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I PERCEPTIES OVER VROEGCHRISTELIJK MARTELAARSCHAP EN 

VERVOLGINGEN TER DISCUSSIE 

I.1 INLEIDING 

De titel van mijn proefschrift ‘Martyrium en Persecutio: Een studie naar de primaire bronnen over 

martelaarschap en vervolging tijdens de keizers Decius en Valerianus’, geeft aan dat dit werk over 

martelaarschap en vervolging zich toespitst op de twee grote christenvervolgingen vlak na het midden 

van de derde eeuw, die zich respectievelijk afspeelden tijdens de regering van Decius (249-251) en die 

van Valerianus en Gallienus (253-260).1 De kerkhistoricus Eusebius (ca. 263-ca. 339) en de kerkvader 

Augustinus (354-430) spreken van de zevende en achtste vervolging. Zowel bij Eusebius als bij Au-

gustinus vinden we een indeling in tien vervolgingen, waarbij ze de keizers opsommen onder wie deze 

plaatsvonden.2 

 De keuze voor de zevende en achtste vervolging werd bepaald door een viertal overwegingen. 

Ten eerste zijn beide vervolgingen uitvoerig gedocumenteerd, zowel door een Latijnse als een Griekse 

bron. De voornaamste bron over dit thema is de Latijnsprekende bisschop Thascius Caecilius 

Cyprianus van Carthago († 258) die een uitgebreid verslag heeft uitgebracht van de gebeurtenissen in 

zijn diocees Carthago. Hiernaast vinden we over deze beide vervolgingen waardevolle informatie bij 

de kerkhistoricus Eusebius, bisschop van Caesarea, die in zijn Historia Ecclesiastica VI 

oogetuigenverslagen opneemt die van de hand zijn van Dionysius, bisschop van Alexandrië (247/8- 

264/5), en de situatie in het oostelijk deel van de provincie Africa betreffen. Ten tweede vonden de 

vervolgingen voor het eerst niet meer plaats op lokale schaal, maar in het gehele rijk. Ten derde speel-

den ze zich vlak na elkaar af met een korte vredesperiode ertussen, waardoor het contrast tussen de 

perioden van vervolging en vrede helder wordt. Ten vierde zijn er tijdens deze twee vervolgingen di-

verse belangrijke bronnen te vinden die zijn gebruikt als bewijs voor de christenvervolgingen, de 

zogenaamde Egyptische libelli  ̶  dit zijn de ca. 50 offercertificaten die aan het einde van de 19e eeuw 

gevonden zijn in Egypte  ̶ , een passage uit Cyprianus’ Epistula 80, de Vita Sancti Cypriani die een 

biografie is van Cyprianus en wordt toegeschreven aan zijn diaken Pontius, en de Acta Proconsularia, 

de processtukken van Cyprianus’ beide verhoren.  

 Bij bespreking van de zevende en achtste vervolging wordt steevast uitgegaan van een centrale 

rol voor de Romeinse keizer. Maar de vraag naar de rol van de keizers in de vervolgingen van de 

christenen is niet zo gemakkelijk te beantwoordden. Weinig geleerden ontkennen tegenwoordig de 

Joodse en Grieks-Romeinse wortels van het martelaarschap,3 maar dat we al bij de Griekse filosoof 

Plato (427-347 v. Chr.)  ̶  ver voordat er sprake was van een Romeinse keizer   ̶ de visie vinden dat de 

‘rechtvaardige’ mens, gegeseld, gefolterd en gekruisigd moet worden, is een minder besproken thema: 

 
1 In de literaire traditie wordt slechts Valerianus de keizer genoemd onder wie de achtste vervolging heeft plaats 

gevonden, hoewel Valerianus ogenblikkelijk na zijn aantreden zijn zoon Gallienus aanstelde als medekeizer. In 

het jaar 258 werd Valerianus gevangengenomen, waardoor zijn regering feitelijk ten einde kwam. Na zijn dood 

in 260 regeerde Gallienus voort. Gallienus lijkt nooit maatregelen tegen de christenen genomen te hebben, zodat 

gesproken wordt van de vervolgingen onder Valerianus.  
2 Eus., H.E., passim, nummert de vervolgingen bij de behandeling ervan. Aug., De Civ. Dei XVIII.52 schrijft: 

‘Ze rekenen als eerste vervolging degene die door Nero ontstaan is, als tweede die door Domitianus, door Traja-

nus de derde, de vierde door Antoninus, door Severus de vijfde, de zesde door Maximinus, door Decius de 

zevende, de achtste door Valerianus, door Aurelianus de negende en de tiende door Diocletianus en Maximia-

nus.’ Augustinus bekritiseert deze indeling echter, omdat die naar zijn oordeel tot stand is gekomen naar 

analogie van de tien plagen van Egypte.  
3 Zie hiervoor Van Henten & Avemarie, 2002. 
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(…) de rechtvaardige zal gegeseld, gefolterd en geketend worden. Men zal hem de ogen uitbranden, en 

tenslotte na het lijden van alle kwaad zal hij gekruisigd worden (...).4 

Als synoniem voor de term ‘rechtvaardige’ gebruikt Cyprianus de term ‘martyr’.5 Volgens de 

Romeinse redenaar, staatsman en filosoof Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) onderwerpt de 

Stoïsche ‘wijze’ zich aan folteringen in de gevangenis als schouwspel voor onze ogen, waar ‘de hele 

schare aan deugden’ op de pijnbank gelegd wordt,6 terwijl de Epicureïsche ‘wijze’ wordt verbrand, 

gemarteld en in stukken gesneden, en intussen onaangedaan blijft.7 Zou er sprake kunnen zijn van een 

analogie tussen de passages over de ideale wijze in filosofische tradities en de vroegchristelijke 

martelaar? Deze vraag motiveerde mij om een semantisch onderzoek te doen naar termen uit de 

vroegchristelijke literatuur over het martelaarschap en de vervolgingen.  

 Door mijn lectuur van de geschriften van de auteurs van de vroege kerk kreeg ik steeds meer 

de indruk dat er een discrepantie bestaat tussen enerzijds de gangbare begripsvorming met betrekking 

tot de martelaar en het martelaarschap bij de vroege christenen en de daarmee verbonden termen (met 

name martyr/μάρτυς en het martyrium/μαρτύριον) en anderzijds die van de vroege christenen zelf. 

‘Martelaarschap’ is de vertaling van het Griekse μαρτύριον en het Latijnse martyrium, termen die ‘ge-

tuigenis’ betekenen. Het martyrium behelst in mijn visie niet dat christenen op last van de Romeinse 

autoriteiten gemarteld en zelfs gedood zijn, maar dat zij het ultieme getuigenis hebben afgelegd in het 

eigen christelijk gremium, waardoor ze de hoogst denkbare vorm van verlichting hebben bereikt. Op 

de vraag hoe deze etymologie verlaten werd om te veranderen in wat men tegenwoordig onder ‘marte-

laarschap’ verstaat, is mijns inziens geen bevredigend antwoord gevonden. Wel is duidelijk dat 

christenen bij het afleggen van hun martyrium wel degelijk fysiek gemarteld werden, soms op 

gruwelijke wijze en met de dood als gevolg. Beschrijvingen van scènes, waarin bijvoorbeeld zout of 

mosterd in de wonden gestrooid of gesmeerd werd, zijn daarvoor te realistisch. Uit mijn lectuur bleek 

bovendien dat de rol van de tegenstanders in de martelaarsvertellingen vaak onduidelijk is. De 

traditionele interpretatie van de Romeinen als christenvervolgers, zoals die in de secundaire literatuur 

ook recent nog unisono tot uitdrukking komt, roept verschillende fundamentele vragen op die 

aanleiding geven tot het overwegen van een alternatieve interpretatie die minder problematisch is dan 

de gangbare. 

 Dit eerste hoofdstuk beoogt de lezer in te leiden in de talrijke problemen die spelen rond het 

vroegchristelijk martelaarschap en de vervolgingen, en tegelijk al enkele contouren aan te duiden van 

de alternatieve visie die in dit proefschrift verdedigd wordt. Hiertoe begin ik (1) met het geven van een 

overzicht van het beschikbare bronnenmateriaal voor dit onderzoek naar vroegchristelijk martelaar-

schap en vervolgingen van christenen, gevolgd door (2) een methodische paragraaf over het specifieke 

taalgebruik van de primaire bronnen, waarin figuurlijke interpretaties bij de kerkelijke auteurs de bo-

 
4 Plato, Re Publica II 361e. In Re Publica II 361c-362a zegt Sokrates dat de rechtvaardige getest moet worden in 

rechtvaardigheid. Deze rechtvaardige moet een standvastige koers bevaren, zelfs tot aan de dood. Daarna spreekt 

een gesprekspartner van Sokrates, Glaukon geheten, niet uit eigen overtuiging, maar vanuit de visie van degenen 

die onrechtvaardigheid aanprijzen, als advocatus diaboli. Deze groep van ‘onrechtvaardigen’ zegt over de recht-

vaardige dat de rechtvaardige juist vanwege zijn innerlijke dispositie zweepslagen, de pijnbank, ketenen, het 

brandijzer in zijn ogen en tenslotte kruisiging zal ondergaan, zodat hij uiteindelijk na het verduren van alle ellen-

de zijn les zal leren dat we niet rechtvaardig moeten willen zijn, maar rechtvaardig moeten willen schijnen. 
5 Cypr., o.a. Ad For. 11. 
6 Cicero, Tusc. Disp. V.5.13.  
7 Cicero, Tusc. Disp. V.26.73.  
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ventoon voeren. Vervolgens stel ik (3) diverse tegenstrijdigheden aan de orde tussen de constituenten 

van het martelaarsverhaal. Deze ambivalenties interpreteer ik als afhankelijk van het literaire genre. 

Na mijn behandeling van deze drie kwesties bespreek ik (4) de aanzienlijke problematiek die bestaat 

ten aanzien van de gangbare opvatting dat christenen ongeveer drie eeuwen lang regelmatig door Ro-

meinse keizers en/of hun gouverneurs zijn vervolgd, gemarteld en gedood, een politiek die lijnrecht 

staat tegenover de van oudsher tolerante houding van de Romeinen ten opzichte van niet-Romeinse 

religies.8 Bovendien spraken christelijke auteurs zich dikwijls in lovende bewoordingen uit over diver-

se keizers van wie wordt aangenomen dat ze opdracht gegeven hebben christenen te vermoorden, 

waarvan voorbeelden zullen volgen onder I.4. Volgens Tertullianus die in menig opzicht een voor-

beeld was voor Cyprianus, baden de christenen tot hun God voor de keizers en hun hofhouding9 en 

respecteerden ze dat God de keizers had aangesteld.10  Door vervolgens aan te tonen dat de discussie 

ten aanzien van martelaarschap en vervolging naar ‘wie es gewesen ist’ is vastgelopen, stel ik vast dat 

er alle ruimte is voor een ‘nieuwe’ benadering die ik zal baseren op mijn interpretatie van de brontek-

sten. Ten slotte presenteer ik mijn onderzoeksvraag, de bronselectie, de methodologie en de 

hoofdstukindeling.  

  

I.2 BRONNENMATERIAAL VAN HET MARTELAARSDISCOURS 

Geen enkele niet-christelijke bron refereert direct aan de zevende en achtste vervolgingen. Het be-

schikbare bronnenmateriaal waaruit we kunnen putten voor dit onderzoek naar vroegchristelijk 

martelaarschap en vervolgingen van christenen bestaat uit christelijke Martyria, Passiones, Acta 

(rechtbankverslagen), Exhortationes (aansporingen om de passio, de passiegang, en het martyrium aan 

te gaan), Vitae (biografieën/hagiografieën waarin een verslag van het martyrium wordt gegeven), brie-

ven, kerkelijke documenten die zijn opgenomen en van commentaar voorzien door Eusebius in zijn 

Historia Ecclesiastica, en poëtische werken, zoals van de Romeinse christelijke dichter Prudentius 

(348-413). In hoeverre de Acta van de Martyria en Passiones van elkaar te onderscheiden zijn, is een 

kwestie die veel geleerden heeft beziggehouden en waarover het laatste woord nog niet gezegd is. 

Seeliger & Wischmeyer wijzen erop dat meerdere genrekwalificaties gegeven konden worden aan een 

en hetzelfde werk: een tekst gewijd aan Phileas van Thmuis (†306) wordt in de papyrus Bodmer apo-

logie genoemd, in de Latijnse overlevering ervan een passio en in de Ethiopische overlevering een 

martyrium.11  

 Al sinds de vierde eeuw horen we over het samenstellen van Martyrologia, verzamelingen 

waarin naast martelaarsverhalen ook kalenders zijn opgenomen met de dagen waarop het martyrium 

ter nagedachtenis aan de martelaars gevierd werd.12 Talloze martelaarsverhalen werden verzameld, 

niet alleen ter meerdere glorie van de martelaar maar ook van zijn of haar stad, wat een van de argu-

menten werd om vele martelaarsteksten als legendarisch te beschouwen. Een ander argument voor het 

ontkennen van de authenticiteit was dat de productie van de Acta niet ophield met het eind van de 

vervolgingen.13 Hiernaast zouden de martelaarsgeschiedenissen op grote schaal zijn bewerkt. Candida 

 
8 Zie hiervoor bijv. Hekster, 2017. 
9 Tert., Apol. 39.2. 
10 Tert., Apol. 32.2. 
11 Seeliger & Wischmeyer, 2015, p. 13.  
12 Seeliger & Wischmeyer, 2015, p. 1; Rebillard, 2017, p. 2. Voor een overzicht van de vierde eeuw tot aan de 

twintigste eeuw, zie Rebillard, 2017, p. 2-15. 
13 Seeliger & Wischmeyer, 2015, p. 3-8.  
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Moss benadrukt dat zelfs de zes martelaarsgeschiedenissen die zij als historisch betrouwbaar aan-

merkt, aan significante bewerkingen zijn blootgesteld: ze zouden refereren aan theologische ideeën die 

niet bestonden in de periode die in de verhalen beschreven wordt, en bevatten elementen ontleend aan 

andere oudere bronnen.14 In dit proefschrift zal ik betogen dat het argument dat de productie van de 

Acta niet ophield bij het eind van de vervolgingen, niet geschikt is om martelaarsteksten af te doen als 

legendarisch, omdat ik aan de begrippen martelaarschap en vervolging een andere invulling zal geven 

dan de gebruikelijke. De observatie van Moss dat de martelaarsvertellingen bewerkt zouden zijn, lijkt 

mij de historiciteit niet uit te sluiten. Ik geef echter een andere inhoud aan het begrip ‘historiciteit’ dan 

Moss en vele anderen. 

 In onze tijd treffen we als meest uitgebreide collectie de Acts of the Christian Martyrs van 

Herbert Musurillo aan, een tekstuitgave van 28 martelaarsteksten met Engelse vertaling, kritisch appa-

raat en korte noten uit 1972, waarin Musurillo zowel Acta als Martyria heeft opgenomen en hiernaast 

de brief van Phileas uit de Historia Ecclesiastica van Eusebius VIII.10.2-10 alsmede het Testament 

van de veertig martelaars van Sebaste. De daaropvolgende Atti e passioni dei martiri van Toon Bas-

tiaensen e.a., voorzien van tekst, kritisch apparaat, annotaties en Italiaanse vertaling uit 1987, 

beperken zich tot twaalf werken uit de eerste eeuwen: vier Martyria, vijf Acta, de Passio van Perpetua 

en Felicitas, het Testament van de veertig martelaars van Sebaste en Prudentius’ Peristephanon XIV. 

De meest recente uitgave over martelaarsvertellingen, die van Éric Rebillard uit 2017, hanteert een 

uitgesproken criterium en behandelt martelaarsgeschiedenissen van martelaars die gestorven zijn vóór 

het jaar 260 en bekend waren aan Eusebius of Augustinus, met als toelichting van deze keuze: ‘It 

remains for us to adopt an objective criterion for inclusion: the external attestation to the existence of a 

narrative about a martyr or groups of martyrs. Two authors provide such an external attestation for 

ancient martyrs: Eusebius and Augustine.’15 Helaas noemt Rebillard niet de christelijke dichter Pru-

dentius die diverse martelaarsgeschiedenissen die zich afspeelden voor het jaar 260, verdicht heeft en 

eveneens het criterium van anciënniteit zou kunnen doorstaan. Ik zal wel een enkele keer refereren aan 

Prudentius die onder andere veertien hymnen heeft gedicht en gebundeld tot het Peristephanon Liber, 

‘Het boek van de Zegekransen’, die alle zijn gewijd aan de passiegang en de overwinningskrans van 

een of meerdere martyres, onder wie Cyprianus. Hiernaast heeft Prudentius in zijn andere werken 

interessante informatie over het martelaarschap gegeven.  

  De acta, martyria en passiones hebben onderling veel gemeen en er zijn significante overeen-

komsten te vinden met Joodse martelaarsteksten en passages uit het Nieuwe Testament over de dood 

van Jezus, maar er zijn ook verschillen te constateren, zodat Jan Willem van Henten & Friedrich 

Avemarie concluderen dat de martelaarsgeschriften vooral als literaire teksten beschouwd moeten 

worden:  

In antiquity early Christian writings about martyrdom were called martyrium, report of a martyr’s 

death, passio, passion narrative, or acta, martyr acts. The fairly fixed form of the third type shows affin-

ity with official Roman records and scholars have argued that the form of the Christian Acts derives 

from such protocols. In fact, there is a lot of variation in form as well as content of the early Christian 

 
14 Moss, 2013, p. 16-17. Zo ook Seeliger & Wischmeyer, 2015, p. 27 die de historiciteit onderzoeken aan de 

hand van vragen of de tekst vrij is van anachronismen, kijken of geografische details en ambtsterminologieën 

kloppen, of er een schriftelijke parallelle overlevering te vinden is, hoe die zich tot de tekst verhoudt, en hoe de 

tekst overeenstemt met eventuele archeologische vondsten. 
15 Rebillard, 2017, p. 21-22.  
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martyr texts. Several documents look like trial or eyewitness reports, but have been considerably re-

worked by Christian redactors. Moreover, some of the most famous Christian texts show striking 

similarities with Jewish martyr texts or New Testament passages about the death of Jesus, which sup-

ports our view that writings about martyrdom should primarily be considered literary texts.16 

Er is mijns inziens ook een andere verklaring te vinden voor het fenomeen dat de martelaarsvertellin-

gen gelijken op Joodse martelaarsteksten en nieuwtestamentische passages over de dood van Jezus: de 

christelijke auteurs zouden de beeldtaal uit de Bijbel hebben overgenomen om verslag te doen van de 

ervaringen van de martyr in spe die de weg van Christus navolgt,17 waarover meer in de volgende 

paragraaf.  

 Jan Bremmer concludeert dat nogal wat acta teruggaan op procesverslagen, waarvan het hart 

gevormd wordt door de ondervraging van de martelaar, die culmineerde in diens confessie Christi-

anus/Christiana sum.18 Deze zienswijze dat procesverslagen de bron zijn van de Acta deel ik, met dien 

verstande dat ik ervan uitga dat het niet om Romeinse procesverslagen, maar om procesverslagen voor 

en door christelijke onderzoeksrechtbanken gaat (zie VII.3.3). 

 Op grond van de constatering dat de beschikbare informatie over martelaarsvertellingen van 

sterk uiteenlopende en complexe aard is, zal ik spreken van ingewijdenliteratuur voor de bovenge-

noemde geschriften, die in mijn visie geheel of, zoals de Vitae van martelaars, gedeeltelijk een 

reflectie zijn van de inspanningen van de martyres in spe om het martyrium te doorstaan. Evenals Re-

billard zal ik me in principe beperken tot de martelaarsgeschiedenissen die zich afspelen voor het jaar 

260: mijn focus ligt immers op de zevende en achtste vervolgingen, die door de meeste wetenschap-

pers gedateerd worden in respectievelijk 250/251 en 257/258. Na deze inventarisering van het 

bronnenmateriaal wordt nu de focus gericht op het idioom van de martyrium-geschriften. 

 

I.3 INGEWIJDENTERMINOLOGIE IN DE PRIMAIRE BRONNEN 

Bij lezing van de vroegchristelijke auteurs werd ik getroffen door de opmerking van Clemens Alexan-

drinus (ca. 150-ca. 225) dat hetzelfde woord kan verwijzen naar verschillende zaken en verschillende 

woorden naar dezelfde zaak.19 Gaandeweg ontwikkelde zich bij mij de indruk dat niet alleen de zoge-

naamde ‘Alexandrijnse allegoristen’, zoals de Joodse filosoof Philo (ca. 20 v. Chr. - 50 na Chr.) en de 

christelijke auteurs Clemens Alexandrinus en Origenes (ca. 185-253/4), maar ook andere christenen 

een idioom hebben ontwikkeld, waarin ze bepaalde algemene begrippen als termini technici gebruik-

ten, die ze dikwijls ook zo hebben toegelicht. Deze toelichtingen van vroegchristelijke auteurs op 

bepaalde termen blijken onderling overeen te stemmen, of men ze nu vindt in het corpus van de 

Griekstalige ‘allegoristen’ uit het Oosten, of bij de auteurs van de Westerse Latijnse kerk. Dit aspect, 

dat bepaalde woorden of begrippen in de Joods-christelijke literatuur in een bepaalde context als ter-

mini technici gebruikt worden ‒ ik zal spreken van ingewijdenidioom of -taal ‒ is weliswaar door de 

 
16 Van Henten & Avemarie, 2002, p. 3-4. 
17 Bijv. Cypr., De Zelo 11. 
18 Bremmer, 2012, p. 6-7. 
19 Clem. Alex., Strom. VIII.8.23, Osborn, 2008, p. 206-207: ‘The same name may apply to different things and 

different names may apply to the same thing. Some things have the same definition but different names. Other 

things have different definitions but the same name (8.8.23).’ Hoewel het auteurschap van boek VIII van de 

Stromateis omstreden is, vind ik de argumentatie van Itter, 2009, p. 54-77, overtuigend om dit boek aan Clemens 

toe te schrijven. 
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wetenschap gesignaleerd,20 maar dit wordt meestal geïnterpreteerd als een uitzonderlijke en specifieke 

benadering van de Alexandrijnse allegoristen, op een enkele uitzondering na, zoals het Hooglied, dat 

standaard wordt gezien als een allegorische tekst.21 

 Naast woordverklaringen vinden we tekstverklaringen, waarbij interpretaties op meerdere ni-

veaus aan een tekst worden toegekend. We komen dit fenomeen tegen bij de Alexandrijnen: Clemens 

Alexandrinus stelt vier betekenissen vast van de ‘Mozaïsche filosofie’, de historische, de wetgevende, 

de fysische en de metafysische die berust op contemplatie.22 Ook aan Philo van Alexandrië wordt een 

viervoudige interpretatie van het Oude Testament toegeschreven.23 Theodotus, een tijdgenoot van 

Clemens, noemt er drie, de letterlijke, de parabolische en de mystieke betekenis.24 

 Pas rond het jaar 350 na Christus ontstaat de school van Antiochië, waarin vooral ook de histo-

rische interpretatie gepropageerd wordt.25 Mijn onderzoek richt zich echter op de periode van een 

eeuw eerder, zodat we bedacht moeten zijn op de spirituele terminologie, zeker als de auteur hier zelf 

aanwijzingen voor geeft. Zo maakt Tertullianus (ca. 160-ca. 230) bij de interpretatie van het begrip 

‘afgoderij’ een duidelijk onderscheid tussen de wijze waarop de gewone mens het begrip opvat (De 

Idolatria 1.2.1-4) en de interpretatie van idolatria als verzamelnaam van de zonden (De Idolatria 1.1, 

1.2.5). Ook Cyprianus verklaart dat hij de Bijbel in spirituele zin kan interpreteren. Bij zijn behande-

ling van het Onze Vader stelt de bisschop dat het geven van het dagelijks brood zowel simpliciter als 

spiritaliter een goddelijke hulp is, die voor de christen de voortgang naar de verlossing dient (zie 

II.3.3). 

 Voor de (post)moderne lezer is het soms moeilijk zich een voorstelling te maken van een spiri-

tuele interpretatie van passages uit de Heilige Schrift en martelaarsvertellingen. Dit speelt bijvoorbeeld 

ten aanzien van Cyprianus’ definitie van het gevecht van de martelaar in de Praefatio van Ad Fortuna-

tum als een hemels en spiritueel gevecht tegen demonen en de duivel. Het is lastige materie, waarbij 

gepoogd moet worden de afstand te overbruggen tot een wereldbeschouwing waarin demonen als van-

zelfsprekende entiteiten opereren. De context van de vroegchristelijke bronnen is een wereld waarin 

men ervoer dat demonen en kosmische machten invloed op de mens uitoefenden, en een besef van 

deze setting is cruciaal voor een begrip van het concept martyrium en van de vervolgingen.  

 In de wetenschappelijke literatuur werden de duivel en demonen vaak beschouwd als metafo-

ren voor zonden, of werd de fysieke kant ervan niet onderkend,26 maar in recente publicaties is meer 

 
20 Zo geeft Marrou enkele voorbeelden van een ‘nogal technische betekenis voor woorden als μετάνοια berouw, 

bekering, πίστις vertrouwen/geloof, κήρυγμα verkondiging, ἀνάπαυσις eeuwige rust/verkwikking, βίος, πολιτεία, 

ἀγωγή, δίαιτια voor het christelijk leven, ζωή als het eeuwig leven etc.’ (Marrou, 1960, p. 104, noot 1). Marrou 

merkt hierbij op dat Clemens bij voorkeur in bedekte termen spreekt als hij het heeft over de christelijke myste-

riën. 
21 Young, 2001, p. 80-96. 
22 Clem. Alex., Strom. I.28.176, 179. Clemens betoogt dat de Joden door hun wet en de Grieken door hun filoso-

fie gebracht werden tot Christus: filosofie baant de weg tot perfectie in Christus (Strom. I.5.28.1), zie Osborn, 

2005, p. 90. 
23 McGrath, 1996, p. 132. 
24 Theodotus, Excerpta 66. 
25 Mazza, 1989, p. 9 benadrukt dat de verschillen tussen de Alexandrijnse School en die van Antiochië veel 

minder groot zijn dan meestal wordt aangenomen: ‘Both schools practiced mystagogy and the exegetical method 

characteristic of each was reflected in this practice; as a result, the differences between the respective mys-

tagogies are much less considerable than might appear at a first reading of the texts.’ 
26 Johannessen, 2016, p. 50: ‘Modern scholars have often dismissed antique and early Christian references to 

demons as little more than ‘figures of speech’, brushing aside the many discussions of the physicality of demons 

which appear in these texts.’ 
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aandacht gekomen voor het fysieke karakter van demonen en de wijze waarop zij een rol speelden in 

het leven van de vroege christenen. In de bronnen treden zij op als wezens die de weg tot verlossing 

versperren. Hun aard en rol zal uitvoerig worden besproken in hoofdstuk III.2-3. In de visie van de 

vroege christenen, zoals geformuleerd door Theodoor Korteweg ten aanzien van de tijd van Justinus 

Martyr (2e eeuw), had men te maken met ‘a world that was not only dominated, but even bewitched by 

demons, and therefore irrevocably bound to its destruction, although for those who converted in time 

salvation was still possible’. Dit beeld hing samen met de opdracht aan de christen om de eigen ge-

hechtheid aan deze materiële wereld waarin we leven, te overwinnen in het telkens heftiger gevecht 

tegen de kwade machten, die de controle probeerden te verkrijgen over het universum en de zielen van 

mensen.27 Ook J. Patout Burns wijst op dit verschil in zienswijze tussen de vroege christen en de mens 

uit onze tijd. Over de periode van de zevende en achtste vervolging, waarop dit proefschrift zich richt, 

schrijft Patout Burns dat het kerkelijk systeem dreef op de aanname dat het universum geregeerd werd 

door persoonlijke machten die reageerden op de morele acties en intenties van menselijke wezens.28 

Op mijns inziens adequate wijze reflecteert Vincent Hunink hierop in het nawoord bij zijn vertaling 

van Athanasius’ Vita Antonii: 

En die demonen, zijn die wel zo vreemd als ze in eerste instantie lijken? Ze zijn uiteraard gemakkelijk 

te vervangen door begrippen die in onze ogen moderner zijn, zoals ‘obsessies’ en ‘verborgen verlan-

gens’, en wat we sinds Freud allemaal nog meer gewoon vinden. Maar misschien doen we Antonius 

toch onrecht door zijn strijd te herleiden tot een psychisch gevecht, tot een ‘projectie van innerlijke con-

flicten’. Zo heeft hij het zeker niet gevoeld. Voor hem was het niet slechts een innerlijke zaak, iets van 

zijn eigen hart, maar een werkelijk gevecht met machten buiten zich. Millennia lang hebben mensen 

gedacht in termen van zulke boze externe machten, en ook vandaag de dag is het geloof daaraan wijd-

verbreid. De psychoanalyse is, hierbij vergeleken, niet meer dan een westerse hype.29   

Binnen de meer ‘verlichte’ vormen van het christendom lijkt tegenwoordig weinig ruimte te bestaan 

voor een wereld ‘bewitched by demons’ terwijl er tegelijkertijd weinig zicht is op het gebruik van een 

specifieke ingewijdentaal, zodat door wetenschappers soms letterlijk wordt opgevat wat in mijn optiek 

figuurlijk bedoeld was, of figuurlijk wat letterlijk opgevat moet worden. Het is het doel van mijn on-

derzoek om deze ingewikkelde kluwen te ont-wikkelen. Na deze verkennende paragraaf over de taal 

van de christenen ga ik nu over tot enkele andere kwesties die in mijn ogen onvoldoende aandacht 

hebben gekregen.  

 
27 Korteweg, 2011, p. 146, verwijzend naar Barnard, 1966, p. 110. 
28 Patout Burns, 2002, p. 24. 
29 Hunink, 2002, p. 105-106. Nicole Hartmann, 2020 komt echter tot een andere conclusie: ‘The early martyr-

dom literature is astoundingly lacking in demons or even demonological notions. The authors do not reveal their 

supposedly multifaceted demonic belief or appropriate it in the complex of martyrdom accounts’, welke con-

clusie werd gebaseerd op haar uitgangspunt ‘One basic preliminary assumption is that one should not look for 

demons where they are not explicitly named as such’, dat mij niet juist lijkt, omdat de duivel en demonen mee-

stal niet expressis verbis worden genoemd, maar door middel van een van hun synoniemen worden aangeduid. 

Waarschijnlijk speelde er een taboesfeer in relatie tot de termen diabolus en daemones. 



12 

 

I.4 PROBLEMATIEK ROND DE VASTE CONSTITUENTEN VAN HET MARTELAARS-

VERHAAL 

Binnen het corpus van martelaarsteksten dat ik heb bestudeerd, heb ik een aantal significante verschil-

len opgemerkt die verband lijken te houden met de verschillen in de literaire genres. Bepaalde 

begrippen krijgen in het passie- en martyrium-genre een andere invulling dan in het meer historische 

genre. Daarbij moet wel bedacht worden dat het onderscheid tussen het passie- en martyrium-genre en 

het meer historische genre vloeiend kan zijn: de christelijke geschiedschrijving is namelijk verweven 

met martyrium-geschiedenissen. Telkens moeten we ons afvragen of de auteur, bijvoorbeeld Eusebius, 

een martelaarsverhaal navertelt of historisch informeren wil. Hetzelfde geldt bij lezing van de brieven 

en traktaten van andere christelijke auteurs die martyria bespreken, zoals Cyprianus, die zich dikwijls 

in ingewijdentaal uitdrukt. Met uitzondering van die apologieën die expliciet aan keizers gericht wor-

den,30 zijn de meeste christelijke geschriften bestemd voor het christelijk discours, waarin de 

ingewijdentaal gangbaar was. Hierbij komt dat een bepaalde term nu eens in alledaagse en dan weer in 

technische zin gebruikt wordt en dat de terminologie zich ook kan ontwikkelen, zodat een term in later 

tijd een andere lading kan hebben dan voorheen.  

 Als we te maken hebben met de (na)vertelling van een martyrium-geschiedenis, reken ik de 

passage tot het passie- en martyrium-genre, en als de auteur historische of (auto)biografische informa-

tie wil overbrengen, tot het historisch-(auto)biografische genre. Een voorbeeld van de verschillen in 

weergave tussen het martyrium-genre en het meer historische genre is het volgende: bij Eusebius lezen 

we regelmatig over vervolgingen van christenen door de keizer, terwijl de vervolger in de passie- en 

martyrium-verhalen daarentegen in de regel een ondervragende en dikwijls ook folterende gouverneur 

de gouverneur is, die meestal ‘proconsul’ wordt genoemd en optreedt als een razende rechter en soms 

tevens als beul van de christen, terwijl de keizer buiten beeld blijft en hooguit als opdrachtgever wordt 

aangemerkt. Deze titel, proconsul, werd in niet-christelijke context alleen gebruikt om de Romeinse 

stadhouder van senatoriale provincies aan te duiden, terwijl de keizerlijke provincies werden bestuurd 

door een legatus Augusti pro praetore31 en Egypte door een praefectus. We horen echter nooit van een 

legatus of praefectus als ondervragende gouverneur van de christenen in keizerlijke provincies: de 

folterende gouverneur is altijd een proconsul, terwijl verschillende martelaarsvertellingen zich afspe-

len in keizerlijke provincies.32 Hier hebben we dus te maken met een historische ongerijmdheid, 

waardoor de metaforische interpretatie van het begrip proconsul, zoals die onder andere wordt toege-

licht door Augustinus,33 gelegitimeerd wordt. Uit andere dan christelijke bronnen blijkt bovendien 

nergens dat gouverneurs van senatoriale provincies zelf folteren.  

 
30 In mijn visie zijn er twee soorten Apologieën. In de oorspronkelijke vorm, zoals we o.a. vinden bij Justinus 

Martyr (Apol. I) (†165), Aelius Aristides (117-181) en Athenagoras (ca 133-190) betreft het een verzoekschrift 

aan de keizer om de christenen te beschermen, waarin het christendom verdedigd wordt. De tweede vorm heeft 

vele kenmerken van de eerste behouden, maar is m.i. een interchristelijk discours in ingewijdentaal. Zie noot 

564. 
31 Tot aan de keizertijd (27 voor Christus) stonden de Romeinse provinciae (de wingebieden buiten het ‘Italiaan-

se’ schiereiland) alle onder gezag van de Romeinse senaat. De provincies die toen nog niet geheel onder 

Romeins gezag stonden of nadien werden toegevoegd, kwamen te staan onder de keizer en werden keizerlijke 

provincies genoemd (zie hiervoor Meyer, 1964, p. 355-356). 
32 Niet-christelijke teksten maken het onderscheid tussen proconsul en legatus pro praetore wel, zoals te zien 

valt in de werken van Ammianus Marcellinus. In praktijk stuurde zowel in 'keizerlijke' als in 'senatoriale' provin-

cies de keizer de gouverneur aan (zie Millar, 1966). 
33 Bijv. Aug., Sermo 309.5. Zie hoofdstuk VII.3.3 onder de acta altera. 
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 Deze iudex furens  ̶  zoals ik de antagonist van de christen die zich beijvert voor het martelaar-

schap, duid op grond van zijn typerende rol als onredelijke en woedende rechter   ̶  verschijnt in het 

martelaarsdrama in de regel onder de naam van tegenstander, vijand, tiran, proconsul, maar een echte 

naam krijgt hij slechts bij uitzondering. Steevast biedt deze gouverneur de christen de gelegenheid het 

christelijk geloof af te zweren, waardoor de christen vrijgesproken en -gelaten zou worden, maar even 

steevast wijst de christen trots het aanbod af. Op welke juridische grond de misdadiger, die de christen 

in de ogen van de Romeinen dan toch geweest moet zijn om ter dood veroordeeld te worden, onge-

straft kon blijven als die zich zou bekeren, blijft onverklaarbaar.34  

 Als ik onderscheid maak tussen enerzijds het passie- en martyrium genre en anderzijds het 

historisch-(auto)biografische genre, wil dat overigens niet zeggen dat ik ervan uitga dat christenen 

leugens verkondigen, en dat ik dus twijfel aan de historiciteit van de martyria. Evenmin stel ik de his-

toriciteit van de vervolgingen ter discussie, mits geïnterpreteerd zoals ik in deze dissertatie betoog. 

Christenen stellen immers dat ze onwaarheden pogen te vermijden. Niet zonder reden zal Cyprianus II 

Kor. 5:10 citeren: ‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat 

ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij 

kwaad’. Vroegchristelijke schrijvers verbloemen niet dat ze op meerdere niveaus schrijven en interpre-

teren. Dat de termen ‘martyrium’ en ‘vervolging’ complexer zijn dan tot nu toe aangenomen, zal ik 

betogen op grond van mijn analyse van de primaire bronnen. Wie niet in de terminologie van de vroe-

ge christenen was ingewijd, kon hun specifieke taalgebruik anders opvatten. 

 Als het gaat om de vervolgers van de christenen, meen ik eenzelfde ongerijmdheid waar te 

nemen. In de christelijke geschriften buiten het passie- en martyrium-genre lijkt geen tegenstelling te 

worden gemaakt tussen christenen als de good en Romeinen als de bad guys. Romeinen als opponen-

ten van de christenen spelen überhaupt een geringe rol in deze geschriften. In de ingewijdenliteratuur 

lezen we wel over Romeinen, maar dan gaat het bijna altijd over de christelijke gemeente te Rome. 

Van de 24 keer dat Cyprianus de term Romeinen gebruikt, spreekt hij in 21 gevallen van de brief van 

Paulus aan de Romeinen, in één geval van de ecclesia Romana,35 in een ander geval van Romeinen als 

de Romeinse gemeente36 en tot slot over Romeinse christelijke equites.37 Het noemen van Romeinse 

keizers door de auteurs van de vroege kerk geschiedt vooral als tijdsaanduiding. Soms lezen we bij 

Eusebius over een brief gericht aan de keizer of over een brief of edict van de keizer betreffende de 

christenen, zoals in het geval van een brief die in het jaar 161 geschreven werd door Marcus Aurelius, 

de keizer van de zogenaamde vierde vervolging, aan de Raad van Asia. Tevens lezen we over keizer-

lijke maatregelen tegen de christenen, die vaak niet meer hebben ingehouden dan het verdrijven van 

christenen, het verbieden van het beoefenen van hun activiteiten of het verbod tot samenscholingen. 

 Zowel in de passie- en martyrium-verhalen als in de meer historische geschriften wordt de 

Romeinse keizer meestal niet bij name als tegenstander genoemd. Wie wel als tegenstander wordt 

genoemd, is de duivel. Zo merkt Marc Lods op: ‘Les récits de la mort des martyrs, souvent, ne men-

tionnent ni le juge, ni le proconsul, ni l’empereur, ni les foules païennes, mais seulement Satan qui 

personnifie toute l’hostilité violente ou sournoise manifestée contre les disciples de Jésus-Christ.’38 

Geen enkele keer in het werk van Cyprianus valt de naam van Decius, die toch te boek staat als de 

 
34 Seeliger & Wischmeyer, 2015, p. 38-39. 
35 Cypr., Ep. 60.1.2. 
36 Cypr., Ep. 59.14.1. 
37 Cypr., Ep. 80.1.2. 
38 Lods, 1958, p. 45. 
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keizer van de zevende vervolging, de eerste vervolging waar Cyprianus als bisschop van Carthago 

mee te maken had. De naam van Valerianus, de tweede vervolgende keizer onder Cyprianus’ episco-

paat, valt slechts eenmaal, op het eerste gezicht als opdrachtgever tot het vermoorden van christenen, 

maar bij nader inzien bestaat er gegronde reden de passage anders te interpreteren (zie VII.3.1). 

 Opmerkelijk is hoe positief de christenen spreken over de vervolgende keizers. De keizer van 

de vijfde vervolging, Maximinus Thrax, wordt door Tertullianus die onder deze keizer leefde, constan-

tissimus principum, de meest standvastige van de keizers, genoemd,39 en de keizer van de vierde 

vervolging, Marcus Aurelius, krijgt van Tertullianus niet alleen de titel gravissimus imperator, meest 

gezaghebbende/serieuze keizer, maar ook die van ‘beschermer van de christenen’.40 Bij Eusebius staat 

te lezen waaraan Marcus Aurelius de titel ongetwijfeld te danken had: deze keizer had het voor de 

christenen opgenomen en in de zojuist genoemde brief aan de Raad van Asia uitgevaardigd dat niet de 

christenen, maar juist degenen die de christenen schade berokkenden en aanklaagden, gestraft zouden 

worden.41 Zo omschrijft Eusebius ook Plinius secundus minor, de gouverneur in Pontus en Bithynië 

ten tijde van Trajanus, onder wie de derde vervolging zich afspeelde, als ‘de zeer gerespecteerde gou-

verneur’,42 terwijl uit de briefwisseling tussen Plinius en Trajanus zou blijken dat Plinius christenen 

heeft laten terechtstellen.43 Deze en dergelijke observaties ondermijnen de visie dat christenen gedu-

rende de eerste eeuwen van onze jaartelling systematisch vermoord zouden zijn in opdracht van 

Romeinse keizers. Voor veel geleerden is de identificatie van de moordende vervolger met de keizer 

of diens gouverneur echter vanzelfsprekend. 

  

I.5 SAMENVATTING VAN DE PROBLEMATIEK ROND MARTELAARSCHAP EN VER-

VOLGING 

I.5.1 Het debat over de motivatie voor en juridische legitimiteit van de 

christenvervolgingen 

Verschillende geleerden erkennen tegenwoordig dat er tot aan het jaar 250, het jaar waarop keizer 

Decius een vervolging van de christenen zou hebben afgeroepen, amper bewijs wordt gevonden voor 

een systematische vervolging van christenen.44 Noch uit Romeinse teksten, noch uit inscripties,45 noch 

uit papyri blijkt enig spoor van een door de Romeinse overheid georganiseerde vervolging van de 

christenen. Toch hebben dan al zes vervolgingen plaatsgevonden volgens de mededelingen van Euse-

 
39 Tert., Apol. 4.8. 
40 Tert., Apol. 5.6-7. 
41 Eus., H.E. IV.13.1-4. 
42 Eus., H.E. III.33.1. 
43 Plinius, Ep. X. 96-97 spreekt slechts van het wegleiden van christenen en niet van doden. De briefwisseling is 

niet onomstreden. Zie hiervoor bijvoorbeeld Tuccinardi, 2017, die op grond van een stylo-metrische methode 

betoogt dat brief X. 96 in grote mate in metrisch en stilistisch opzicht afwijkt van de andere brieven van Plinius. 

De hele christelijke literaire receptie die ik heb onderzocht aan de hand van de databank van Brepols, citeert 

bovendien slechts enkele zinnen uit de correspondentie en bevestigt het beeld dat de aanleiding voor Plinius om 

deze brief te schrijven het medelijden met de christelijke slachtoffers geweest zou zijn. Zie hiervoor bijv. Plinius, 

Ep. X.96.9; Tert,. Apol. 2.6; Eus., H.E. III.33.2. Eusebius expliceert waarom de christenen in gevaar verkeerden, 

en poneert met grote stelligheid dat Plinius verontrust was vanwege het grote aantal martyres dat voor hun ge-

loof tijdens de vervolging gedood werd (of: aan de censuur werd onderworpen; zie V.2: περὶ τοῦ πλήθους τῶν 

ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀναιρουμένων).  
44 Moss, 2013, p. 15-16. Zo ook Green, 2010, p. 138. 
45 Gecheckt aan de hand van epigrafische databanken: voor de Griekse inscripties http://epigraphy.packhum.org 

en voor de Latijnse: www.manfredclauss.de. 
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bius en Augustinus.46 Het ‘bewijs’ bij uitstek van de zevende vervolging onder keizer Decius zou ge-

leverd worden door een kleine vijftig Egyptische papyri, waarvan vier afkomstig zijn uit de nome (het 

district) van Oxyrhynchus en de rest uit die van de Fayum. Ze zijn gedateerd tussen 4 juni en 15 juli 

250 en maken melding van een volgens de traditie gebracht offer ten tijde van keizer Decius. In hoofd-

stuk VI.2.4 zal ik nader ingaan op dit traditionele offer dat het tastbare bewijs zou moeten zijn voor de 

zevende vervolging en dat daarmee tevens een draagvlak zou bieden voor de historiciteit van de ande-

re vervolgingen. 

 Uit haar onderzoek naar de Egyptische papyri uit Oxyrhynchus over de christenen rond het 

jaar 250 heeft Annemarie Luijendijk geconstateerd dat de christenen in deze plaats hun levens leidden 

zoals alle andere mensen.47 De clerus, de gemeente en de kerk lijken niet geleden te hebben onder een 

vorm van vervolging: catechumenen ontvingen een educatieve opleiding in de kerk met vaststelling 

van hun spiritueel niveau dat vermeld werd als ze een aanbevelingsbrief meekregen.48 Voorts signa-

leert Luijendijk dat de enige sporen van keizerlijke vervolging bestonden uit materiële zaken, zoals 

onteigeningen van individuele christenen of van de kerk in kwestie.49 

 Dat de christenen zich ook buiten Egypte niet of nauwelijks onderscheiden hebben in kleding 

en beroepen, wordt geconstateerd door Rebillard,50 die zijn onderzoeksterrein richt op heel Noord- 

Afrika voor de periode van 200-450, waarbij hij vaststelt dat er christenen in alle soorten en maten te 

vinden zijn met als gemeenschappelijke bezigheden hun bijeenkomsten, rituelen, het geven van eten 

aan de martelaars in de gevangenis en het bezoeken van de armen.51 Rebillard is van mening dat het 

edict van Decius dat alle burgers van het Romeinse rijk in het jaar 250 de opdracht gegeven zou heb-

ben te offeren aan de Di Romani, niet specifiek gericht was tegen christelijke gemeenschappen. In de 

hoofdstukken IV.5 en V.5 zal ik een reactie geven op deze interpretatie.52 Tot eenzelfde conclusie dat 

de vroege christenen zich in niet veel opzichten onderscheiden hebben van de niet-christenen, komt 

ook Patout Burns in zijn werk over Cyprianus: 

Yet the church was not isolated: its members had numerous, routine interactions with the dominant cul-

ture. The wealthy, in particular, were engaged in the economic life of the empire: they had estates to 

preserve and enlarge, dependants to control and protect.53 They seem to have enjoyed many of the pub-

lic facilities of the city and to have followed the prevailing norms in clothing and personal grooming.54 

 
46 Voor deze indeling: zie noot 2. Rives, 1999, p. 140 vermeldt dat Sulpicius Severus, Chron. 2.32.3, en Orosius, 

Hist. VII.21.2, negen vervolgende keizers noemen. Lactantius (ca. 250- ca. 325) behandelt minder vervolgende 

keizers: de namen Trajanus, Marcus Aurelius, Septimius Severus en Maximinus Thrax ontbreken als vervolgers 

in zijn werk De Morte Persecutorum (de Dood van de Vervolgers), begrijpelijk, omdat Lactantius zich richt op 

de keizers van de vervolgingen die op akelige wijze om het leven zijn gekomen als zouden ze een goddelijke 

straf ontvangen hebben. Clemens Alexandrinus spreekt überhaupt niet van vervolgingen door Romeinse keizers, 

ook al bespreekt Clemens die keizers uitvoerig in boek I van zijn Stromateis. Hetzelfde geldt voor de andere 

kerkelijke auteurs van de eerste drie eeuwen na Chr.  
47 Luijendijk, 2008a, passim. Opmerkelijk is Luijendijks conclusie op p. 228: ‘Yet they had equal, if not more, 

concern about everyday matters, such as hopes for their family’s health, community relations, finances, food, 

and clothing.’  
48 Luijendijk, 2008a, p. 230. 
49 Luijendijk, 2008, p. 231. 
50 Rebillard, 2012, p. 13. 
51 Rebillard, 2012, p. 15-16. 
52 Rebillard, 2012, p. 53-55.  
53 Patout Burns, 2002, p. 14, verwijzend naar Cypr., De Laps. 6.10-12, 30; Ep. 55.13.2, 62.3.2-4.2, 65.3.1. 
54 Patout Burns, 2002, p. 14, verwijzend naar Cypr., De Laps. 6.30; De Hab. Virg.5.7-9, 14-19; Ep. 63.15.2. 
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The working poor, as craftsmen or laborers, also lived on the Roman economy.55 Only the indigent and 

the clergy, both of whom drew their principal support from the church, would have been more sheltered 

from polytheistic influence.56 

Al in de Brief aan Diognetus uit de tweede eeuw staat te lezen dat christenen zich niet van de andere 

mensen onderscheiden door land, taal en gewoonten: christenen maken het verschil met anderen, 

doordat ze in het vlees zijn maar niet naar het vlees leven, want hun burgerschap is in de hemel.57 Gil-

lian Clark is zelfs tot de slotsom gekomen dat de christenen helemaal niet het slachtoffer zijn 

geworden van een keizerlijke politiek: ‘Charges against individual Christians usually depended on 

local enmity and popular feeling (ch. 2), and were not the result of imperial policy or of consistent 

repression. There are no reports of secret police hunting out Christians, and conscientious governors 

refused to accept anonymous denunciations.’58 

 Toch beschikken we enerzijds over christelijke martelaarsgeschiedenissen met kleurrijke be-

schrijvingen van scènes waarin christenen gemarteld worden in opdracht van wrede gouverneurs en 

dientengevolge het leven laten, en anderzijds over christelijke geschriften van meer historische aard, 

waar melding gemaakt wordt van vervolgingen door enkele Romeinse keizers. Zouden de christenen 

in hun beschrijvingen overdrijven om hun identiteit te bepalen of propaganda voor hun doctrines te 

maken, zoals bijvoorbeeld Stephanie Cobb meent?59 Men kan zich afvragen, waarvoor er dan propa-

ganda gemaakt zou worden. Om zich te laten martelen en afslachten? Niemand – noch toen, noch nu – 

zal ontkennen dat er tijdens de vervolgingen talloze christelijke doden gevallen zijn. Of zouden som-

mige christenen zelfs zo ver zijn gegaan dat ze zichzelf gedood hebben als autonome verzetsdaad ter 

formering van hun eigen identiteit, zoals Matthew Recla beweert?60  

 Tot de groep van wetenschappers die van mening is dat de martelaarschappen en vervolgingen 

grotendeels of geheel berusten op verzinsels behoort onder andere Candida Moss, die een werk ge-

schreven heeft onder de niet mis te verstane titel: ‘The myth of persecution, how early Christians 

invented a story of martyrdom’ (2013), waarin ze betoogt dat we amper over Romeins historisch of 

archeologisch bronnenmateriaal beschikken met betrekking tot systematische vervolgingen en dat, 

waar we wel over bewijzen beschikken, zoals we die hebben van de vervolgingen onder Decius, de 

vervolgingen niet specifiek tegen christenen gericht waren: geen enkele wet van Decius betrof de 

christenen61 en christenen waren geen onderwerp van voortgaande vervolging, terwijl de martelaars-

vertellingen legendes zijn, waarin martelaars figureren aan wier historiciteit men twijfelt.62 Moss zal 

 
55 Patout Burns, 2002, p. 14, verwijzend naar Cypr., Ep. 12.2.2, 14.2.1, 41.1.2. 
56 Patout Burns, 2002, p. 14, verwijzend naar Cypr., Ep. 5.1.2, 7.2, 12.2.2, 14.2.1, 41.1.2. 
57 Ep. Diogn., 5.1-9. 
58 Clark, 2004, p. 47-48 constateert dat, hoewel sommige christenen weigerden in militaire dienst te gaan, er 

geen maatregelen genomen werden tegen hun gemeenschap. Als mijns inziens overtuigend argument hiervoor 

gebruikt Clark dat christenen vooral in de tweede eeuw na Chr. regelmatig pamfletten tot de keizer hebben ge-

richt, waarbij ze officiële documenten citeerden. Hieruit zou men kunnen opmaken dat ze juridische 

bescherming genoten en het recht hadden te vragen om een rescriptum. We beschikken volgens Clark echter 

over geen enkel dergelijk rescript, zodat men moet concluderen dat de documenten die de christenen naar de 

keizers stuurden, waarschijnlijk eerder open documenten dan verzoeken waren, die ze zeker gestuurd zouden 

hebben als ze in een benarde positie zouden verkeren. Bovendien getuigen de pamfletten ervan dat de christenen 

niet bang waren om in de schijnwerpers te treden. 
59 Bijv. Cobb, 2008, p. 5.  
60 Recla, 2014.  
61 Moss baseert deze uitspraak onder andere op Clarke, 1984, vol. I, p. 22-25 en Rives, 1999, p. 135-154. 
62 Moss 2013, p. 15-16, 127-162. 
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met haar opmerking dat we over bewijzen beschikken voor de vervolging onder Decius doelen op de 

hierboven genoemde Egyptische certificaten voor het traditioneel gebrachte offer.  

 In ditzelfde werk benadrukt Moss dat het martelaarschap een fenomeen was dat al lang voor 

het christendom bestond en dat martelaarsverhalen elementen ontleend hebben aan de Joodse, heiden-

se en antieke mythologie en filosofie,63 waarmee ze zich aansluit bij Van Henten & Avemarie, die met 

hun werk Martyrdom and Noble Death (2002) overtuigend gewezen hebben op de Joodse en Grieks-

Romeinse wortels van het martyrium. De in de ogen van Moss verzonnen martelaarsgeschiedenissen 

zouden eindeloze herschrijvingen hebben ondergaan en de vervolgingen van de kerk zouden voorna-

melijk berusten op verzinsels die vanaf de vierde eeuw in het leven werden geroepen. Eusebius zou als 

agenda hebben gehad om het beeld van de christenen te verfraaien en om dat van heretici (andersden-

kende christenen, AMK) in een kwaad daglicht te stellen door hen te identificeren met demonen. 

Hierbij schetst Moss een beeld van sensatiebeluste christenen die zich almaar verlustigen in de wrede 

martelaarsgeschiedenissen.64 De conclusie van Moss dat martelaarsgeschiedenissen niet opgevat die-

nen te worden als historie, gaat gepaard met haar vraag of de christenen wel vervolgd werden, met als 

zelfgegeven antwoord: 

Christians are not the victims of sustained and continual persecution by the Romans on either an impe-

rial or provincial level. They were very rarely the victims of imperial persecution, and we cannot 

always be sure that this persecution was directed against the Christians.65 

Deze visie staat dichtbij de mijne, maar terwijl Moss ervan uitgaat dat er wel degelijk christenen op 

last van de Romeinse keizers of hun gouverneurs op gruwelijke wijze vermoord zijn, trek ik deze aan-

name sterk in twijfel. Ik zal betogen dat er meerdere soorten van vervolgingen met elkaar zijn verward 

en dat de vervolgingen door de Romeinse keizers van geheel andere aard waren dan de vervolgingen 

waar de martelaars zich aan bloot hebben gesteld.  

 Ook Rebillard verbindt weinig of geen historiciteit aan de martelaarsteksten. Met instemming 

citeert hij de uitspraak van Moss: ‘In fact, there is no early Christian account that has been preserved 

without emendation’.66 De vermelding op zijn homepage uit begin 2019 ‘recent scholarship has reject-

ed all claims of authenticity and described these texts as forgeries’,67 heeft echter medio augustus 2020 

plaatsgemaakt voor een aankondiging van zijn nieuwe boek Neither Authentic Accounts Nor Forger-

ies: A New Approach to Martyr Narratives, waaruit een omslag in zijn visie blijkt. 

 Ten aanzien van de veronderstelde christelijke forgeries stelt Bart Ehrman dat ze in de vorm 

van plagiaat en toeschrijving van geschriften aan bekende auteurs, geen geaccepteerd fenomeen wa-

ren,68 maar dat de forgeries desalniettemin toegepast werden door christenen om hun eigen geloof te 

verdedigen tegenover christenen met een andere interpretatie van het christendom. Eerder al had de 

historicus Robin Lane Fox erop gewezen dat in de periode tussen 400 en 600 sprake was van ‘aggres-

sive forgeries’ en dat er valse brieven werden toegevoegd aan de collectie van bijna elke 

vroegchristelijke schrijver om schisma’s of onorthodoxe meningen te kunnen weerspreken onder de 

 
63 Moss, 2013, p. 23-82; 92-93.  
64 Moss, 2013, p. 218-246.  
65 Moss, 2013, p. 161. 
66 Moss, 2013, p. 124, verwijzend naar Rebillard, 2017, p. 21. 
67 Rebillard, https://classics.cornell.edu/eric-rebillard, geraadpleegd op 22/1/2019. 
68 Ehrman, 2013, o.a. p. 81-83. 

https://classics.cornell.edu/eric-rebillard
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vlag van een autoriteit.69 De kwestie of de martelaarsgeschiedenissen en de vervolgingen al dan niet 

op fictie zouden berusten, geeft overigens geen antwoord op de vraag naar de aard en reden van de 

vertellingen over martelaarschappen en vervolgingen.  

 Naar mijn mening voeren de bovengenoemde (gedeeltelijke) ontkenners van de historiciteit 

een aantal overtuigende aandachtspunten aan, zoals het gebrek aan Romeins bronnenmateriaal voor de 

vervolgingen en dat het fenomeen van het martelaarschap al lang voor Christus voorkwam. Inderdaad 

zijn de overeenkomsten treffend tussen de martelaarsgeschiedenissen en vele mythen en riten uit de 

talloze mysterieculten die floreerden in het Romeinse rijk. Maar scenario’s van een dergelijke groot-

schalige fraude als wordt voorgesteld, zijn in mijn ogen te cynisch en te veel vanuit anachronistische 

denkpatronen ontwikkeld: Eusebius, die evenals Augustinus een van de oudste bronnen is voor de 

martelaarsverhalen,70 lijkt wel degelijk grotendeels oprechte geschiedschrijving te hebben geleverd, 

ook al bekent hij slechts de gloriedaden van de christenen beschreven te hebben en niets van wat de 

religie zou kunnen schaden.71 Hierboven vermeldde ik reeds dat men in mijn visie de martelaarsge-

schiedenissen als historisch zou kunnen betitelen, mits men zich realiseert dat de geschriften niet 

simpliciter geschreven zijn, maar in specifieke ingewijdentaal, bestemd voor de ingewijde christen, 

zoals de christenen zelf toelichten en uitleggen.   

 In zijn tiende en laatste boek van de Historia Ecclesiastica geeft Eusebius zelf een voorbeeld 

hoe men deze ingewijdentaal moet uitleggen, waarbij hij een schets geeft van de val en opstanding van 

de ziel, een thema dat van wezenlijk belang is voor mijn betoog.72 Eusebius houdt hier een eulogie op 

de heilige Ecclesia, de bruid van de Logos, als archetype, en spreekt hier over ‘het vernieuwen van het 

spiritueel gebouw (de Ecclesia) in onze zielen’.73 Deze Ecclesia beschrijft hij als een essentie met een 

eigen intelligentie, die de Zoon van God zelf als een spiritueel gebouw geschapen had naar Gods eigen 

beeld, in alles gelijk gemaakt aan God en begiftigd met een onvergankelijke en onlichamelijke natuur 

in overeenstemming met de Logos (Gr.: ἄφθαρτον φύσιν, ἀσώματον, λογικήν), vreemd aan alle materie 

en tot heilige bruid en heilige tempel voor Hemzelf en de Vader. Hierbij sprak de Zoon: ‘Ik zal in hen 

wonen en in hen wandelen en zal hun God zijn en zij zullen Mij tot volk zijn.’74 ‘Zo is de volmaakte 

en gelouterde ziel van meet af aan ontstaan om het beeld van het hemelse Woord te dragen.’75  

 Deze eens volmaakte ziel, de Ecclesia,76 zo vervolgt Eusebius in de volgende paragrafen die ik 

samenvat,77 was echter ten prooi gevallen aan afgunst en jaloezie. Toen ze door de afgunst en jaloezie 

van de demon die het kwaad liefheeft, uit eigen vrije wil (Gr.: ἐξ αὐτεξουσίου αἱρέσεως) een liefhebber 

werd van passies en het kwaad, week het goddelijke van haar, en beroofd van haar beschermheer is ze 

te schande gemaakt als een mooie en gemakkelijke prooi voor de listen van hen die haar lange tijd 

benijdden, en is zij in de strikken van de demon en spirituele wilde beesten beland. Nadat ze was neer-

 
69 Lane Fox, 1991, p. 153-154. Novak, 2001, p. 4-5. 
70 Zie Rebillard, 2017, p. 21-22. 
71 Eus., H.E. VIII.2.3 en Mart. Pal. 12.1. In deze concrete contexten slaat de opmerking op de tiende vervolging. 
72 Van de ziel zijn talloze definities gegeven, waarvan ik meen dat de grootste gemene deler is dat zij een midde-

laar is tussen de goddelijke geest en het sterfelijke lichaam. Zo schrijft Augustinus dat de ziel inferieur is aan de 

Logos, maar superieur aan het vlees (De Div. Quaest. 83, Quaestio 80). 
73 Eus., H.E. X.4.54-55. 
74 Op. cit. Ex. 6:6. 
75 Eus., H.E. X.4.55-56. 
76 Eusebius interpreteert de Ecclesia hier als de volmaakte ziel. Voor de Ecclesia als zowel de aardse als de he-

melse kerk: zie Azkoul, 1979, p. 17-19. 
77 In mijn samenvattingen blijf ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst om hierin een eigen interpretatie 

zo veel mogelijk te vermijden. Mijn interpretatie van de tekst volgt aansluitend. 
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gestort door de belegeringswerktuigen en de machinaties van haar onzichtbare vijanden en spirituele 

tegenstanders, viel ze een extreme val, zodat geen enkele steen van haar deugd op de andere bleef 

staan78 en ze totaal ontzield op de grond lag, volledig ontdaan van haar natuurlijke gedachtes over 

God. Daar lag ze dan, gevallen, zij die vervaardigd was naar het beeld van God. Ze werd mishandeld 

door een verderf zaaiende demon en wilde spirituele beesten, die haar met hun passies hebben aange-

stoken als met in vuur geharde pijlen van hun eigen slechtheid. Ze hebben het waarlijk goddelijke 

heiligdom van God in brand gestoken en de woonstede van zijn naam met de grond gelijkgemaakt. 

Vervolgens begroeven ze de ongelukkige ziel onder een grote hoop aarde en brachten haar tot een 

staat zonder hoop op enige redding. Ze werd echter hersteld door haar beschermheer, de Logos, nadat 

ze de juiste boetedoening had ingelost.79  

 Tot zover deze beschrijving van de val en opstanding van de ziel uit het tiende boek van de 

Historia Ecclesiastica, die om meerdere redenen relevant is voor mijn betoog: ten eerste omdat we 

hier inzage krijgen in de beeldspraak van de christenen en ten tweede omdat we lezen over de godde-

lijke opdracht aan de christenen, de wederoprichting van de oorspronkelijk goddelijke ziel, hier de 

Ecclesia genoemd. De christen die deze opdracht aanvaardt, gaat de strijd aan om de opdracht te vol-

brengen en zijn of haar ziel te verbinden met de goddelijke Geest. Opmerkelijk is tevens dat hier blijkt 

dat de term Ecclesia niet alleen staat voor de kerk, maar ook voor de oorspronkelijk volmaakte ziel, 

die na haar latere val en begrafenis dankzij de Logos weer de verbinding kon aangaan met de godde-

lijke Geest en hersteld kon worden in haar glorie van weleer. Dit proces van val en opstanding van de 

ziel, dat in verschillende beelden wordt uitgedrukt, is een van de centrale thema’s van dit proefschrift. 

 In de volgende hoofdstukken zal ik betogen dat, wanneer de martelaarsverhalen worden geïn-

terpreteerd binnen het door mij voorgestelde kader, ze in hoge mate coherent, betekenisvol en 

betrouwbaar blijken, zij het niet ‘historisch waar’ in de traditionele zin. Om met Lactantius te spreken: 

Quae omnia secundum fidem – scienti enim loquor (‘Dit allemaal volgens de regel van het geloof, 

want ik spreek voor de wetende’). Secundum fidem wordt door Augustinus toegelicht als ‘allegorisch’, 

in tegenstelling tot ‘historisch’.80 De sleutel tot een andere en vernieuwende, mijns inziens meer ade-

quate, lezing van deze verhalen wordt aangedragen door de kerkvaders en andere auteurs van de 

vroege kerk zelf, die weliswaar soms in details van elkaar verschillen, maar die in grote lijnen harmo-

niëren wat betreft hun interpretatie. Deze alternatieve lezing gaat ervan uit dat de christenen vanaf hun 

eerste verlichting die plaatsvond bij de waterdoop, met nieuwe ogen gaan zien en met nieuwe oren 

gaan horen. Zij gaan hoe langer hoe meer leven vanuit de ontwakende zintuigen van de ‘nieuwe 

mens’, die geboren wordt bij de waterdoop, totdat de ‘nieuwe mens’ is volgroeid, waardoor het marty-

rium doorstaan kan worden. Als martyres beschikken ze nu definitief over nieuwe zintuigen (zie 

II.3.4). Vanuit het perspectief van deze hernieuwde zintuigen krijgen de martelaarsvertellingen het 

karakter van een verslag waarin reële ervaringen worden weergegeven, ervaringen van de zintuigen 

van de ‘nieuwe mens’.81  

 
78 Over de stenen als bouwstenen van de ziel die vervangen moeten worden: zie Pastor van Hermas, Sim. 9. 
79 Eus., H.E. X.4.57-59. De ziel moet kennelijk volledig afgebroken worden om te kunnen herrijzen. Eusebius 

zal hier refereren aan 1 Kor. 15:54 over de bekleding met onvergankelijkheid en Ef. 4:24 over de bekleding met 

de nieuwe mens naar het beeld van God. 
80 Lact., De Mort. Pers. 52.1. Secundum fidem staat dikwijls in tegenstelling tot secundum carnem. In De Civ. 

Dei 17.3 verklaart Augustinus secundum carnem (volgens het vlees) als ‘historisch’ (Lat.: historice), en secun-

dum fidem (volgens het geloof) als ‘allegorisch’ (Lat.: allegorice). 
81 In Ad Quir. III.11 citeert Cyprianus Ef. 4:23-24: Innouamini autem spiritu sensus uestri et induite novum ho-

minem, eum qui secundum deum constitutus est in iustitia et sanctitate et ueritate (en dat u vernieuwd wordt in 
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 Na deze voorlopige reactie op de scepsis van enkele geleerden ten aanzien van de historiciteit 

van de martelaarsverhalen, zal ik nu de problemen inventariseren met betrekking tot de gangbare visie 

dat de christenen gedurende meestal korte perioden werden vervolgd, waarbij sommige Romeinse 

keizers of hun gouverneurs hen op vaak sadistische wijze lieten ombrengen. Het grootste probleem 

met betrekking tot deze visie is niet zozeer het gebrek aan betrouwbare historische documentatie, maar 

vooral de kwestie naar de juridische legitimiteit voor de vervolgingen: Romeinse rechters die christe-

nen martelden, en dat nog wel systematisch en op onuitgesproken en onduidelijke gronden, zouden 

een unicum in de Romeinse geschiedenis zijn.  

 Dat het onderzoek naar de juridische legitimiteit van martelaarschap en vervolgingen in een 

impasse is beland, is onder andere gebleken uit studies van Geoffrey de Ste. Croix, die na zijn dood in 

het jaar 2000 door L. Michael Whitby en Joseph Streeter zijn bewerkt en uitgegeven als bundel van 

vijf essays onder de titel Christian persecution, martyrdom, and orthodoxy. In zijn introductie op dit 

werk onderscheidt Streeter drie verschillende scholen binnen de discussie over de Romeinse legitime-

ring van de christenvervolgingen, die ik kort zal samenvatten om aan te geven welke oplossingen 

bedacht zijn en hoe weinig communis opinio er over dit thema onder de geleerden bestaat.  

 De eerste school bestaat uit wetenschappers, onder wie Callewaert, Borleffs en Keresztes, die 

ervan overtuigd zijn dat de christenen vervolgd zijn op grond van een algemene wet uitgevaardigd 

onder Nero of Domitianus, die het christendom verbood, en die bekend staat als het door Tertullianus 

genoemde institutum Neronianum. De veronderstelling dat er een algemene wet sinds Nero of Domiti-

anus zou bestaan die zich richt tegen het nomen Christianum,82 wordt onder andere weerlegd door 

Allen Brent, die de briefwisseling tussen Plinius en Trajanus juist als het bewijs ziet dat het christen-

dom tot die tijd niet illegaal was: Plinius zou Trajanus anders niet hebben aangeschreven over een te 

volgen handelwijze met betrekking tot de christenen en Trajanus zou gerefereerd hebben aan wetge-

ving.83 Tijdens deze ‒ door Augustinus en Eusebius als derde betitelde ‒ vervolging onder Trajanus 

vonden de vervolgingen immers nog sporadisch en op lokale schaal plaats.84 Pas vanaf de regering van 

Decius kan men spreken van algemene vervolgingen.85  

 De tweede school, waartoe de Ste. Croix, Sherwin-White en Streeter behoren, baseert zich op 

de theorie van Theodor Mommsen dat er extra bevoegdheden, aangeduid door de term coercitio, ver-

leend zouden zijn aan een hoge magistraat, zoals een consul of praetor, zodat die buiten de wet om zou 

kunnen handelen. De motivatie voor de aanklacht zou dan afvalligheid van de Romeinse religie en 

minachting voor de dii publici populi Romani op grond van het nomen Christianum zijn geweest, en 

de aanklachten zouden door privépersonen zijn ingediend. In de 19e eeuw werd de hypothese van een 

dergelijk gerechtelijk onderzoek buiten de gangbare orde voorgesteld onder de titel van cognitio extra 

ordinem. Om twee redenen zou het onderzoek buiten de gangbare orde hebben plaatsgevonden; ten 

eerste omdat de terdoodveroordeling van de christenen op grond van hun lidmaatschap van een verbo-

den religieuze organisatie een uitzondering was in de Romeinse keizertijd, en ten tweede omdat de 

 
de geest van uw denken (sensus betekent niet ‘denken’, maar ‘waarnemen’ of ‘waarnemingsvermogen’, AMK), 

en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid 

en heiligheid.). 
82 Onder het nomen christianum wordt meestal het christendom verstaan. Ik zal betogen, dat de term ook ge-

bruikt wordt in verband met het uitspreken van het nomen Christianum bij beide confessies: zie hoofdstuk II.5 en 

8 en VII.3.1 bij de behandeling van Ep. 81.  
83 Brent, 2010, p. 126-127. 
84 Clarke, 2005, p. 627. 
85 Clarke, 2005, p. 627; De Ste. Croix, 1963, p. 6-7. 
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procedure bij het straffen van de christenen afweek van de standaardprocedure. De procedure tegen de 

christenen zou dan van aanklagende aard zijn geweest en niet van onderzoekende aard, zoals gebruike-

lijk is bij een normale Romeinse rechtsgang.86 De Ste. Croix erkent dat noch de term cognitio extra 

ordinem noch het instituut in de antieke bronnen voorkomt,87 maar de christenvervolgingen zijn voor 

hem alleen op deze wijze verklaarbaar. Hierbij volgt hij Mommsens opinie dat het cognitio-systeem 

een willekeurig en onverantwoordelijk karakter heeft. 88 

 Tegen de tweede school werd ingebracht dat nergens gesproken wordt over deze cognitiones 

extra ordinem. Over zowel de aanleidingen tot de vervolgingen als de legitimiteit en werking van het 

cognitio extra ordinem-systeem wordt door de geleerden die deze tweede theorie aanhangen, boven-

dien heel verschillend gedacht.89 Praetoren en consuls die het cognitio extra ordinem-systeem 

uitgevoerd zouden hebben, spelen geen rol van betekenis in de Historia Ecclesiastica en zeker niet als 

vervolgers, zo heb ik geconstateerd. Voorts kan men aanvoeren dat de christenen regelmatig niet 

slechts een, maar meerdere, vaak dodelijke, straffen ondergingen. Zo schrijft Cyprianus dat ‘het nodig 

is dat christenen hun erfgoed verlaten, gevangenschap ondergaan, boeien dragen en hun zielen in de 

waagschaal stellen door dagelijks in het gelid te staan en door in volharding in hun strijd van 

vervolgingen tegen de duivel, het zwaard, de wilde beesten, vuren en kruisigingen, kortom, alle 

soorten martelingen en straffen te verduren door middel van hun geloof en de moed van hun geduld’.90 

Men zou hier nog kunnen denken dat Cyprianus bedoelt dat de ene christen sterft door het zwaard, de 

ander door de wilde beesten, een volgende door het vuur en weer een andere door kruisiging. Elders is 

dat minder waarschijnlijk: paus Cornelius verduurde de beulen van zijn lichaam ‘die hem met het 

zwaard aanvielen, óf kruisigden, óf in het vuur roosterden, óf zijn vlees en ledematen verscheurden 

met wat voor een ongehoorde soort straf ook maar’.91 Bij Eusebius leest men dat Blandina in het jaar 

177 werd gegeseld, voor de wilde beesten gegooid, op een ijzeren brandende stoel gezet, en 

opgehangen aan een paal als voer aan de wilde beesten werd voorgezet, waarop ze werd gemarteld, in 

een net vastgebonden voor een stier werd geslingerd, en tot slot door dolksteken om het leven kwam.92  

 De derde school ziet specifieke misdaden als aanleiding tot de vervolgingen. Het christendom 

werd beschuldigd van hoogverraad (L. Cézard), aangemerkt als collegia illicita (E.T. Merrill, Hugh 

Last), veroordeeld op basis van het door Tertullianus genoemde institutum Neronianum (Henri 

 
86 Bij de gewone rechtsgang hoorde eerst een delatio nominis (aanklacht tegen de naam) plaats te vinden uitge-

vaardigd door een delator (aanklager), zie Berger 2014, p. 340. De delator zette met de aanklacht zijn eigen 

positie op het spel doordat hij zelf een aanklacht van calumnia (smaad) riskeerde als hij zijn zaak niet hard kon 

maken. 
87 Streeter, 2006, p. 12, 14-15 en 116, noot 53. Andere visies op de redenen waarom de christenen vervolgd en 

gemarteld zouden kunnen zijn, worden door hem overtuigend bestreden. Deze zijn (1) dat de christenen weiger-

den de keizer te aanbidden (Syme), (2) dat de kerken als collegia illicita (onwettige genootschappen) beschouwd 

werden, een stelling die door geleerden in het Romeinse recht heftig is aangevallen en ontkracht en (3) dat de 

christenen van flagitia beschuldigd werden (Θυέστεια δεῖπνα καὶ Οἰδιπόδειοι μίξεις, maaltijden in de trant van 

Thyestes, aan wie zijn eigen zoon werd voorgezet, en overspel zoals Oidipous met zijn moeder). Plinius zou 

hebben ingezien dat de flagitia (schanddaden) waarvan de christenen beschuldigd werden, niet bestonden en dat 

contumacia (onbuigzaamheid) reden van de christenvervolging was (Sherwin-White).  
88 Brent 1999, p. 116. 
89 Zie voor deze discussie naast de Ste Croix, 2006, Brent, 2010, p. 124-128 en Sherwin-White, 1968, appendix 

V, waarin Sherwin-White een uitgebreid overzicht geeft van de discussie vanaf circa 1880 tot het moment van 

schrijven in 1968 over de houding van de Romeinse regering tegenover de christelijke gemeenten in de periode 

vóór de grote vervolgingen van de derde eeuw. 
90 Cypr., De Bono Pat. 12. 
91 Cypr., Ep. 55.9.2.  
92 Eus., H.E. V.1.37-42 en 53-56. 
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Grégoire),93 of op grond van misdaden als verraad, magie, onwetmatige samenscholingen, incest en 

kindermoord (Barnes, Brent).94 In deze visie van de derde school zouden de keizers decreten tegen de 

christenen hebben uitgevaardigd om hen te straffen of te doden. Hoewel W.H.C. Frend diverse rede-

nen opsomt om aan te nemen dat een dergelijk decreet er niet geweest is,95 acht ik het zeker niet 

uitgesloten dat Nero christenen in Rome heeft gestraft op grond van het nomen christianum, zoals we 

lezen bij Tertullianus,96 en impliciet bij Tacitus97 en Suetonius.98 Het lijkt me niet waarschijnlijk dat 

Tertullianus aan een wet tegen de christenen refereert als hij spreekt over het institutum Neronianum, 

omdat hij het institutum ‘rechtvaardig’ en ‘zo geheel anders dan zijn auctor’ noemt, onder wie hij kei-

zer Nero verstaat, van wie Tertullianus schrijft dat hij het nomen christianum veroordeelde.99 Het 

institutum Neronianum lijkt eerder te verwijzen naar het christendom dat ingesteld werd onder Nero, 

en de oorspronkelijke betekenis van auctor is ‘bevorderaar’ of ‘instigator’.  De implicatie van deze 

opmerking is dan dat Nero door zijn veroordeling het christendom heeft laten groeien. Volgens Ter-

tullianus heeft Nero wel een wet uitgevaardigd om het aangeven van christenen te faciliteren.100 Ten 

aanzien van de visie dat de christenen met hun magische praktijken het evenwicht van de pax deorum 

zouden verstoren, kan men opmerken dat Eusebius diverse meldingen maakt van Chaldeeën en magi-

ers die bezig waren met het verstoren van de invloeden van de christenen, wat door geen keizer 

verboden werd. Hetzelfde geldt voor de beschuldiging van superstitio, bijgeloof: ook de praktijken 

van de magiërs en Chaldeeën zouden zeker onder superstitio zijn gevallen en dan eveneens door de 

keizer bestraft zijn.  

 Tot zover een samenvatting van de problematische discussies met betrekking tot de juridische 

legitimiteit en de geloofwaardigheid van de folteringen en terdoodveroordelingen die de Romeinse 

autoriteiten de christenen zouden hebben opgelegd, waaruit blijkt dat geen van de drie scholen een 

bevredigend antwoord heeft kunnen geven op de vragen naar de aanleidingen tot en de juridische legi-

timiteit van de christenvervolgingen. Integendeel, er is bijzonder weinig communis opinio te vinden en 

de discussie hierover lijkt voor velen te zijn beland in een impasse.101 Hiernaast spelen tal van 

andersoortige problemen een rol bij de vroegchristelijke martelaarschappen en vervolgingen, die ik 

hieronder zal bespreken.  

 

I.5.2 Niet-juridische problemen ten aanzien van vroegchristelijk martelaarschap en de 

vervolgingen 

In het jaar 1913 heeft Leon Hardy Canfield in zijn dissertatie The early persecutions of the Christians 

over de vroegchristelijke bronnen aangaande de vervolgingen van de eerste en het begin van de twee-

de eeuw diverse knelpunten besproken die speelden in de wetenschappelijke discussies van die tijd. 

 
93 Streeter, 2006, p. 12-15: ‘1. advocating a general law (either a senatus consultum or imperial edict, issued 

under Nero or Domitian, which prohibited Christianity). 2. following Theodor Mommsen’s work on the provin-

cial governor’s power of coercitio, which could be exercised without the need for explicit legislation, a cognitio 

extra ordinem. 3. arguing that the Christians were merely persecuted for breaking existing criminal law.’. 
94 Brent, 2010, p. 126. 
95 Frend, 1967, p. 127. 
96 O.a. Tert., Ad Nat. I.3; Apol. 1,2,3 etc. 
97 Tac., Ann. XV.44. 
98 Suet., Nero 16. 
99 Tert., Ad Nat. I.7.8-10. Ook Barnes, 1968 meent dat er tot aan de tijd van Decius (249-251) van een algemene 

wet tegen het christendom geen sprake kan zijn. Zie ook Lane Fox, 2006, p. 419-492.  
100 Tert., Apol. 5.7, verwijzend naar 5.4. 
101 Bijv. Green, 2010, p. 120-123. 
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Een van de hamvragen die Canfield stelt, is de kwestie waarom buiten de tien grote vervolgingen om 

de vervolgingen op lokale schaal gewoon doorgingen en veel gelovigen het martelaarschap ondergin-

gen.102 De meeste martelaarschappen uit de besproken periode hebben zelfs plaatsgevonden onder de 

‘tolerante’ keizer Hadrianus (117-138) die juist niet tot de tien keizers van de vervolgingen behoort, 

waarbij Canfield opmerkt dat de lijst van martelaarschappen tijdens de regering van Hadrianus langer 

is dan die tijdens de vervolgende keizers Nero en Domitianus samen.103  

 Dit continueren van martelaarschappen buiten de tien perioden van vervolgingen om is inder-

daad een uiterst opmerkelijk fenomeen en lijkt tevens de reden geweest te zijn, waarom Frend in zijn 

werk over martelaarschap en vervolgingen afgestapt is van de tot dan toe veelal strakke indeling in 

tien perioden van keizerlijke vervolgingen,104 die gebaseerd was op Eusebius en Augustinus.105 Een 

voorbeeld van vervolgingen buiten deze tien perioden om is te lezen bij Cyprianus, als hij spreekt over 

de uitbraak van een vervolging tegen de kerk van Rome op een moment dat tussen de zevende en 

achtste vervolging ligt.106 Sterker nog, ook na het edict van Milaan in 313 dat een einde maakte aan de 

tiende vervolging, gingen de martelaarschappen en vervolgingen gewoon door, zoals Frend opmerkt. 

De Katholieken behoorden van 346-347 tot de anti-kerk van de traditores en werden als ‘soldaten van 

de duivel’ vervolgd door Donatisten, de ‘soldaten van Christus’.107 In het jaar 341 voltrok zich het 

martelaarschap van de Perzische christen Tarbo, in 347 vervolgden de Donatisten de martelaars 

Maximianus, Isaäc en Marculus.108 Waarom zou er dan gesproken worden van de tien vervolgingen? 

 Andere problematische kwesties die Canfield signaleert, zijn diverse ‘anomalies and irregulari-

ties’ die geleid hebben tot de gedachte aan een coercitio, op grond waarvan Romeinse magistraten 

extra bevoegdheden zouden krijgen. Voorbeelden hiervan zijn de opvallend sterk wisselende zwaarte 

van bestraffing van de christenen, die afhing van de individuele houding van de gouverneurs en de 

publieke opinie, alsmede de lokale aard van de vervolgingen,109 waarbij Canfield de interessante vraag 

stelt, waarom vaak juist de kerkleiders uitgekozen werden voor bestraffing en de ‘gewone’ christenen 

de dans meestal ontsprongen.110 We zullen zien dat het aanvaarden van het bisschopsambt vaak de 

morele verplichting of verantwoordelijkheid met zich meebracht om de levensgevaarlijke strijd te 

voeren als culminatie van een louteringsweg. Een volgende vraag van Canfield luidt, waarom de peri-

oden van vervolging opeens werden onderbroken.111 Inderdaad, om meestal onverklaarbare redenen 

werden de keizers plotseling christenvervolgers om vervolgens zonder een enkele aanwijsbare reden 

even abrupt met de vervolgingen te stoppen. Zo lezen we bij Cyprianus geen enkele reden of aanlei-

ding voor het uitbreken van de zevende vervolging die niet door een edict van Decius werd beëindigd, 

maar door collectief optreden van de christenen, aldus de Carthaagse bisschop.112 Dat de vervolgingen 

 
102 Canfield, 1913, p. 548: tot aan de derde eeuw waren het eerder de provinciale gouverneurs en de ‘publieke 

opinie’ die de hoofdrol in de vervolgingen speelden. 
103 Canfield, 1913, p. 557-565.  
104 Frend, 1967 begint zijn Introduction, p. ix met de vermelding dat de tien vervolgingen werden geprefigureerd 

door de tien Egyptische plagen of de tien horens van het Beest uit Openbaringen en dat de keizers en hun ambte-

naren werden afgeschilderd als dienaren van de Antichrist. 
105 Zie noot 2. 
106 Cypr., Ep. 61.3.1. Clarke, 1986, p. 273 dateert de brief tussen eind juni 253 en eind april 254. 
107 Frend, 1967, p. 409-410. 
108 Salisbury, 2004, p. 208. 
109 Canfield, 1913, p. 474. 
110 Canfield, 1913, p. 479. 
111 Canfield, 1913, p. 474. 
112 Cypr., De Laps. 1-2. 
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het gevolg van wetgeving zouden zijn, ontkent Canfield op grond van het argument dat als er een al-

gemene wet had bestaan tegen de christenen, duizenden christenen ter dood zouden zijn gebracht, 

terwijl we slechts lezen over enkele martelaarschappen tot aan de tijd van Trajanus, die de terminus 

ante quem van Canfields onderzoek is.113 Dit past bij de argumentatie van Moss die voor de periode 

van een eeuw later heeft aangetoond dat inderdaad slechts zeer weinig christenen zijn gestorven als 

gevolg van de christenvervolgingen.114  

 Aan deze onbevredigende kwesties voegt De Ste. Croix meerdere problemen toe. Ten eerste 

hebben de Romeinen weinig pogingen ondernomen om de christenen hun privécultus te verbieden.115 

In dit proefschrift zullen we inderdaad verschillende voorbeelden tegenkomen van vrijheden en privi-

leges die de christenen tijdens de vervolgingen hadden. Ten tweede vraagt De Ste. Croix zich af, 

waarom juist de hoofdstroom van de christenen door de Romeinse keizers werd vervolgd, terwijl 

christelijke gnostici dat lot (meestal) niet ondergingen.116 De Ste. Croix doet hier een scherpzinnige 

observatie: uit geen van de gnostische christelijke117 geschriften kan men opmaken dat deze christenen 

vervolgd werden door Romeinen met als wankel onderbouwde conclusie dat gnostici dan wel lijken te 

hebben deelgenomen aan heidense religieuze ceremoniën, terwijl de orthodoxe christenen dit weiger-

den.  

 Mijn constatering is echter dat, als er sprake is van vervolgingen bij de gnostici, het dan gaat 

om demonische vervolgingen van de ziel. Zo lezen we in het Koptische Evangelie van de Egyptenaren 

(2e eeuw) over vervolgingen door de duivel, zijn machten en zijn engelen.118 In het Evangelie van de 

Waarheid, eveneens uit de tweede eeuw, is ‘de Dwaling’ de vervolger, die vanwege de onwetendheid 

van de mens de Waarheid is gaan vervangen.119 En volgens het Evangelie van Thomas 69 (deels twee-

de, deels derde eeuw) vinden de vervolgingen plaats in het eigen hart.120 Het eveneens gnostische 

geschrift Pistis Sophia (waarschijnlijk uit de derde of vierde eeuw) dat ons al langer bekend is, getuigt 

van de vele vervolgingen van Pistis Sophia die vanuit de dertiende aeon (hemelsfeer) gevallen is en bij 

haar pogingen weer op te stijgen uiteindelijk de vervolgingen van de kosmische heersers, archonten 

genoemd, weet te trotseren door haar nederige boetezangen.121 Opmerkelijk is te lezen in het Nag 

Hammadi geschrift het Apocryphon van Jacobus dat de Heer aanspoort om in zijn navolging vervol-

gingen te ondergaan, waarbij men onrechtvaardig wordt aangeklaagd, zich in de gevangenis laat 

 
113 Canfield, 1913, p. 480-481. 
114 Moss, 2013, p. 4, 138-162. 
115 De Ste. Croix, 1963, p. 28. 
116 De Ste. Croix, 1963, p. 28-29. In Mart. Pion 21 (Musurillo, 1972, p. 165) lezen we dat een zekere Metrodo-

rus, een volgeling van de gnosticus Marcion, door verbranding is gestorven. De Marcionieten die tot de gnostici 

gerekend worden omdat ze het belang van het Oude Testament ontkenden, wezen het martyrium niet af, zoals de 

aanhangers van Basilides en Valentinus. De opmerking van De Ste. Croix geldt dus niet voor de Marcionieten, 

maar wel voor de aanhangers van Valentinus en Basilides. 
117 Over de problematiek rond de termen ‘gnostici’ en ‘gnostiek’: zie Hyldahl, 2011, p. 119 die hierbij opmerkt 

dat de gnostici zichzelf zeker als leden van de Joods-christelijke gemeenschap hebben gezien. 
118 Het Koptische Egyptische Evangelie staat ook bekend als het ‘Heilige boek van de grote onzichtbare Geest’, 

zie Van den Broek, 2010, p. 58-60 en 196-199. 
119 Quispel, 2003, p. 89 vertaalt de karakterisering van de Dwaling als volgt: ‘Zij was niet verworteld in de gees-

telijke wereld. Een nevel benam haar het zicht op de Vader, toen zij bezig was de dingen ontstaan uit 

vergetelheid en angst tot stand te brengen, om daarmee de wezens van het middenrijk aan te trekken en gevangen 

te nemen.’ Dit ‘middenrijk’ wordt het ‘saeculum’ genoemd en soms het ‘tussen-saeculum’. Zie III.4 onder Het 

saeculum. 
120 De papyri waren al rond 1900 gepubliceerd, maar sinds de vondst bij Nag Hammadi weten we dat het om 

fragmenten van het Griekse Evangelie van Thomas ging (Van den Broek, 2010, p. 48). 
121 Van den Broek, 2010, p. 28, 53, 77-78.  
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opsluiten, op onwettige wijze wordt veroordeeld, en gekruisigd en begraven wordt, dezelfde thema’s 

als in de christelijke passio- en martyrium-literatuur die waarschijnlijk op dezelfde wijze geïnterpre-

teerd moeten worden.122 Dat ook in de niet-gnostische christelijke geschriften vervolgingen primair 

demonische vervolgingen van de ziel van de christen waren, en dat de christenen kosmische gevech-

ten, aangingen om deze te doorbreken, waarop hun martelaarschap Deo volente volgde, zal ik 

uitvoerig betogen in dit werk. De niet-gnostische, d.w.z. orthodoxe, christenen, op wie mijn onderzoek 

zich richt, ‘leden’123 echter niet alleen op kosmisch, maar ook op aards niveau, zo zal ik beargumente-

ren.  

 Door andere wetenschappers zijn tevens ongerijmdheden gesignaleerd: Judith Lieu wijst op het 

probleem dat volgens de informatie van christelijke auteurs, onder wie Justinus Martyr, en in het Mar-

tyrium van Polycarpus en het Martyrium van Pionius Joden een rol speelden in de vervolgingen, 

terwijl die bewering nauwelijks gestaafd kan worden.124 De discussie over de verhouding tussen Joden 

en christenen is in mijn ogen zo complex, omdat het begrip ‘Joden’ door de kerkauteurs op verschil-

lende wijzen wordt gebruikt, onder andere als aanduiding voor een spiritueel niveau. Cyprianus 

beschouwt de christenen als ‘de mensen die altijd in het licht staan’, de Joden als ‘de mensen die ver-

laten door het Licht in duisternis zijn achtergebleven’ en de heiden als ‘de onverlichte mens’.125 Joden 

worden ook verklaard als krachten in de mens zelf (zie III.2). Een volgend probleem wordt opgewor-

pen door L. Stephanie Cobb, die het als ‘one of the most intriguing aspects of the narrative accounts of 

the martyrs’ beschouwt dat de christenen reeds anderhalve eeuw vóór het edict van Milaan (313) ‒ dus 

voordat christenen enige politieke macht verwierven ‒ spreken van de triomf over de onrechtvaardige 

vervolging.126 Vanuit mijn visie dat de christenen niet schrijven over hun overwinning op de Romei-

nen, maar over een overwinning op enerzijds aardse en anderzijds demonische folteringen, is deze 

observatie alleszins te verklaren. 

 Een veel gehoorde opmerking is dat christenen door hun weigering de Romeinse goden te 

aanbidden de Pax Romana in gevaar zouden brengen.127 Toch leest men in christelijke auteurs dat zij 

juist de loyaliteit van christenen aan de keizer en de staat benadrukken. Vooral de apologeten verwij-

zen ‒ juist in tijden van vervolging ‒ naar het nut dat de christenen voor de keizers hebben: ze bidden 

voor hen, hun dienaren en de wereld.128 Uitdrukkelijk stelt Tertullianus dat christenen offers brengen 

voor het welzijn van de keizer, omdat ze de keizer beschouwen als het hoogste menselijke wezen, het 

wezen na God,129 en dat ze, terwijl ze folteringen ondergaan, zweren bij het welzijn van de keizers, 

 
122 Treffend is ook de overeenkomst met de eerdergenoemde passage over de rechtvaardige bij Plato. 
123 Het ‘lijden’ is vaak een technische term voor het ‘aangaan van de passiegang’ en gaat meestal gepaard met 

marteling. 
124 Lieu, 2002, p. 135-136, 148-150. Uitzondering zouden Mart. Pol. en de Acta Pionii zijn waar de Joden wel 

een rol spelen. Voor de ontkenning dat Joden deelhadden aan de vervolgingen van christenen in Acta Pionii: zie 

Leigh Gibson, 2001, p. 347-358. Ik meen dat hetzelfde geldt voor Mart. Pol. Zie hiervoor noot 576. 
125 Cypr., De Dom. Orat. 36. Deze interpretatie dat christenen eerst heidenen waren, gaat terug op Paulus in zijn 

brief aan de Efeziërs 2:11. Ignatius van Antiochië maakt een dergelijk onderscheid tussen Joden en christenen als 

hij beweert dat de Joden geen genade hebben ontvangen (zie Lieu, 2004, p. 206-207). 
126 Cobb, 2008, p. 125. 
127 Bijv. Middleton, 2006, p. 69: ‘the Pax Romana was dependant on the Pax Deorum. Those who brought dis-

honour to the gods endangered the safety of Rome and her Empire.’ De christenen zouden afwijken van de 

Romeinse normen. 
128 We lezen o.a. bij Tert., Ad Scap. 2.5-6, Apol. 30-33.2, 39.2, Athen., Leg. 37, Just. Mart., Apol. I.17, en Cypr., 

Ad Dem. 20 dat de christenen bidden voor het welzijn van de staat en de keizer. 
129 Tert., Ad Scap. 2.5-6. 
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omdat God hen heeft aangesteld:130 christenen helpen de Romeinen juist, doordat ze de ‘verborgen 

vijanden’, de demonen, uit hun lichamen verdrijven zonder daar enige compensatie voor terug te vra-

gen.131 Een andere paradox lezen we in het Apologeticum van Tertullianus, die enerzijds schrijft dat 

christenen ‘voor de leeuw’ werden gegooid,132 en anderzijds – enkele hoofdstukken later – dat geen 

ware christen ooit als misdadiger veroordeeld wordt en de wilde beesten voedt.133 Hoe vaak lezen we 

niet in de martelaarsverhalen dat christenen voor de wilde beesten worden gegooid?134 In dit verband 

zal ik in hoofdstuk III.5 de interpretatie van Tertullianus en anderen van het gevecht tegen de wilde 

beesten van Paulus in Efeze uit 1 Korinthiërs 15:32 als een kosmisch gevecht tegen de duivel en de-

monen uitvoerig aan de orde stellen. Ik zal hierbij betogen dat in vroegchristelijke geschriften niet de 

duivel allegorisch voor de tiran staat, zoals veel geleerden aannemen,135 maar omgekeerd, dat de tiran 

bijna altijd voor de duivel staat.  

 

I.6 DE ZOEKTOCHT NAAR OPLOSSINGEN VOOR DE GESIGNALEERDE PROBLEMA-

TIEK 

In de loop van de tijd zijn tal van scenario’s overwogen om het hoofd te bieden aan de hierboven be-

schreven problemen. De discussies over de aanleidingen, inhoud en juridische legitimering van de 

martelaarschappen en vervolgingen vertoonden echter zoveel complicaties dat een bevredigende ver-

klaring uitbleef. Als gevolg hiervan ging het wetenschappelijk onderzoek zich vanaf het eind van de 

twintigste eeuw vooral concentreren op de boodschap die de tekst wil overdragen. Door deze ver-

schuiving is de nadruk meer komen te liggen op de inhoud van de martelaarstekst136 en minder op de 

historische aspecten van het martelaarschap zelf. Met Elizabeth Castelli kan men stellen dat het weten-

schappelijk onderzoek naar het martelaarschap is verschoven van ‘what really happened’ naar ‘what 

meanings are produced’ en ‘what ideological impulses are satisfied’.137 Hiernaast concentreerde het 

debat zich op de tegenstelling tussen martyrdom en noble death en op de kwestie of het christelijke 

martelaarschap al dan niet Joodse of Griekse wortels heeft.138 Ten slotte is er een aantal wetenschap-

pers dat vooral de nadruk legt op het martelaarschap als gevolg van een kosmische strijd tegen de 

duivel. Ik zal beknopt ingaan op deze drie tendensen in het onderzoek van ongeveer de laatste 25 jaar, 

gevolgd door een korte reactie. Tussen de verschillende benaderingen is overigens geregeld sprake van 

overlapping: zij kunnen worden onderscheiden, niet gescheiden.  

 Wetenschappers als Judith Perkins, Tessa Rajak, Judith Lieu, Elizabeth Castelli, L. Stephanie 

Cobb et alii vinden hun perspectief in ‘what meanings are produced’. Ze benadrukken meer de retori-

 
130 Tert., Apol. 30-33.2. 
131 Tert., Apol. 37.9-10; de geadresseerden zijn hier de Romeinse keizers. Zie ook 36.3-4. 
132 Bijv. Tert., Apol. 40.2, 50.12: De Res. 22 (ad leonem). Zo ook Cypr., Ep. 59.6.1 (Lat.: ad leonem). In III.5 

wordt dit thema aan de orde gesteld. 
133 Tert., Apol. 44.3. 
134 Zo verzucht Ignatius van Antiochië dat hij hoopt dat hij volledig door de wilde beesten vermangeld wordt 

(Ign. Rom. 5.3). Een voorbeeld van gevechten tegen wilde beesten lezen we in Passio Perp. 18 en 19.  
135 Bijv. Seeliger & Wischmeyer, 2015, p. 24 schrijven over de tiran: ‘Er wird zum „Sohn“ oder „Diener“ des 

Teufels (vgl. MIust. C.1,2), gar zum Teufel selbst, erscheint wie eine Schlange oder im Dämon, ist blind und 

dumm, zornig (Abit. 5,4; 8,1; 9,1; 13,1; 17,14), unbeherrscht und Muster der κακία.’ 
136 Onder martelaarstekst wordt verstaan de tekst die verslag doet van het martelaarschap. ‘Een martelaarstekst 

beschrijft het martelaarschap, dat wil zeggen de gewelddadige, zelfgekozen en heldhaftige dood van iemand ten 

overstaan van anderen; de tekst biedt reflectie over de motieven voor de keuze van deze dood’, zo schrijft Van 

Henten aan het begin van zijn dissertatie uit 1986. 
137 Castelli, 2004, p. 29. 
138 Zie bijv. Van Henten e.a., 1989. 
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sche aspecten van de teksten dan de inhoudelijke en zien de martelaarsteksten eerder als propagandis-

tisch exemplum voor het vormen van een christelijke identiteit dan als documenten om objectieve 

historische data over te dragen. Weliswaar zijn deze auteurs het eens over het doel van de martelaars-

tekst, het profileren van de christelijke identiteit, maar ze verschillen in mening over de inhoud van 

deze identiteit. Ik zal hun posities in chronologische volgorde bespreken. 

 Zo stelt Judith Perkins in The Suffering Self dat de groepsidentiteit van de christen gevormd 

werd door de eigen geleden fysieke pijn.139 Tessa Rajak maakt vervolgens onderscheid tussen de 

Joodse en de christelijke martelaarstekst: de Joodse martelaarstekst uit de Grieks-Romeinse oudheid 

heeft een aardse intentie die bestaat uit het vormen van de nationale identiteit. Joodse martelaars waren 

nationale helden. De christelijke martelaarsteksten dienden echter vooral om het geloof te propagande-

ren. Rajak komt tot deze conclusie omdat christelijke martelaars worden beschreven als individuen 

van wie de overgang tot heiligheid en onsterfelijkheid werd aangetoond. Het thema van het ‘verkrijgen 

van onsterfelijkheid als doel van de martelaarsdood’ brengt Rajak ertoe het fenomeen eerder als een 

literaire topos dan als historie te beschouwen.140 Voor haar geldt: 

 

Martyrology is idealized representation and the characterization of martyrs is portraiture, to a lesser or 

greater extent stereotyped. It is as well to recognize from the outset that martyrdoms, while presented as 

fact, are not mere historical events – that is, if they are history at all.141 

Lieu observeert daarentegen de overeenkomsten tussen de Joodse en christelijke identiteit, zoals ge-

formuleerd in martelaarsteksten. Zij stelt dat de christelijke identiteit begint op individueel niveau en 

ontstaat door het ondergaan van het zelfgekozen martelaarschap en de tweede belijdenis, ook wel de 

tweede of de enige ware doop genoemd, waarbij het beslissende moment niet het moment is waarop 

de dood van de martelaar plaatsvindt, maar van diens tweede belijdenis: ‘χριστιανός εἰμι’, Christi-

anus/-a sum’. Dan behoort de martelaar niet meer tot de wereld. Door de tegenstelling met ‘de wereld’ 

verkrijgt het christendom nu zijn ware identiteit. Over de definitie van het begrip ‘christelijk’ schrijft 

Lieu:  

’Christian’ serves as a total and ultimate, an exclusive act of definition and so of redefinition; it affirms 

a new, all-encompassing, non-negotiable, and even non-communicable identity.142 

Mutatis mutandis vecht de Joodse martelaar voor het verkrijgen van de Joodse identiteit, het Joden-

dom. Zowel het Jodendom als het christendom verleende volgens Lieu ‘burgerschap’ (πολιτεία). Dit is 

geen gewoon burgerschap, maar een burgerschap van de hemel.143 

 In tegenspraak met Perkins beweert Cobb in Dying to be men juist dat de nadruk niet ligt op de 

pijn, maar op de zelfbeheersing en gevoelloosheid als antwoord op de martelingen. Zij stelt dat het 

christelijk exemplum er een is van viriliteit, die zich manifesteert in Grieks-Romeinse mannelijke 

deugden als zelfbeheersing, wijsheid, rechtvaardigheid, rationaliteit en deugd in interactie met Grieks-

 
139 Perkins, 1995, p. 142. 
140 Rajak, 1997, p. 67.  
141 Rajak, 1997, p. 40. 
142 Lieu, 2004, p. 213-216, citaat p. 215. 
143 Lieu, 2004, p. 179ff. 
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Romeinse conventies. Zo wordt het slachtoffer van de arena tot zegevierende gladiator, atleet of sol-

daat, terwijl de anderen ‒ Jood, heiden, afvallige of Romein ‒ als minder mannelijk of zelfs als lafaard 

worden afgebeeld.144 Deze mannelijkheid kan dienen om de sociale identiteit te vormen van enerzijds 

de Ecclesia als gemeenschap en anderzijds de christen als individu. Cobb ziet martelaars als actieve 

‘citizens of heaven’ of als ‘citizens of God’s empire’ in contrast tot de gewone Romeinse burgers.145  

 Evenals Rajak trekt Castelli de historiciteit van de martelaarsteksten sterk in twijfel: de marte-

laars hebben voor haar vooral een voorbeeldfunctie voor het nageslacht.146 Zij ziet de christelijke 

identiteit bepaald door het collectieve geheugen van het religieuze lijden en de daaropvolgende verlos-

sing van de vroegere christenen.147 Het martelaarschap is in haar ogen een toneelstuk opgevoerd door 

christenen om God te behagen.148 Ook Jan Assmann schaart zich onder de wetenschappers die twijfe-

len aan de historiciteit van de martelaarsteksten, waarbij hij benadrukt hoe sterk de literaire 

vormgeving van het collectieve geheugen wordt gecreëerd door de contemporaine ervaring van dege-

nen die verantwoordelijk zijn voor de tekst.149 Voor zijn stelling dat niet het verleden, maar slechts de 

herinnering aan het verleden, bestudeerd kan worden, introduceerde hij de term mnemo-history, vanuit 

welk perspectief Assmann onderscheid maakt tussen historische gebeurtenissen en de literaire vorm-

geving van de martelaarschappen.150   

 Deze observaties van bovengenoemde en andere geleerden, die ik alle relevant acht en waar-

van ik meen dat ze onderling compatibel zijn, richten zich op verschillende aspecten van het 

martelaarschap, zoals het lijden, de zelfbeheersing, de confessie, met als doel het verkrijgen van on-

sterfelijkheid en het hemelse burgerschap. Omdat echter gefocust wordt op het proces van 

‘betekenisgeving’, blijft onderbelicht wat de vroegchristelijke martelaars concreet, fysiek ondergingen.  

 

De tweede discussie wordt bepaald door Van Henten & Avemarie die het begrip noble death introdu-

ceerden, omdat de Griekse term μαρτύς volgens de wetenschappelijke consensus pas rond 150 na 

Christus ‘martelaar’ is gaan betekenen en de beide auteurs toch grote verwantschap constateerden 

tussen de wijze waarop de christelijke martelaars stierven met beschrijvingen van de dood van Grieks-

Romeinse filosofen of van Joodse rechtvaardigen.151 In een recente publicatie over het thema marte-

laarschap wijst Van Henten op het verschil in definities van het begrip ‘martelaarschap’. 

Martyrdom in the Greco-Roman period is a scholarly construct. Which writings are relevant sources 

depends on the definition of martyrdom. Broad definitions imply that various forms of noble death 

among Greeks and Romans can be considered martyrdom. More strict definitions suggest that martyr-

dom first occurred among Jews in the Second Century BCE during the oppression by the Seleucid King 

Antiochus IV (168-7 BCE) or only in the context of Imperial Rome. The occurrence of the witness vo-

 
144 Cobb, 2008, p. 48-59. 
145 Cobb, 2008, p. 127-128. 
146 Castelli, 2004, p. 4. 
147 Castelli, 2004, hoofdstuk II, p. 33-68. 
148 Castelli, 2005, p. 121-123 en 135: ‘Of course, for Christians, the performances that were staged by martyrs 

were persuasive precisely because they did not seem to be true (as in the case of a mere stage performance) but 

rather enacted a far-reaching truth. The spectacle, when read properly, offered a compelling and memorable 

portrait worthy even of God’s eyes.’ Zo ook Castelli, 2004, hoofdstuk IV, p. 104-133. 
149 Assmann, 2018, p. 54, waarin memory wordt gebruikt in de zin van p. 43 ‘collective memory’. 
150 Assmann, 2012, p. 44-45 en 53. 
151 Van Henten & Avemarie, 2002, p. 2. 
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cabulary (martys and related phrases) in the documents is often considered as a decisive factor in this 

discussion.152 

In dit artikel vat Van Henten de twee meest actuele hoofdthema’s binnen de discussies over het thema 

martelaarschap samen: in de eerste plaats speelt de tegenstelling tussen de bredere definitie van het 

martelaarschap als noble death en de engere definitie die uitgaat van het ‘getuige-vocabulaire’. Het 

woord ‘martelaar’ is immers afgeleid van het Griekse μάρτυς (martys) dat ‘getuige’ betekent. In sa-

menhang met de engere of bredere definiëring speelt ‒ als neventhema ‒ de kwestie of er in het 

Nieuwe Testament al dan niet sprake is van martelaarschap. In tweede instantie bespreekt Van Henten 

de discussie aangegaan door Bowersock153 in het kielzog van Hans von Campenhausen154 tegen de 

opinie van Frend (1965) en Theofried Baumeister155 dat het christelijk martelaarschap geënt zou zijn 

op de Joodse martelaarschappen uit Daniël 3 en 6 en de Makkabeeënbroeders uit 2 en 4 Makkabeeën. 

Hierbij constateren Frend en Baumeister een lineaire ontwikkeling van Joodse naar christelijke marty-

rologie.156 Bowersock betoogt daarentegen dat de terminologie van het martelaarschap, dat hij als 

‘sterven voor een zaak’ beschouwt,157 puur christelijk is en noch Joodse, noch Griekse wortels heeft. 

Deze visie beargumenteert hij aan de hand van de semantische ontwikkeling van het Griekse getuige-

nis-vocabulaire tot aan de betekenis van martelaarschap in christelijke bronnen. De procesverslagen in 

de vroegchristelijke martelaarschappen zijn naar zijn oordeel uiteindelijk gebaseerd op de authentieke 

documentatie van de legale hoorzittingen. Van Henten denkt hier anders over: ‘The relevant texts may 

look like trial records or eyewitness reports, but their reading as reliable documents about persecution 

turns out to be problematic sometimes.’158 Van Henten drukt zich mijns inziens zeer bescheiden uit: ik 

interpreteer de procesverslagen als christelijke documenten (zie VII.3.3). 

  In hoofdstuk II zal ik de termen martyr en martyrium op grond van de definiëring door met 

name Cyprianus op een geheel andere wijze bepalen dan gangbaar is: het begrip martyrium staat bij 

Cyprianus niet voor het ondergaan van vaak dodelijke martelingen op last van de Romeinse autoritei-

ten, maar voor de voltooiing van de martelende passiegang (Lat.: passio). De passio zal ik later 

toelichten als de louteringsweg van de ziel van de christen die het martyrium wil bereiken door de 

finale overwinning op de duivel, die op de ‘laatste Dag’ van de martyr in spe verschijnt als Antichrist.  

 Voor mijn onderzoek is het verschil tussen martyrdom en noble death niet relevant: ik beperk 

me tot de Latijnse teksten over de martyr of de Griekse teksten over de μαρτύς en zal liever spreken 

van ‘martyr’ en ‘martyrium’ en niet van ‘martelaar’ en ‘martelaarschap’ vanwege de associatieve be-

ladenheid van de termen ‘martelaar’ en ‘martelaarschap’. In tegenstelling tot de wetenschappelijke 

consensus veronderstel ik niet dat deze termen rond het jaar 150 een significante betekeniswijziging 

hebben ondergaan, maar dat ze in algemene zin gebruikt worden als respectievelijk ‘getuige’ en ‘ge-

tuigenis’ en meer specifiek door de christenen als termini technici voor ‘degene die het finale 

 
152 Van Henten, 2017 online, voor het laatst geraadpleegd op 24/01/2020. Voor de actuele discussie en de verge-

lijking met het Islamitische begrip shahid, zie Van Henten 2020, p. 12-15. 
153 Bowersock, 1995. 
154 Von Campenhausen, 1936.  
155 Baumeister, 1980. 
156 Voor de discussie, zie Cummins 2001, p. 12-14. 
157 Bowersock, 1995, p. 5. 
158 Van Henten, 2002, p. 60. 
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getuigenis heeft afgelegd’ en ‘het finale getuigenis’. In deze visie is de martyr de hoogst ingewijde 

christen. 

 Bij zijn bespreking van Tertullianus en Cyprianus constateerde Jonathan Koscheski al dat deze 

kerkvaders de martyr zien als de hoogst ingewijde christen: ‘For these Carthaginian fathers, the martyr 

was the perfected Christian for he, being the ultimate soldier at war with the devilish pagan culture, 

successfully overcame the enemy, brought the conquest of the Kingdom ever closer, and received the 

immortal crown of victory’.159 Anders dan Koscheski zal ik betogen dat de militia Christi niet speci-

fiek is gericht tegen de leefwereld van de Romeinen, maar algemeen tegen de aardse conditie waaraan 

de christen wil ontstijgen en waarvoor de leefwereld van de Romeinen symbool staat. Zo ben ik ook 

niet van mening dat de Romeinse vervolgingen gecontextualiseerd worden in het collectieve christelij-

ke geheugen als een vorm van christelijke oorlogsvoering en dat de martelaar als een heilige strijder 

vecht tegen de Romeinse keizers en de corrupte Romeinse staat met Rome als gedemoniseerde stad, 

zoals Koscheski meent.160 Ik zal betogen dat de strijd van de martyr volgens de bronnen die centraal 

staan in dit proefschrift, zich primair richt tegen de demonische overheersing waar elk mens van natu-

re onder gebukt gaat: het is een strijd waarin de Romeinse wereld evenals bijvoorbeeld Egypte in het 

Bijbelboek Exodus en Babylon in Openbaring kan staan voor de condition humaine waarin ieder mens 

qualitate qua verkeert tot aan zijn waterdoop (zie II.3).  

 

Een derde tendens in het recente onderzoek wordt gevormd door de interpretatie van het martelaar-

schap in termen van een kosmische strijd. Zo wijst Candida Moss herhaaldelijk op de duivel als de 

tegenstander bij uitstek van de christenen in een kosmisch gevecht.161 In zijn werk Radical martyrdom 

and cosmic conflict in early Christianity uit 2006 bespreekt Paul Middleton de kwestie van ‘het radi-

cale versus het orthodoxe martelaarschap’ na in zijn Introduction de status quaestionis over het 

martelaarschap te hebben weergegeven.162 In de visie van Middleton waren de christenen impopulair, 

omdat ze niet de juiste rituelen voltrokken als bewijs van hun loyaliteit aan de keizer, waardoor de Pax 

Romana in gevaar kwam, die weer afhing van de Pax Deorum.163 Als outcasts reageerden de christe-

nen volgens hem door te lijden voor de christelijke naam en het martelaarschap aan te gaan, waarbij 

christenen in een kosmisch conflict geraakten:  

In the first instance, participants saw themselves engaged in a cosmic conflict between the forces of Sa-

tan and those of God, in whose cause they interpreted their own deaths. The drama of death was not 

 
159 Koscheski, 2011, p. 114-115. 
160 Koscheski, 2011, p. 114-116. Op p. 120 schrijft Koscheski over ‘the Demon, allied with and undifferentiated 

from the State of Rome’.  
161 Bijv. Moss, 2010, p. 98-102. 
162 Middleton 2008, p. 3-6. Naast de overzichtswerken van Von Campenhausen, 1964 (1936), Frend, 1965, Dro-

ge and Tabor, 1972, Baumeister, 1991, Van Henten & Avemarie, 2002 noemt hij deelstudies over a. de theologie 

van het martelaarschap (Baumeister, 1979, Dehandschutter, 1999), b. de geschiedenis en ontstaansgeschiedenis 

ervan (Bowersock 1995, Boyarin 1999), c. Joods martelaarschap en de invloed ervan op het christendom (o.a. 

Van Henten, 1997), d. literaire presentatie van het martelaarschap (bijv. Rajak, 1997), en e. gender studies en 

martelaarschap. Binnen deze categorie valt ook het later gepubliceerde werk Dying to be men van Cobb. Tot slot 

(f) noemt Middleton J.D. Crossan (1998), die het martelaarschap ziet als een vorm van politiek verzet, dat hij 

‘ethische eschatologie’ noemt. Voor een uitgebreider overzicht verwijs ik naar Middleton, 2008, p. 3-4.  
163 Middleton, 2008, p. 55. 
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merely played out on the stage of Roman theatres, or in courtrooms, or before earthly governors and 

kings; for the early Christians who endured persecution and death, the stage was cosmic in its scope.164  

Ook al trekt Middleton niet in twijfel dat de christenen in de aardse arena’s gevochten hebben, in zijn 

ogen leveren ze primair een kosmische strijd tegen geestelijke vorstendommen en machten voor het 

behalen van de uiteindelijke eschatologische beloning: het recht zich te voegen bij het edele leger van 

martelaars,165 een visie die ik onderschrijf. De beschrijvingen van de christelijke martelaarschappen 

ziet Middleton als gebaseerd op de Joodse apocalyptische oorlogstraditie van de heilige oorlog: de 

christenen, die noch een leger, noch een vaderland gekend hadden, zouden deze Joodse traditie 

gespiritualiseerd en geüniversaliseerd hebben en hebben toegepast op een kosmisch rijk. Zo werd het 

aanvankelijke conflict tussen Jood en heiden voor de christenen tot een gevecht tussen God en diens 

kosmische vijanden en zo verschoven ook de wonderlijke Joodse bevrijdingsverhalen over de lijdende 

rechtvaardige van het aardse rijk naar het kosmische rijk door de opstanding en de dood van de 

martelaar.166 Met welk doel de christenen de vergeestelijking naar zijn idee vormgegeven zouden 

hebben, blijft onduidelijk.167  

 Dat de strijd van de christen primair een kosmische strijd was, is ook betoogd door Arik 

Greenberg die naar aanleiding van Openbaring 12 schrijft:  

A place of honor has been reserved for those martyred for the faith, and in the context of the overall 

text, such faithful Christians are seen to be part of the cosmic drama played out amid the Roman Em-

pire, with the Romans as the new Babylon, the emissaries of evil; and Christians as the future victors, 

the servants of God, admonished to persevere and await the inevitable termination to their sufferings.168  

Het beeld van het kosmische drama met de christenen als ‘the good guys’ en hun tegenstanders als 

‘the bad ones’ is plausibel; de vraag is dan wel, waarom dit beeld op zo’n gruwelijke wijze geschetst 

wordt.  

 Als laatste belangrijk werk over de duivel en zijn aanhang dat relevant is voor de beeldvor-

ming van de kosmische strijd, noem ik de bundel Demons and the Devil in Ancient and Medieval 

Christianity uit 2011, uitgegeven door Nienke Vos en Willemien Otten. In deze bundel krijgen we 

inzicht in de naam, ontwikkeling, activiteiten en synoniemen van Satan, een term die ‘tegenstander’ 

betekent. Interessant is de verzameling synoniemen voor de duivel, die we rond 700 aantreffen in het 

Missale Gothicum, welke behoren tot de traditionele terminologie. De duivel heet er onder andere ad-

versarius (tegenstander), cotidianus hostis (dagelijkse vijand), devorator animarum (verslinder van 

zielen), impius (goddeloze), iniquus (onrechtvaardige), inimicus (vijand), Leo (leeuw), Serpens anti-

qua (oude slang), temptator (verleider), praedo/latro (rover), tyrannus (tiran). Zo wordt in het Nieuwe 

Testament gesproken over ‘de vorst van deze wereld’ en door Augustinus over ‘de magistraat van 

 
164 Middleton, 2008, p. 135. 
165 Middleton, 2008, Conclusion, p. 172. 
166 Middleton, 2008, p. 131-133. Met deze theorie wil Middleton een verklaring geven voor het feit dat de Joodse 

en christelijke martelaar vanaf 2 Makkabeeën sterft, terwijl de Joodse martelaar in het boek Daniël overleeft. Hij 

meent met zijn zienswijze een brug te slaan in de discussie over noble death en martelaarschap.  
167 De kwestie of men de Joodse traditie in tegenstelling tot de christelijke letterlijk moet nemen of niet, zoals 

onder andere Middleton en Rajak beweren, valt helaas buiten het bestek van deze dissertatie.  
168 Greenberg, 2009, p. 109. 
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deze wereld’ of ’de magistraat van dit saeculum’.169 De duivel is jaloers op de mens en houdt zich 

daarom bezig met het leggen van hinderlagen, bedriegen, prikken en aanvallen.170 Demonen worden 

‘rovers’ genoemd.171 Daarom moeten de duivel en de demonen als zijn aanhang uitgedreven worden, 

wat gebeurt door hen te laniare (verscheuren), urere (verbranden), molere (vermalen), verberare (ge-

selen), flagellare (geselen), torquere (martelen) en punire (straffen).172 Verbranden, vermalen en 

verscheuren zijn geen reguliere Romeinse straffen, maar we komen die wel tegen in martelaarsverha-

len. Zou het toeval zijn dat dit juist de straffen zijn die de christenen ondergaan als zij zich beijveren 

voor hun martyrium door het afleggen van de passiegang, waarin de christen strijdt tegen zijn demo-

nen?  

 

I.7 ONDERZOEKSVRAAG 

Uit mijn overzicht van relevante eerdere studies blijkt dat de problematiek rond de christenvervolgin-

gen verschillende kanten heeft: er is een gebrek aan bewijs voor de christenvervolgingen en deze 

vervolgingen zijn juridisch onverdedigbaar; er bestaat een grote discrepantie in de weergaves tussen 

de christelijke en de niet-christelijke bronnen, en eveneens tussen de weergaves in de verschillende 

christelijke genres. We kunnen dus stellen dat de basis voor de aanname dat de christenen vermoord 

zijn in opdracht van Romeinse bestuurders aanvechtbaar is, waarmee de weg gebaand is voor een al-

ternatieve interpretatie. Op grond van de bovenstaande problematiek heb ik de volgende 

samenhangende hypotheses ontwikkeld: ten eerste dat de door mij besproken auteurs van de vroege 

kerk het martyrium opvatten als de tweede en definitieve doop ten teken dat de christen de louterings-

weg heeft volbracht, waardoor hem of haar de toegang tot het paradijs en het eeuwige leven 

gegarandeerd wordt; ten tweede dat deze kerkelijke auteurs een onderscheid maken tussen meerdere 

soorten vervolgingen, waarvan zowel de onderwerping aan marteltuigen als de ‘in de geest’ gevoerde 

gevechten tegen de demonische vervolgingen, die onderdeel vormen van de christelijke inwijdings-

weg, kunnen leiden tot de dood; ten derde dat de keizerlijke vervolgingen niet veel meer hebben 

ingehouden dan het verwijderen van christenen uit hun bevoorrechte posities of uit hun woongebied. 

Deze hypotheses zal ik aannemelijk maken op basis van de volgende onderzoeksvraag:  

 

Op welke wijze kan, gezien de constatering dat de vigerende interpretaties van het vroegchristelijke 

martelaarschap en de daardoor geïmpliceerde vervolgingen zijn vastgelopen, een nieuw, coherent en 

consistent interpretatiemodel worden geboden van de primaire bronnen over de zevende en achtste 

christenvervolging? 

 

I.8 BRONSELECTIE 

Hierboven heb ik mijn bronselectie reeds kort aangeduid. Doorslaggevend voor mijn uiteindelijke 

keuze voor de primaire bronnen van de zevende en achtste vervolgingen was ten eerste dat het desbe-

treffende decennium ten aanzien van deze thema’s in de vroegchristelijke geschiedenis het best 

gedocumenteerd is.173 Bovendien zijn de vervolgingen vanaf de zevende vervolging niet meer lokaal 

 
169 Bartelink, 2011, p. 197-208.  
170 Bartelink, 2011, p. 197-198. In plaats van ‘hinderlagen leggen’ lezen we ook wel ‘netten spannen’. 
171 Theißen, 2011, p. 56. 
172 Bastiaensen, 2011, p. 139.  
173 Dunn, 2010, p. 65. 
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maar algemeen174 en spelen ze zich af in diverse gebieden in het Romeinse rijk, een aspect dat een 

grote rol speelt bij de historische interpretatie van de vervolgingen als systematisch en wijdverbreid. 

Hierbij was het gebruik van primair een Latijnse auteur ‒ in casu Cyprianus ‒ wenselijk, omdat in het 

Latijn anders dan in het Grieks het begrip martyrium specifiek gereserveerd wordt voor de tweede 

doop als gevolg van de tweede confessie, zoals zal worden aangetoond. Evenals Cyprianus, biedt de 

Griekstalige Eusebius relevante informatie over martelaarschap en vervolgingen die niet eerder te 

vinden is. De kerkhistoricus maakt gebruik van diverse getuigenverslagen uit deze periode van de 

hand van Dionysius van Alexandrië, die het beeld van de Westerse Cyprianus kan complementeren 

doordat hij zich richt op de situatie in het Oostelijk deel van het Romeinse rijk. Zowel Cyprianus als 

Dionysius waren invloedrijke kerkleiders in deze tijd.175 Bovendien vallen in deze periode twee ver-

volgingen achter elkaar met enkele jaren van vrede daartussen: over zowel de vervolgingen als de 

vredesperiode hebben beiden uitvoerig geschreven, waardoor we een helder onderscheid kunnen ma-

ken tussen de perioden van vrede en die van vervolgingen. Hierbij komt dat in deze periode 

belangrijke veronderstelde bewijzen voor de christenvervolgingen worden gedateerd, de eerderge-

noemde zogenaamde Egyptische libelli, offercertificaten uitgegeven in het jaar 250, de Vita Sancti 

Cypriani, zijn Acta Proconsularia, evenals de enige passage uit de eerste vier eeuwen (afgezien van 

een opmerking van Lactantius over het vermoorden van Paulus en Petrus door keizer Nero),176 waaruit 

zou blijken dat een keizer de opdracht heeft gegeven christenen te vermoorden. Het gaat om een pas-

sage uit Epistula 80 van Cyprianus over keizer Valerianus, onder wie de achtste vervolging 

plaatsvond, waarvoor ik een alternatieve interpretatie zal voorstellen (zie VII.3.1).  

 Op grond van bovengenoemde argumenten ben ik tot de volgende selectie van de diverse 

bronnen gekomen. Van de twee kernauteurs voor de martyria en vervolgingen van de zevende en 

achtste vervolging waarop ik me beroep, is de belangrijkste de Westers georiënteerde en Latijn schrij-

vende Thascius Caecilius Cyprianus, bisschop van Carthago, die een uitvoerig verslag doet van zowel 

de zevende als de achtste vervolging en handreikingen biedt voor het betreden van de inwijdingsweg 

naar het martyrium. Voor deze studie gebruik ik in de eerste plaats de collectie van tenminste 81 

Epistulae die gerekend worden tot het corpus van Cyprianus, waarvan zestien brieven aan de bisschop 

gericht werden en waarin zes synodische brieven zijn opgenomen. Het merendeel is echter door de 

bisschop zelf geschreven in de periode tussen 250 en 258. Hieruit kunnen we opmaken wat Cyprianus 

en zijn correspondenten verstaan hebben onder het martyrium en de vervolgingen en voor welke pro-

blemen Cyprianus’ gemeente Carthago werd gesteld tijdens de zevende en achtste vervolgingen. 

Helaas zijn de brieven niet gedateerd maar gerangschikt naar inzicht van de uitgever, waardoor hun 

nummering in diverse edities verschilt.177 Ik volg de gangbare nummering die teruggaat op de Oxfor-

deditie.178 Clarke neemt aan dat Epistula 7 de oudste is en dat de Epistulae 7-43 geschreven zijn 

 
174 Bijv. Di Berardino, 2010, p. ix. 
175 Selinger, 2002, p. 83. 
176 Pas bij Lactantius (ca. 250-ca. 325), De Morte Pers. 2.6 leest men dat Nero Petrus gekruisigd en Paulus ge-

dood heeft. Lactantius schrijft voor de wetende, d.w.z. de ingewijde (52.1) en zal martyrium-terminologie 

gebruikt hebben en met zijn opmerking mogelijk bedoeld hebben dat de apostelen stierven ten gevolge van Ne-

ro’s maatregelen tegen de christenen. Voor een mogelijke interpretatie van Nero’s rol in Tac., Ann. XV.44, zie 

noot 997. 
177 Voor de datering: zie Clarke, 1999, p. 691-705 alsmede zijn vierdelig commentaar uit 1984 en 1989. 
178 De tekstedities van Hartel (1868), Bayard (Les Belles Lettres), CCSL en Clarke gaan terug op de Oxfordedi-

tie uit 1471 die de brief aan Donatus rekent tot de traktaten. In de afwijkende editie van Baluzius, waarop die van 

Migne teruggaat, wordt Cyprianus’ brief aan Donatus gerekend tot de brieven. 
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gedurende de vervolging van Decius en de brieven 76 tot 81 tijdens die van Valerianus.179 Hiernaast 

put ik regelmatig informatie uit Cyprianus’ traktaten, geschreven tussen 246 (Ad Donatum) en 257 

(Adhortatio ad Martyrium, ook wel Ad Fortunatum genoemd),180 waarvan de authenticiteit is vastge-

steld:181 in de eerste plaats Ad Fortunatum,182 gericht tot Cyprianus’ medebroeder Fortunatus; 

daarnaast drie Testimonia, die in latere tijd Testimonia adversus Judaeos zijn genoemd,183 maar 

meestal naar de adressant Quirinus Ad Quirinum worden vernoemd (tussen 246 en 250).184 Beide wer-

ken bieden vooral een compilatie van Bijbelcitaten die door Cyprianus thematisch uiterst beknopt 

uitgewerkt, vergeleken en toegelicht worden. Ad Fortunatum richt zich vooral op de laatste fase van 

de inwijdingsweg met het martyrium, terwijl Ad Quirinum dat bestaat uit drie boeken, meer in het 

algemeen een leidraad is voor de weg die de christen te gaan heeft, een weg van duisternis naar ver-

lichting. In het eerste boek verklaart Cyprianus waarom het Nieuwe Testament boven het Oude te 

verkiezen is. Het tweede boek is gewijd aan de vele synoniemen voor Christus en het derde boek be-

staat uit voorschriften van de Heer en goddelijke lessen, gedeeltelijk terug te vinden in Ad 

Fortunatum. Een derde relevant werk is De Lapsis, een verhandeling over de gevallen christenen, dat 

niet alleen informatie biedt over de aard en de positie van de lapsi, een term die ik op andere dan de 

gebruikelijke wijze zal definiëren, maar tevens over de wijze waarop de zevende vervolging beëindigd 

werd. Ook de andere werken van Cyprianus zullen aan de orde komen. 

 Voorts zijn van belang voor het begrip van Cyprianus’ visie op martelaarschap en vervolging, 

de Acta Proconsularia, die het verslag van Cyprianus’ twee ‘processen’ zijn, en de Vita Cypriani, een 

biografie over Cyprianus toegeschreven aan zijn diaken Pontius. Vanuit het perspectief van bovenge-

noemde werken maak ik regelmatig een vergelijking met andere auteurs, vooral met Cyprianus’ 

geestelijke vader, Tertullianus, en met zijn geestelijke nazaat Augustinus, die Cyprianus ongeveer 600 

maal bij de naam noemt185 en zijn ballingschap, passiegang en martyrium uitvoerig becommentarieert. 

Deze vergelijkingen met andere auteurs hebben als doel aan te tonen dat er in belangrijke mate conti-

nuïteit bestaat tussen het geanalyseerde bronmateriaal en de bredere Noord-Afrikaanse 

vroegchristelijke literatuur.  

 Als tweede, zij het secundaire, kernauteur refereer ik aan de Grieks schrijvende kerkhistoricus 

Eusebius van Caesarea in Palestina (ca. 263-ca. 339) die meerdere werken op zijn naam heeft staan, 

waarvan het bekendste de Historia Ecclesiastica is dat bestaat uit tien boeken. Waarschijnlijk werden 

de eerste acht boeken van dit werk gepubliceerd in het jaar 311, twee jaar voor het einde van de tiende 

vervolging en volgden de laatste twee boeken in 315 en 317.186 In de introductie op dit werk zegt 

Eusebius de periode te gaan verslaan vanaf de Verlosser tot aan zijn eigen tijd en onder meer aandacht 

 
179 Clarke, 1999, p. 691-698 en 704-705. Vergelijkende overzichten (concordanties) van de verschillende num-

meringen vindt men in de Migne edities (bijv. 1891 op p. 188-190) en aan het eind van de edities van Bayard. 
180 Clarke, 1999, p. 706-709. Clarke neemt nog een 82e brief op. 
181 Clarke, 1999, p. 706-708 noemt 14 traktaten, waaronder Quod idola dii non sint, waarvan de authenticiteit 

omstreden is. Het traktaat De Haereticis Baptizandis over de doop van heretici uit 256 noemt Clarke Sententiae 

Episcoporum LXXXVII, besluiten van de bisschoppelijke synode over de doop van de heretici.  
182 Clarke, 1999, p. 689. 
183 In de handschriften wordt gesproken van Testimoniorum Libri Tres (CCSL III.1, p. 3 en Migne, 1891, p. 

703). De term adversus Iudaeos komt niet voor bij Cyprianus en in de literaire receptie, getoetst aan de hand van 

de zoekmachine van Brepols (zie onder I.9), wordt geen werk met deze naam aan Cyprianus toegeschreven. 
184 Sage, 1975, p. 377-83. Cyprianus spreekt Quirinus aan met ‘mijn meest dierbare zoon’, maar Cyprianus is 

nooit getrouwd geweest en volgde ‘puriteinse principes’ (Clarke, 1999, p. 681-682), zodat men mag aannemen 

dat het gaat om een ‘zoon’ in broederschapsverband. 
185 Yates, 2005, p. 122. 
186 Zie hiervoor Eusebius, Henderson I, p. xix-xx. 
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te besteden aan de mensen die bij tijd en wijle ter wille van het goddelijke Woord door bloed en mar-

telingen hun strijd hebben doorstaan.187 Vanaf het achtste boek beschrijft Eusebius de tijd waarin hij 

leefde op basis van eigen observatie; de informatie uit de eerste zeven boeken, de periode die Eusebius 

zelf niet heeft meegemaakt, wordt door hem gedocumenteerd vanuit de bronnen. Als bronmateriaal 

voor de zevende en achtste vervolging heeft Eusebius in zijn Historia Ecclesiastica VI en VII extrac-

ten opgenomen van de brieven die bisschop Dionysius van Alexandrië (247/8 tot 264/5) als 

ooggetuige geschreven heeft aan prelaten van de kerk in Rome.188 Hoewel Dionysius en Cyprianus 

beiden bisschop waren in Africa tijdens de zevende en achtste vervolging, ze beiden voor dezelfde 

netelige kwesties gesteld werden, zoals de doop van heretici en schisma’s, en ze beiden zeer gewaar-

deerd werden,189 beschikken we niet over bewijs dat ze onderling contact hebben gehad.  

 Een werk van Eusebius, waaraan ik incidenteel zal refereren om te wijzen op analogieën, is de 

Martyres Palestinae, ook al is het een verslag van martyria uit de tiende vervolging dat buiten het 

kader van dit onderzoek valt: de tiende vervolging vertoont opmerkelijke overeenkomsten met de ze-

vende en achtste vervolgingen. Ter bepaling van dateringen is Eusebius’ oudste werk, het Chronicon, 

van belang. Het bestaat uit twee delen, waarvan het eerste de hele geschiedenis van alle oude volken 

van het Romeinse rijk afzonderlijk behandelt en het tweede, relevante, deel een tijdstabel is met een 

overzicht in parallelle kolommen van de voornaamste historische gebeurtenissen die hebben plaatsge-

vonden vanaf het begin van deze verschillende culturen tot het jaar 325.  

 

I.9 METHODOLOGIE 

De in dit proefschrift gevolgde methodologie is die van close reading in de oorspronkelijke taal, tekst-

analyse en de analyse van het semantisch veld rond martelaarschap en vervolging volgens de 

gebruikelijke filologische methoden. Een nadeel van deze methode is dat deze weinig aandacht 

schenkt aan het historisch kader. Dit wordt ondervangen doordat er geen objectief historisch materiaal 

beschikbaar is: alle bronnen over deze twee vervolgingen zijn van christelijke origine.190 Na mijn con-

statering dat de pogingen om de vraag naar Romeinse betrokkenheid bij de christenvervolgingen 

bevredigend te beantwoorden zijn vastgelopen en het debat in een impasse is geraakt, zal ik een alter-

natieve visie voorstellen op grond van een breed scala aan bronmateriaal. Ik laat de genoemde 

vroegchristelijke auteurs in kwestie aan het woord, eerst over het martyrium en de aanloop daartoe, en 

vervolgens over de vervolgingen, in deze volgorde, omdat de interpretatie van vervolgingen samen-

hangt met die van het martyrium. Het is mijn intentie om aan te tonen dat op basis van de primaire 

bronnen een bevredigend en consistent alternatief beeld van de martyria en vervolgingen wordt ge-

schetst. Velen hebben voor mij gebruik gemaakt van deze teksten, maar in mijn optiek is eerder 

onderzoek vastgelopen, omdat over het algemeen gewerkt werd vanuit de gedachte dat Romeinen de 

christenen stelselmatig gemarteld en vermoord hebben, op last van de Romeinse keizer.  

 
187 Eus., H.E. I.1.2.  
188 Feltoe, 1918, p. 11, 52. Hiernaast heeft Dionysius nog enkele traktaten geschreven over theologische kwes-

ties, waarvan een is opgenomen in Eusebius’ Historia Ecclesiastica en twee in zijn Praeparatio Evangelica, een 

werk tegen het heidendom geschreven tijdens de tiende vervolging (Feltoe, 1918, p. 62-79). 
189 Feltoe, 1918, p. 6, 9, 17. De brede waardering die Dionysius ontving, blijkt onder andere uit zijn bijnaam ‘de 

grote’. 
190 In hoofdstuk VI zal ik betogen dat de hierboven genoemde Egyptische offercertificaten geen betrekking heb-

ben op een offeredict uitgeschreven door keizer Decius. 
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 Bij mijn tekstanalyse van de bronnen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van vele relevante 

commentaren en met name van Brepols Cross Database Searchtool (CDS), een zoekmachine, waarin 

op specifieke Latijnse termen bij specifieke auteurs in context gezocht kan worden. De relevante tek-

sten zijn – op het Koptisch na – in het origineel geanalyseerd. Hierbij heb ik ervoor gekozen de 

primaire teksten zo letterlijk mogelijk te vertalen in plaats van een meer literaire vertaling te geven die 

verhullend zou kunnen werken. Zonder vermelding van het tegendeel zijn de vertalingen van de 

vroegchristelijke auteurs door mijzelf gemaakt. Tot mijn spijt ontdekte ik recentelijk pas de mooie 

Nederlandse vertaling van de brieven en enkele geschriften van Cyprianus van de hand van Chris 

Tazelaar. Voor de weergave van passages uit het oude en nieuwe Testament gebruik ik de Herziene 

Statenvertaling, tenzij anders vermeld en voor de deuterocanonieke werken de Willibrordvertaling. 

Ook voor de wijze waarop ik mijn samenvattingen presenteer, geldt dat ik ernaar streef zo dicht moge-

lijk bij de brontekst te blijven en zo min mogelijk te interpreteren. Letterlijke citaten staan tussen 

enkele aanhalingstekens of ingesprongen in kleinere letter. 

 

I.10 HOOFDSTUKINDELING 

Dit proefschrift is onderverdeeld in zeven hoofdstukken, die betrekking hebben op de martyria en de 

beide vervolgingen uit het midden van de derde eeuw, gevolgd door een conclusie, een bibliografie, 

een samenvatting en een English summary, en wordt afgesloten met een nawoord. Na de inventarise-

ring van de belangrijkste problemen in verband met martelaarschap en vervolgingen in dit eerste 

hoofdstuk PERCEPTIES OVER VROEGCHRISTELIJK MARTELAARSCHAP EN VERVOLGINGEN TER DISCUS-

SIE en een bespreking van de redenen waarom en de wijze waarop ik beide concepten wil herijken, 

onderzoek ik in hoofdstuk II, DE LOOPBAAN VAN HEIDEN TOT MARTYR, EEN RECONSTRUCTIE, Cypri-

anus’ visie op de martyria van zijn tijd en de manier waarop hij de lange weg naar het martyrium 

presenteert. In dit tweede hoofdstuk zal ik betogen dat er een grote discrepantie, ja zelfs incompatibili-

teit, bestaat tussen de algemeen aanvaarde ideeën over martelaarschap en wat Cyprianus en zijn 

tijdgenoten onder het martyrium lijken te verstaan. Cyprianus blijkt de martyres niet te definiëren als 

christenen die een gewelddadige dood zijn gestorven op last van de Romeinse keizer of diens gouver-

neur, maar als de christenen die het martyrium, d.w.z. het finale getuigenis, hebben doorstaan,191 

waarbij ze dikwijls, maar niet noodzakelijkerwijs, het leven lieten. Een analyse van het begrip marty-

rium en verwante begrippen bij Cyprianus zal duidelijk maken dat de bisschop er het laatste stadium 

van de spirituele weg van de christen bij diens leven onder verstaat.192 Dit betekent echter niet dat de 

christenen geen heftige en uiterst pijnlijke en levensbedreigende strijd hebben geleverd voor het berei-

ken van hun martyria. Omdat we bij Eusebius wel voorbeelden lezen van martelaarsscènes, maar er 

amper explicatie aan wordt toegevoegd, beperk ik me in dit tweede hoofdstuk tot de informatie die we 

bij Cyprianus vinden. Ook hoofdstuk III, HET STRIJDTONEEL VAN DE MARTYR IN SPE, wordt benaderd 

vanuit het binnenperspectief van Cyprianus, waarbij eerst nader wordt ingegaan op de voornaamste 

tegenstanders die de christenen willen belemmeren in hun streven de overwinning te behalen, de de-

monen. Om een goed beeld te krijgen van het wereldbeeld dat aan de orde is, worden de aard, het 

functioneren en de benamingen van demonen behandeld. Degene die zich beijvert voor het martyrium, 

wordt niet alleen gemarteld door deze kosmische tegenstanders, maar ook door een aardse rechter of 

 
191 Cyprianus is blijkens Ep. 58.4.2 geneigd ook diegenen martyres te noemen die ten gevolge van hun pogingen 

het martyrium te bereiken, overleden zijn.  
192 Na de fysieke dood van de martyr gaat de inwijdingsweg verder (zie Openb. 6:9-11 en hoofdstuk II). 



37 

 

beul, echter binnen de in dit proefschrift ontwikkelde lezing niet op last van de Romeinse keizer. Ver-

volgens wordt gekeken naar de locaties, die in mijn visie eveneens van zowel aardse als kosmische 

aard zijn. In hoofdstuk IV, GETUIGENISSEN VAN DE ZEVENDE VERVOLGING DOOR CYPRIANUS, wordt 

de rol van keizer Decius nader onderzocht, waarbij speciale aandacht geschonken wordt aan het edict 

dat Decius had uitgevaardigd ten aanzien van de christenen, waarvan algemeen wordt aangenomen dat 

het diende om de christenen een offertoets te laten afleggen ten bewijze waarvan Decius certificaten, 

libelli, zou hebben laten uitreiken. De door Cyprianus genoemde libelli zijn echter van heel andere 

aard en lijken de keizer vrij te pleiten van zijn stigma als opdrachtgever tot het vermoorden van chris-

tenen. Hoofdstuk V, GETUIGENISSEN VAN DE ZEVENDE VERVOLGING BIJ EUSEBIUS, onderzoekt 

dezelfde thema’s, maar nu gezien vanuit het perspectief van de Grieks-schrijvende bisschop Dionysius 

van Alexandrië uit het Oosten van het Romeinse rijk, geciteerd door Eusebius. Dionysius doet uitvoe-

rig verslag van deze vervolging, maar rept met geen woord van libelli of offercertificaten die het 

tastbare bewijs zouden zijn voor de zevende vervolging. In hoofdstuk VI, DE EGYPTISCHE OFFER-

CERTIFICATEN, worden de in Egypte gevonden offercertificaten geanalyseerd met als conclusie dat ze 

geen bewijzen zijn voor het voldoen aan een opdracht tot offerplicht van keizer Decius; ik doe een 

suggestie waartoe ze wel gediend kunnen hebben. Hoofdstuk VII, GETUIGENISSEN VAN DE ACHTSTE 

VERVOLGING, analyseert de informatie over de waterdoop, de eerste confessie, de ballingschap en het 

martyrium van Cyprianus op grond van de voornaamste bronnen van de achtste vervolging, die onder 

Valerianus. Naast de Vita Cypriani en de Acta Proconsularia bespreek ik de enige passage, waaruit 

zou blijken dat Valerianus aan de senaat opdracht gegeven zou hebben om christenen te vermoorden, 

te vinden in Cyprianus’ Epistula 80. In de CONCLUSIE wordt onder meer een overzicht gegeven van 

termen die in martyrium-verband van een andere invulling worden voorzien dan de gangbare. Tevens 

wordt ingegaan op de in dit hoofdstuk gesignaleerde problematiek bezien vanuit mijn alternatieve 

interpretatie en worden enkele parallelle visies gepresenteerd. Ter afsluiting worden aanbevelingen 

gedaan voor vervolgonderzoek. Vanwege de omvang van dit proefschrift heb ik besloten me in deze 

studie te beperken tot de christelijke martyria en de Joodse martyrium-geschriften slechts vanuit de 

visie van de christenen te benaderen. Hierna volgen de BIBLIOGRAFIE, de SAMENVATTING en de 

ENGLISH SUMMARY. Dit proefschrift wordt afgesloten door een NAWOORD over de afbeelding op het 

omslag, gevolgd door een woord van dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




