slechts door te sterven zal 
hijj  vervolmaakt worden, gerechtvaardigd worden, en een leerling worden. Er zijn 
echterr aanwijzingen dat er een sterk retorische element in deze nadruk op het "nog 
niet""  is. Zo is het vooral duidelijk dat Ignatius zichzelf tegelijkertijd reeds als een 
leerlingg van Christus beschouwde. Aldus lijk t er een dialectische spanning te zijn 
tussenn het "reeds" en het "nog niet" van zijn vervolmaking, rechtvaardiging en 
leerlingschap.. De begrippen "God bereiken" en "het erfdeel bereiken" hebben een 
vergelijkbaree dynamiek. De eerste notie drukt het idee uit dat de tegenwoordige 
nabijheidd van God en Christus tot vervulling komt in de toekomst. De tweede notie 
druktt het idee uit dat de rechtmatige erfgenamen hun erfdeel in de toekomst zullen 
ontvangen.. Concluderend: Ignatius' enthousiasme voor de marteldood komt niet 
voortt uit het verlangen naar een volkomen ander leven, maar uit de wens om zijn 
huidigee leven tot vervulling te brengen. 

Tenn derde moet opgemerkt worden dat Ignatius een nauwe verwantschap 
verondersteltt tussen zijn eigen lot en dat van de andere gelovigen. Er wordt vaak 
beweerdd dat er alleen een negatieve correlatie is, in die zin dat Ignatius verlangt 
tee worden wat de andere gelovigen reeds zijn. Ofschoon Ignatius' retoriek soms 
inn deze richting lijk t te wijzen, kan deze opvatting toch niet volgehouden worden. 
Eenn nadere analyse lijk t uit te wijzen dat de dialectische spanning in zijn spreken 
overr zijn dood ook teruggevonden kan worden in zijn spreken over het christelijke 
levenn in het algemeen. De gelovigen worden vervolmaakt genoemd in hun gehoor-
zaamheidd aan de plaatselijke bisschop, maar tegelijkertijd worden zij opgeroepen 
omm zich te richten op volmaakte dingen. De gelovigen worden leerlingen genoemd, 
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maarr tegelijkertijd worden zij opgeroepen om leerlingen te worden van Christus 
enn te leren leven naar Christus. Het einddoel van Ignatius en de andere gelovigen 
iss één en hetzelfde. Net als Ignatius, verlangen zij God te bereiken en het erfdeel 
tee ontvangen. Net als Ignatius, hopen zij op te staan met Christus. Opmerkelijk 
genoegg zijn deze laatste drie begrippen algemene eschatologische noties. Aldus 
wordtt het leven van iedere gelovige gekenmerkt door dezelfde uitdaging om te 
wordenn wat men reeds is tot de uiteindelijke voltooiing. Natuurlijk is voor Ignatius 
dee uitdaging concreter en acuter aangezien hij leeft met de dood voor ogen. Maar 
err is geen fundamenteel verschil tussen hem en andere christenen. 

Inn het kort, Ignatius' enthousiasme voor de dood is een verlangen om zijn 
levenn als christen tot voltooiing te brengen. Zijn visie op de christelijke existentie 
zouu onder woorden gebracht kunnen worden met het beeld van een school. Allen 
diee toegelaten zijn als leerlingen van de ene leraar Jezus Christus streven ernaar 
waardigee en goede leerlingen bevonden te worden. Het eindexamen ligt in het 
verschiet.. Dan zal de huidige nabijheid van God en Christus tot vervulling komen 
inn het bereiken van God en Christus. Voor Ignatius is dit beslissende moment 
gelegenn in zijn nabije dood, voor andere christenen naar alle waarschijnlijkheid in 
hett eschaton. 

Hett vierde hoofdstuk gaat nader in op de cruciale vraag die opgeroepen wordt door 
dee uitkomsten van het onderzoek in hoofdstuk drie, namelijk: Hoe zag Ignatius de 
verhoudingg tussen zijn persoonlijke einde in de dood en het algemene einde van 
allenn aan het einde der tijden? 

Omm deze vraag te beantwoorden wordt allereerst nader ingegaan op Ignatius' 
eschatologie.. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt blijkt het niet zo te zijn 
datt in Ignatius een apocalyptische eschatologie gericht op een toekomstige wereld 
vervangenn is door een hellenistische eschatologie gericht op een hemelse wereld 
boven.. Noch propageert hij een zogenaamde "over-realized eschatology." Ignatius 
leeftt nog wel degelijk in de verwachting van een radicale en algemene eschatologi-
schee ommekeer. Vervolgens wordt bezien of Ignatius wellicht het probleem van 
dee relatie tussen dood en eschaton heeft opgelost door de notie van een tussentoe-
stand.. Het blijkt echter dat niets in de brieven in deze richting wijst. In tegenstel-
lingg tot andere vroeg-christelijke auteurs spreekt Ignatius noch van een onderwe-
reldd noch van een hemelse rustplaats. Hij lijk t het probleem van een tussentoestand 
geheell  te negeren. 

Uiteindelijkk moet geconcludeerd worden dat Ignatius in zekere zin dood en 
eschatonn gelijkschakelt. Dit betekent niet dat hij door de dood heen het eschatolo-
gischee heil hoopte te bereiken voordat dit de andere gelovigen ten deel zou vallen, 
maarr dat hij zijn eigen einde slechts begreep in termen van het gezamenlijke einde 
vann alle gelovigen aan het einde der tijden. Misschien volgde hij hierin zijn grote 
voorbeeldd Paulus (Fil. 1:23). In ieder geval, maakt dit perspectief Ignatius tot een 
unicumm binnen de vroeg-christelijke martelaarstraditie. 

*** * 
















