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WAARV AN IS DIE CHRISTENE VOOR 
PLINIUS AANGEKLA ?1 

deur F. Smuts 
(Universiteit van Stellenbosch) 

Hierdie vraag vorm 'n onderdeel van die veel breer vraagstuk-waarom 
die Christene deur die Romeinse owerheid oor 'n lang tydperk van 250 jaar 
vervolg is. Ek wil my egter bepaal tot die gebeure wat Plinius beskryf en 
in die besonder die teks van die Plinius-Trajanus briewe in oenskou neem 
om vas te stel watter lig dit op die verskillende standpunte werp wat reeds 
deur talle skrywers geopper is oor die onderhawige vraagstuk. Hierdie 
onderwerp interesseer uit die aard van die saak nie net die Klassikus nie, 
maar ook die Antieke Historikus, die Kerkhistorikus, die Teoloog en die 
Juris en is dus al van alle hoeke toegelig.2 

Van die verskillende standpunte uit die oogpunt van die Romeinse Reg vir 
die peri ode voor die groot vervolgings van die Derde Eeu n. C., soos dit belig
gaam is in die literatuur sedert 1890, gee A. N. Sherwin-White 'n uitste
kende opsomming in sy artikel The Early Christians and Roman Law Again.2 

1. Verwerking van voordrag gelewer voor die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika, 
Pretoria 4 Febr. 1965. 

2. Die volgende is 'n kart bibliografie oar die onderwerp. In voetnotas word gewoonlik 
net na skrywers verwys. Vollediger bibliografiee is te vind in C.A.H. XII pp. 775-776; 
Last, Christenverfolgungen in R.A.C. en ook in die voetnotas van Sherwin-White se 
artikel ,The early Christians and Roman Law again', en die van De Ste. Croix ,Why 
were the Early Christians Persecuted?'. 

Allard, P. Le Christianisme et /'Empire romain de Neron a Theodore, Paris 1925. 
Borleffs, J. G. ,Institutum Neronianum', Vigi/iae Clzristianae 6 (1952) pp. 129-145. 
Crake, J. E. A. ,Early Christians and Roman Law', Phoenix, The Journal of the Clas-

sical Association of Canada, XIX, 1 (1965) pp. 61-70, het tot my aandag gekom nadat 
hierdie artikel voltooi was. 

De Ste. Croix, G. E. M. , Why were the Early Christians persecuted?', Past and Present 
26 (Nov. 1963) pp. 6-38. 

Gregoire, H. ,Les Persecutions dans !'empire romain', Memoires de l'Acad. Roy. de 
Be/g., C!. des Lettres 46, 5, Brussel1964. 

Guterman, S. L. Religious Toleration and Persecution in Ancient Rome, London 1951. 
Hardy, E. G. Christianity and the Roman Government, London 1925. 
Homo, L. Les Empereurs Romains et le christianisme, Paris 1931. 
Homo, L. De Ia Rome paienne a Ia Rome chretiemze, Paris 1950. 
Last, H . ,Christenverfolgungen', Reallexikon fiir Antike und Christentum II (1954) 

pp. 1159-1228. 
Last, H. ,Rome and the Druids', J.R.S. 1949 1 ff. 
Last, H. ,The Study of the Persecutions', J.R .S. 1937 80 ff. 
Merrill, E. T. Essays in Early Christian History, London 1924. 
Mommsen, T. Romisches Strafrecfzt, Leipzig 1899. 
Moreau, J. Die Christenverfolgung im Romisclzen Reich, Berlin 1961. 
Ramsay, W. The Church in the Roman Empire before A.D. 170, London 1893. 
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Hy wys drie hoofrigtings aan. Die eerste is dat daar 'n algemene wet was, 
geldig vir die hele Ryk, wat die beoefening van die Christendom verbied 
het op straf van die dood. Hierdie standpunt is deur Callewaert en veral 
Franse en Belgiese geleerdes geformuleer en gehuldig. Die tweede is die 
bekende coercitio-teorie van Mommsen en sy skool, dat daar teen die 
Christene opgetree is deur die goewerneur (of magistraat) op grond van sy 
gewone magte, wat 'n uitvloeisel is van sy imperium om die openbare rus 
en orde in sy gebied te handhaaf. Die basiese oortreding van die Christene 
wat die goewerneur laat optree het, was, volgens Mommsen, afvalligheid 
van die nasionale godsdiens as gevolg van die invoer van 'n vreemde kultus. 
Hierdie coercitio-optrede is gewoonlik gesien as polisie-aksie, waar die 
Christene uitgesoek, gevang en gestraf is, sonder die gewone hofprosedures. 
Die derde teorie is dat die Christene eenvoudig onder die gewone, bestaande 
wette aangekla en verhoor is vir een of ander spesifieke misdaad wat reeds 
in die Romeinse strafreg geformuleer was, soos bv. moord, bloedskande, 
ongeoorloofde byeenkoms, hoogverraad, heiligskennis. Die laasgenoemde 
is dikwels met die coercitio-teorie verbind, omdat hierdie oortredinge 
natuurlik geleentheid gee vir 'n goewerneur om met dwangmaatreels op te 
tree in belang van die openbare veiligheid. 

Kan ons nou enige duidelikheid oor hierdie saak kry deur 'n noukeurige 
ondersoek van Plinius se brief (X. 96) en Trajanus se antwoord daarop 
(X. 97). Die teorie van 'n algemene wet vind geen steun daarin nie. Dit is 
ook duidelik dat daar geen opdrag (mandatum) van die keiser hieroor was 
nie. As daar 'n spesifieke wet of opdrag was, sou Plinius nie soveel onseker
heid oor sy optrede getoon het nie, soos sy woorde duidelik bewys: ,cunc
tationem meam ... vel ignorantiam'3 en ,nescio quid et quatenus aut puniri 
soleat aut quaeri' (1) en ,nee mediocriter haesitavi' (2). Ons sou ook verwag 
het dat hy daarna by name sou verwys het, soos hy wei doen verder in 
verband met diy mandata van Trajanus teen hetairiae (7). Trajanus se 
antwoord bevestig die afwesigheid van 'n wet nog sterker. Hy verbied die 
opsporing van Christene, maar voeg nog by ,neque enim in universum 
aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest',4 wat m.i. die 
bestaan van 'n wet op hierdie tydstip onmoontlik maak. 

Die konsensus van opinie vandag is dan ook heeltemal teen 'n wet. 5 

Sherwin-White, A. N. Roman Society and Roman Law in the New Testament, Oxford 
1963. 

Sherwin-White, A. N. ,The Early Christians and Roman Law again', Journal of Theo
logical Studies vol. 3--4 (1952-53) pp. 199-213. 

Vogt, J . ,Christenverfolgungen (historisch)', Reallexikon fur Antike und Christentum II 
(1954) pp. 1159-1228. 

3. Plin. Epp. X. 96, I. Waar ek verder aanhaal uit hierdie brief word die nommer van 
die paragraaf waarin dit voorkom tussen hakies agtema geplaas. 

4. Plin. Epp. 97, I. 
5. Sien bv. Sherwin-White ,Early Christians' pp. 200-201; Moreau pp. 62 vv.; Borleffs; 

Last R.A.C. 
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Verskeie ander deurslaggewende redes, behalwe die korrespondensie van 
Plinius, bevestig dit. Die sporadiese karakter van die vervolginge, selfs tot 
die helfte van die derde eeu, spreek teen 'n wet. Sherwin-White6 haal 
Gregoire aan oor die feit dat Tertullianus getuig dat die Christene nie voor 
180 n.C. in Afrika vervolg is nie, onder Saturninus ,qui primus hie gladium 
in nos egit'. 7 

Daar is ook nerens elders melding van 'n spesifieke wet nie. Die belang
rikste bron wat aangehaal word ter stawing is Tertullianus, wat in die 
algemeen praat van leges (in die meervoud) en eenkeer van 'n institutum 
Neronianum om die Christene te vervolg wat die enigste van Nero se maat
reels was wat nie tot niet gegaan het nie. Borleffs (en andere) het egter 
afdoende bewys dat die institutum Neronianum nie na enige spesifieke wet 
verwys nie en, waar Tertullianus van leges praat, hy ook nie aan enige 
spesifieke wet teen die Christene dink nie. Ons kan byvoeg dat Tertullianus 
die oorsprong van die , wette' teen die Christene soek in die ou bepaling dat 
geen god se diens ingevoer mag word nie tensy deur die Senaat goedgekeur. 8 

As die Christelike geloof dus nie van die Senaat sanksie ontvang het nie, 
sou dit by implikasie onwettig wees-altans in Italie, as ingevoerde gods
diens, en sou mens in die algemeen van die wette teen die Christene kon 
praat sonder dat daar spesifiek een was. 

Teen die ou coercitio-teorie dat die goewerneur eenvoudig op grond van 
sy imperium in die provinsie deur die polisie Icon optree is daar vandag 
ernstige beswaar. Sherwin-White9 wys baie duidelik dat selfs rowers in die 
hof met 'n bepaalde aanklag verhoor moes word (cognitio). Sekere aan
klagte leon plaaslike howe van die stede verhoor, maar die ernstiger moes met 
'n duidelike klagskrif (elogium) na die goewerneur in die hoofstadgaan 
of na die provinsiale hoofstad wanneer die goewerneur op sy omgang daar 
kom. Weliswaar het die goewerneur by die cognitio baie wye en selfs wille
keurige magte gehad en kon hy, behalwe waar hy deur 'n mandatum of 
rescriptum van die keiser of deur een of ander presedent gelei word, geheel 
na goeddunke handel. Selfs wat betref die uiteindelike formulering van die 
misdaad het hy heelwat vryheid gehad. M.a.w. die arbitrium iudicantis 
was van groot gewig.IO 

Plinius se brief bewys duidelik dat in sy verhore hierdie normale prosedure 
gevolg is. Hy se op feitelike toon ,cognitionibus de Christianis interfui 
numquam' (1) waardeur by implikasie te kenne gegee word dat daar voor 
sy tyd verhore van Christene plaasgevind het, hoewel hul miskien nie so 

6. ,Early Christians' p. 202, Gregoire p. 29. 
7. Tertullianus Ad Scapulam, 3. 
8. Apol. V. 1, vgl. ook c. 21 en 24. 
9. Sherwin-White ,Early Christians' p. 204. 
10. Sien vera! Sherwin-White Roman Society and Roman Law in the New Testament 

Hoofst. I; oor arbitrium iudicantis vera! pp. 17 en 20-22. 
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algemeen was nie, want hy is heeltemal onkundig daaromtrent: ,nescio 
quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri' (1). Die belangrike punte hier 
is egter dat die vervolging van die Christene deur die gewone hofproses 
(cognitio) geskied het en nie deur summiere polisie-optrede nie. Hulle is 
duidelik deur 'n aanklaer (of aanldaers) voor sy regbank aangekla (,qui ad 
me tamquam Christiani deferebantur' (2) ). Die hele trant van die brief 
dui aan dat hy 'n bietjie in die verleentheid gebring is deur hierdie aanklagte, 
soos sy haesitavi veral aandui en verder ook sy begeerte om hierdie arme 
drommels wat in sulke groot getalle in die gedrang kom te help. Daar is dus 
hoegenaamd geen sprake van enige paging van die goewerneur om op 
summiere wyse sy magte van coercitio te gebruik om die Christene te gaan 
opspoor en te straf nie. Na die eerste verhoor word die aanklaers vry
moediger (,plures species inciderunt' ( 4) ) en selfs 'n naamlose aanklag 
word ontvang, maar nog altyd 'n aanklag van buite, wat die saak by die 
goewerneur as regter aanhangig maak. Na hierdie tweede stel aanklagte 
vind ook 'n duidelike geregtelike ondersoek plaas: hy ondervra die beskul
digdes (,interrogavi' (3) ) en dan straf hy die wat hy skuldig bevind. Sy 
optrede word dan ook as normale en korrekte prosedure deur die keiser 
gesien en goedgekeur: ,actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis 
causis eorum qui Christiani ad te delati fuerant'. 11 Ons let veral op die 
uitdrukking excutiendis causis wat op 'n baie duidelike hofondersoek wys 
en delati fuerant wat die normale aanklag by die hof deur 'n aanklaer van 
buite aandui. Dan gee Trajanus 'n spesifieke opdrag aan sy goewerneur vir 
die toekoms wat weereens die normale hofprosedure bevestig: hulle moet 
eers aangekla word (,deferantur'), hul skuld moet voor die hof bewys 
word (,arguantur') en dan eers kan hul gestrafword (,puniendi sunt') maar
en dit is baie belangrik-daar moet 'n definitiewe aanklaer verskyn wat 
gewillig is om in sy eie naam aan te kla, iets wat weereens die normaliteit 
van die geregtelike prosedure bevestig. 

Waar Plinius se proses dus heeltemal reelmatig en normaal is volgens 
ons kennis van die cognitio,12 moet ons nou egter vra (i) Waarvan is die 
mense aangekla, wat was die spesifieke klag, en is dit 'n misdaad wat in die 
Romeinse wetboek staan? en (ii) Waarvan vind Plinius hul skuldig-'n 
skuld wat die doodstraf verdien? Die antwoord op die eerste vraag is baie 
duidelik: die klag op die klagskrif is enkel en bloot dat hulle Christene is; 
ons lees immers ,tamquam Christiani deferebantur' (2). Sy ondervraging 
bevestig dit ,interrogavi ipsos an essent Christiani' (3) en dit is dus die 
enigste saak wat hulle erken (,confitentes') en mee volhou (,perseverantes') 
of ontken. Ook die toetse wat hy aanle, is bedoel om hierdie erkenning of 
ontkenning te staaf, en hier kom presies dieselfde woorde wat hierbo in die 
vorm van 'n indirekte vraag gestel is (,an essent Christiani') in die vorm van 

11. Plin. Epp. 97, 1. 
12. Sien voetnoot 10. 
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'n accusativus cum infinitivo tweekeer voor ,esse se Christianos '. 
Saam hiermee hang die veelbesproke saak van die nomen, 'n vraag wat 

Plinius self stel-of die nomen ipsum strafbaar is of die flagitia cohaerentia 
(2). Dan is dit duidelik dat dit die nomen is wat hy straf, as hy die wat vol
hardend bevestigend antwoord op sy vraag ,Christiani estis ?', tot die dood 
veroordeel, veral ook as hy byvoeg dat, wat hulle ook al bely as geloof, dit 
eintlik hul strafbaar maak-naamlik hul hardnekkige volharding in hul 
Christenheid (,an essent Christiani'). 

Trajanus se antwoord bevestig hierdie redenering ashy se: ,qui negaverit 
se Christianum esse ... veniam impetret' ,13 waar dieselfde frase as hierbo, 
nou net in die enkelvoud (,se Christianum esse'), voorkom. Hiermee is die 
tweede vraag ook beantwoord en dit is n1. dat hul skuldig bevind word van 
Christen te wees, dus weer van die nomen. Dat dit so is, bevestig verder die 
feit dat hy eintlik geen in die ooglopende flagitia vind nie, veral na ondersoek 
van die tweede groep aangeklaagdes ,adfirmabant autem hanc fuisse sum
roam vel culpae suae vel erroris' (7) en dan volg eintlik 'n lofprysing van die . 
Christene. In die woorde van Plinius ,adfirmabant ... hanc fuisse summam 
vel culpae suae vel erroris' skyn byna 'n half-apologetiese toon te le, wat die 
afteiding bevestig dat Plinius eintlik die Christene wou help. Ook die 
spesifieke ondersoek van die twee ministrae lewer op die oog af geen ernstige 
rnisdaad op nie (,nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodi
cam' (8) ). Tertullianus bevestig ook dat dit die nomen is en dat daar nie 'n 
ander klag op die klagskrif staan nie.14 

Hier is dus 'n moeilikheid: hul word van Christenheid aangekla, maar 
Plinius vind geen besondere flagitia nie, maar voel tog dat hul pertinacia 
en inflexibilis obstinatio gestraf moet word-albei woorde wat nie in die 
wetboek as rnisdade genoem word nie. 

Om hierdie moeilikheid te oorbrug het baie al aan die hand gedoen dat 
die strafbaarheid van die Christene daarin gele het dat hul deur hul deel
name aan die Christelike geloof een of meer van die erkende rnisdade 
gepleeg het wat ons by die derde teorie hierbo genoem bring. Dit sou vir die 
vrye cognitio van die goewerneur geen hindernis wees dat die aangeklaagde 
van een rnisdaad aangekla is maar aan 'n ander skuldig bevind word nie.15 

Uit die Plinius-brief blyk dit ook dat hy van 'n algemene presumpsie uitge
gaan bet dat, as iemand Christianus is, van hom sekere oortredings verwag 
kan word (,flagitia cohaerentia nornini')16 en sy verdere naarstige soek na 
flagitia bevestig dit. Tertullianus bevestig dit ook, waar hy se dat al wat die 

13. Plin. Epp. 97, 2. 
14. Apol. II, 18: ,Intellegere potestis non scelus aliquod in causa esse sed nomen' 

en 20: ,Denique quid de tabella recitatis ilium Christianum? Cur non et homicidam? etc.' 
15. Sien voetnote 9 en 10. 
16. Die algemene betekenis en gebruik van die woord cohaereo skyn vir my aan te dui 

nie 'n toevallige saamgaan nie, maar eerder 'n inherente. 
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Romeinse regter wil he 'n confessio nomm1s IS, want dit presumeer 'n 
misdaad: ,praesumatis de sceleribus nostris ex confessione nominis'Y 

Die misdade wat in hierdie verband aangegee is, is veral maiestas (hoog
verraad), sacrilegium (heiligskennis), afvalligheid van die nasionale gods
diens, veral deur Mommsen voorgestaan en wat hy eintlik maar met 
maiestas gelykstel, collegium illicitum (ongeoorloofde vergadering) en dan 
die groep van oortredings wat baie vroeg reeds as lasteringe deur die heidene 
voor die Christene se deur gele is, nl. moord (veral kindermoord), bloed
skande en kannibalisme. 

Hierdie laaste wat ook reeds deur Tertullianus uitvoerig genoem word 
en as belaglik weerle word, hoef ons nie lank besig te hou nie. Dit is baie 
waarskynlik dat hierdie juis die aanldagte is wat Plinius aanvanklik onder 
cohaerentia flagitia bedoel het en dat die sorgvuldige ondersoek wat hy 
instel na die Christene se verlede ( deur die tweede groep aangeklaagdes en 
die ministrae te ondervra) juis bedoel is om vas te stel of daar enige waarheid 
in steek. Dat dit na hierdie soort van misdade is wat hy soek, word bevestig 
deur die feit dat hy dit die moeite werd ag om by te voeg dat die Christene 
se maaltye uit alledaagse en onskuldige voedsel bestaan het18 (en dus nie 
kannibalisties was nie). En as Plinius so spesifiek na hierdie soort misdade 
gesoek het, hoef ons nie twyfel dat dit ook spesifiek die aanklagte was wat 
die aanklaers van die Christene by Plinius genoem het. Plinius vind egter 
niks daarvan waar nie en ons moet aanvaar dat hulle nergens in enige 
Christenverhoor veel indruk op die owerhede gemaak het nie. M.a.w. 
bulle is die tipiese volkspraatjies wat gedurig in omloop is, maar vir ons 
doel van geen belang. 

Merrill het 'n saak probeer uitmaak vir die collegium illicitum deur 'n 
analise van Plinius se optrede. Hy gaan egter m.i. van 'n onbewese uitgangs
punt uit ashy beweer: ,For apparently somewhat more than a year before 
Pliny communicated with his chief on the subject the Christian Churches 
had been proscribed under the terms of the prohibitory edict regarding 
collegia of whatever description'/9 en bou verder sy hele argument op die 
assumpsie dat die godsdienstige byeenkomste van die Christene sulke 
collegia gekonstitueer het, terwyl Plinius se brief dit duidelik aandui dat 
hy hul nie daarvoor veroordeel het nie. Hy gee immers te kenne dat die 
Christene sodanige byeenkomste wat na hetairiae leon lyle, laat vaar het, na 
Trajanus se uitdruklike bevel daarteen. As dit die oortreding in hierdie 
geval behels het, is ek oortuig daarvan dat Plinius nie soveel twyfel in 
verband met sy optrede teen die Christene sou openbaar het nie.20 

17. Apol. II. 11. 
18. Plin. Epp. 96, 7: ,morem .. . coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et 

innoxium'. 
19. Merrill p. 184. 
20. Reeds Ramsay (pp. 210 vv.) het dit afgewys. Sherwin-White is dieselfde mening 
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Daar bly nog twee aanklagte oor om te behandel: die een is van vyandig
heid teen die Romeinse Staat (laesa maiestas), die ander van vyandigheid 
teen of verwerping van die Romeinse godsdiens. Hierdie twee word ook wel 
ineengestrengel, soos deur Mommsen,21 en ook by Tertullianus is bulle 
nou verbonde,22 maar ons behandel bulle liewer apart. Verallaesa maiestas 
(staatsvyandigheid) lyk 'n voor-die-hand-liggende aanklag vir mense wat 
weier om voor die keiser se beeld te offer of om by sy genius te sweer of om 
vir hom aan die gode te offer. Tertullianus gee dit reeds aan as aanklag: 
,propterea igitur publici hostes Christiani, quia imperatoribus neque vanos 
neque mentientes neque temerarios honores dicant'.23 

Daar word egter sterk beswaar gemaak daarteen dat laesa maiestas om 
hierdie rede as die besondere oortreding in die Plinius-verhore kon gegeld 
het, omdat die Romeinse owerheid nie keiseraanbidding in die provinsies
altans nie in hierdie tyd-afgedwing het nie, en in die besonder Trajanus 
allermins verlang het om mense wat hom nie vereer het nie, met maiestas
aanklagte te dreig. In hierdie verband word die volgende woorde van Tra
janus aan Plinius aangehaal ,cum propositum meum optime nosses, non ex 
metu nee terrore hominum aut maiestatis reverentiam nomini meo adquiri' .24 

Moreau meen dat die offerande by Plinius nie moes dien as bewys van 
lojaliteit nie maar om as demonstrasie van die Christene se afvalligheid te 
dien, en Last meen ook dat die byvoeging van Trajanus se beeld by die 
godebeelde bloot 'n hoflikheidsgebaar is.25 

Daar is 'n mate van steun in Plinius se brief vir die standpunt dat die 
weiering om die keiser se beeld te aanbid en die kultushandeling uit te voer 
nie die basiese oortreding uitgemaak het nie, want soos ons hierbo gesien 
het, is die eerste groep Christene veroordeel bloot vir die naam, voordat 
Plinius nog die toetse aangewend bet. Die toetse word eers aangewend by 
die volgende groep of groepe aangeklaagdes. 

Of die saalc egter hiermee afgemaak is, kan tog nog betwyfel word en ek 
kom weer daarop terug. Eers behandel ek die godsdienskwessie. 

Mommsen het die rede tot optrede teen die Christene gesien in hul 
,afvalligheid van die nasionale godsdiens' wat by beskou bet as die ergste 

toegedaan en gee oak 'n insiggewende bespreking (o.c. pp. 205-206) en wys daarop dat 
Tertullianus dit oak noem as een van die gewone aanklagte wat teen die Christene geopper 
is, maar dit eintlik maklik ontsenu het. 

21. Romisches Strafrecht pp. 575 vv. 
22. Apol. 10, 1: , ,Deos", inquitis, ,non colitis, et pro imperatoribus sacrificia non 

penditis." Sequitur ut eadem ratione pro aliis non sacrificemus, quia nee pro nobis ipsis, 
semel deos non colendo. Itaque sacrilegii et maiestatis rei convenimur. Summa haec 
causa, immo tota est.' 

23. Apol. 35, 1. 
24. Plin. Epp. X, 82. 
25. Moreau p. 66; Last R.A.C. 121; Sherwin-White ,Early Christians', p. 203; vgl. ook 

De Ste. Croix p. 10. 
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vorm van maiestas.26 Hierdie opvatting word nie meer vandag in hierdie 
uiterste vorm aanvaar nie, maar daar is tog verskeie geleerdes wat meen 
dat die basis van optrede teen die Christene in 'n godsdiensoortreding le. 
Guterman27 veral meen dat die Christenvervolginge maar gespruit het uit 'n 
ou beproefde en kontinue politiek i.v.m. vreemde godsdienste waarvoor 
daar genoeg voorbeelde in die Romeinse geskiedenis te vinde is. 

Teenoor hierdie standpunt word aangevoer dat Rome nie sodanige kultu
reel-godsdienstige nasionalisme geken het nie; dat dit eintlik onmoontlik 
was vir haar om so iets af te dwing op haar talryke provinsies met hul 
menigvuldigheid van gode en kultusse en dat sy dus eintlik onverskillig 
was oor wat elke volk of volksgroep indiwidueel geglo het. 

Dat die wesentlike inhoud van die Christene se geloof ook vir Plinius 
eintlik nie so belangrik was vir die strafbepaling nie, lyk uit die volgende 
woorde van hom te volg, waar hy se: ,neque enim dubitabam, qualecumque 
esset quodfaterentur, pertinaciam certe et infl.exibilem obstinationem debere 
puniri' (3). Dit lyk of hy hom hier losmaak van die spesifieke inhoud, maar 
meer bepaal by die uiterlike houding van die Christene met betrekking tot 
hul geloof. 

Daar is nog een spesifieke aanklag in verband met die godsdiens wat 
oorbly, naamlik sacrilegium. Dit is net soos die vorige (crimen laesae 
religionis) ook 'n aanldag wat deur Tertullianus28 genoem word en dit word 
soms aanvaar as die spesifieke oortreding van die Christene. Dit word in 
verband gebring met die aanklag van 0.9e6tT)<; in Dio Cassius,29 wat gesien 
word as 'n vertaling van die Latynse irreligiositas: Tertullianus noem ook 
hierdie beskuldiging,30 maar irreligiositas ontbreek . as misdaad in die 
Romeinse strafreg en · daarom, meen die voorstanders, is sacrilegium as 
handige plaasvervanger ingeskuif met 'n verbreding van die oorspronklike 
begrip van die woord. 

Die regsgeleerdes wil egter hiervan niks weet nie: hul meen dat sacrilegium 
nie hierdie breer begrip van godsdienstige oortreding kan dra nie, want in 
die Digesta sluit dit feitlik net tempelroofin.31 Verder is daar die moeilikheid 
dat die hierbogenoemde aanklagte van irreligiositas, in die tyd van Domiti
anus, teen Romeinse burgers in Rome gemaak is en 'n mens kan nie die 
oorwegings wat daar gegeld het so maar oordra op peregrini in die provinsies, 
waar Rome met talryke vreemde godsdienste te doen gekry het nie. 

26. Romisches Strafrecht pp. 575 vv. 
27. Religious Toleration and Persecution in Ancient Rome, sien vera! p. 14. 
28. Apol. 10, 1. (Vir crimen laesae religionis sien Apol. 24, 1.) 
29. Dio Cassius, Ep. Xiph. LXVII, 14. 
30. Apol. 24, 3 en 6; vgl. ook die aanklag teen Pomponia Graecina (in Tac. Ann. 13, 32) 

superstitionis extemae rea. 
31. Dig. XLVIII 13, 11. Vgl. ook Mommsen Strafrecht p. 569. Rein Kriminalrecht der 

Romer, Aalen 1962 (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1844) meen egter sacrilegium het in 
die Keisertyd 'n wyer betekenis ontwikkel (p. 691). 
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Persoonlik is ek egter oortuig dat godsdienstige oorwegings wel 'n rol 
gespeel het by die vervolging, waaroor later. 

Ons het hiermee die belangrikste wetlike aanldagte ondersoek wat teen 
die Christene kon gegeld het en gevind dat daar besware teen die meeste 
ingebring word. Plinius se houding is oenskynlik ook dat hy eintlik geen 
flagitium vind nie. Nadat die tweede groep aangeklaagdes verhoor is, se 
hy-byna as pleitbesorger vir die Christene-,adfirmabant autem hanc 
fuisse summam vel culpae suae vel erroris' (7) en die ,summa culpae' loop 
eintlik uit op 'n opsomming van hul deugde. Net so na die ondersoek van 
die ministrae se hy ,nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et 
immodicam' (8)-geenflagitia nie maar wel 'n superstitio prava et immodica, 
wat interessant is, want later praat hy weer van die ,superstitionis istius 
contagio' (9). 

Tog straf hy hulle met die dood vir volharding in hul Christenheid en die 
naaste wat hy daaraan kom om te se waarom hy hul straf, behalwe vir die 
naam, kom voor in die sin reeds hierbo aangehaal: ,neque enim dubitabam 
... pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri'. Dit het 
Sherwin-White32 daartoe gelei om te aanvaar dat dit eintlik die kern vorm 
van die Christene se strafbaarheid in Plinius se oe, naamlik hul onversetlike 
koppigheid om 'n redelike bevel van 'n Romeinse owerheidspersoon te 
gehoorsaam. Die Christene se weiering, om te aanbid meen Sherwin-White, 
maak hul nie skuldig aan maiestas nie maar aan contumacia, 'n vergryp wat 
volgens hom wel deur Romeinse regsgeleerdes in 'n ernstige lig gesien is. 
Sherwin-White soek blykbaar 'n oortreding wat sal pas by die pertinacia 
en obstinatio wat Plinius as strafwaardig aanmerk, maar wat nie as vergryp 
aangeteken staan in die wetboek nie. 

In die Digesta-passasie33 deur Sherwin-White o.a. aangehaal om sy 
opvatting te staaf, word contumacia byna toevallig bygehaal: in 'n afdeling 
De Poenis word dit bloot as verswarende omstandigheid bygehaal (,nam 
contumacia eius cumulat poenam'). Ek kan dus nie saamgaan nie dat ,this 
contumacia was the core of the official objection'34 maar sou dit eerder wil 
stel dat nie contumacia as misdaad gestraf word nie, maar eerder die vol
harding in 'n strafwaardige houding-nl. ,Christen-wees'. Hul word dus 
soos ons hierbo aangetoon het, gestraf vir die nomen, omdat hul Christen 
is en dit wil bly. 

Die resultate van die ondersoek sover was in 'n sekere sin negatief, omdat 
ons geen bepaalde uitstaande misdaad kon vind waarvoor die Christene 
gestraf word nie, of altans besware teen almal gevind het. Die oplossing 

32. ,Early Christians' pp. 210 vv. 
33. Dig. XLVIII. 19.4,5. 
34. Sherwin-White op. cit. p. 210; de Ste. Croix, op. cit. pp. 18-19, wys oolc Sherwin

White se contumacia-teorie ten sterkste af en gee 'n aantal deurslaggewende redes om sy 
standpunt te staaf. 
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van die probleem word nog bemoeilik deur die feit dat Trajanus 'n verbod 
plaas op die jag van Christene (,conquirendi non sunt'), 'n houding wat 
deur die keisers gehandhaaf word tot selfs in die derde eeu. Ek wil dus 
beweer dat reeds by die Christenvervolging onder Plinius 'n hele kompleks 
van gedagtes, houdings en selfs emosies saamgewerk het in die behandeling 
van die Christene, dat ons hier by Plinius 'n houding en optrede het wat 'n 
fase is in 'n lang en geleidelike ontwikkeling tot daar in die middel van die 
derde eeu 'n bepaalde manier van optrede finaal uitgekristalliseer het. 

In hierdie verband het De Ste. Croix35 in die reeds genoemde artikel 'n 
baie interessante en insiggewende · benadering, naamlik dat ons moet 
onderskei tussen die houding van die owerhede en die van die gewone 
heidense massa. Hierop werp Tertullianus se Apologeticus 'n baie interes
sante lig wat ek kortliks wil ontleed. Hoewel dit meer as tagtig jaar na 
Plinius se brief geskryf is, help dit tog ook om ons probleem te verklaar. 
Dit bevat natuurlik retorika en oordrywing, maar is tog 'n verbasend 
insiggewende stuk in die hele verband. 

Tertullianus spreek die magistrate, voor wie die Christene verhoor word, 
aan en noem dan al die aanklagte wat reeds hierbo behandel is-die laster
stories sowel as die meer formele aanklagte. Uit sy woordkeuse is dit baie 
duidelik dat dit aanklagte is wat reelmatig in die volksmond teen die Chris
tene leef: hul word gese te wees homicidae, sacri/egi, incesti, publici hastes, 
maiestatis rei. Die maiestas van die Christene bestaan nie net daarin om te 
weier om vir die keiser te offer nie, maar ook om in sy naam 'n eed te neem en 
aan hom te offer. Deur hul weiering om die keiser te aanbid word die 
Christene as publici hastes beskou (35.1). Hul vyandigheid teen die gewone 
orde kom ook uit in hul afsydigheid van die res van die volk by openbare 
feestelikhede ter ere van die keiser. Hul hou hul eenkant. En dieselfde 
beskuldiging word ingebring deur die bewering dat hul deelneem aan 
collegia illicita. 

Hier sien ons duidelik die werking van die massasielkunde teen hierdie 
groep wat hul eksklusief, afsydig hou, nie lid van die gewone samelewing 
wil wees nie, maar vyandig staan teen die hele lewe van die volk. Dit laat ons 
dadelik dink aan die aanklag wat reeds by Tacitus teen die Christene inge
bring is-hul odium generis humani.36 Dit alles wek 'n wrewelige haat 
(odium) by die publiek, wat telkens deur Tertullianus in soveel woorde 
genoem word.37 

Behalwe bogenoemde redes is daar nog 'n ander potente, redelose vrees, 
soos De Ste. Croix ook aandui,38 vrees dat die gode se toorn gewek word 
deur die afwykende houding en optrede van die Christene in die samelewing 

35. Op. cit. pp. 6 en 24. 36. Tac. Ann. 15, 44. 
37. Apol. 1, 4 ,quid enim iniquius quam ut oderint homines quod ignorant?'; 2, 3 

,odio publico'; 3, 4 ,odium Christianorum'. 
38. Op. cit. pp. 25-26. 
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teen die tradisionele gode. En as die gode dan rampe stuur, styg die geroep 
op Christianos ad leonem.39 Hierdie haat is soms so intens dat die massa 
die wette verbygaan en eiemagtig teen die Christene optree.4° Kom dit 
egter by die formele verhoor, is niemand bekommerd om die misdade te 
bewys nie, eis die haat van die volk net die confessio nominis.41 

Uit die bostaande is dit duidelik dat die aanklagte van Tertullianus in 
hoofsaak die van 'n vyandige, dikwels vreesagtige en bygelowige volk is 
en nie soseer van die owerheid nie. Hierdie gevolgtrekking word versterk 
deur nog 'n klag wat Tertullianus op dieselfde manier as die ander inbring 
maar wat hoegenaamd geen regsgrond het nie, nl. ,sed alio quoque iniuri
arum titulo postulamur, et infructuosi in negotiis dicimur' (Apol. 42,1). Dit 
word 'n bietjie verder (in 42,8) opgevolg met 'n verdere klag: ,Certe, inquitis, 
templorum vectigalia cotidie decoquunt' . 

Hier het ons na my mening in essensie die prentjie wat ons reeds in 
Bithynie in 110/111 onder Plinius gekry het. Selfs hierdie laaste aanklag 
volgens Tertullianus vind 'n parallel by Plinius, waar hy kommer uitspreek 
oor die verlatenheid van die tempels en die gebrek aan kopers van offer
vleis.42 

Dit is dus duidelik dat optrede teen die Christene nie in die eerste plek 
deur die magistrate geinisieer is nie maar deur die volksmassa of indiwidue
sowel Plinius as Tertullianus bevestig dit-wat deur haat, afkeer, persoonlike 
of kollektiewe jaloesie of besigheidsverliese of bygelowige vrees sover 
gebring is om die stap te neem om die Christene aan te kla of om die open bare 
orde te versteur deur oproerigheid teen die Christene. Uit die voorgaande is 
dit duidelik hoe maklik oproer kon uitbreek. 

Is die Christene eers formeel voor die goewerneur aangekla, het hy, soos 
ons gesien het, 'n hoe mate van vryheid om die saak volgens sy eie oordeel 
te hanteer, maar altyd moes die kwessie van die handhawing van openbare 
rus en orde sterk by hom weeg. Dit was immers een van sy vernaamste 
pligte en uit die Plinius-Trajanus korrespondensie sien ons hoe 'n besonder 
belangrike aspek dit van Trajanus se opdrag aan sy goewerneur was. lets 
hiervan sien ons ook in die Nuwe Testament, waar die Romeinse owerheid 
altyd besonder gevoelig vir openbare onrus was, al het die godsdienstige 
aspekte hul nie veel geraak nie. 

Dit is dus wel duidelik waarom die Christene aangekla is, dit is ook 
duidelik waarom die goewerneur hul sou wi1 bedwing-terwille van die 
openbare orde-en ook wel straf-as die openbare rus deur hul optrede 
versteur word,43-maar 'n mens bly nog met 'n lastige probleem sit. Waarom 
het 'n goeie Romeinse goewerneur met regsondervinding, soos Plinius was, 

39. Apol. 3,40. 40. Apol. 37,1&2. 41. Apol. 2,3. 
42. Epp. X. 96.10, met die lesing carnem i.p.v. pastum volgens Oxford-teks 1963 van 

Mynors. 
43. Vgl. Last in R.A.C. p. 1221. 

81 



;_. ·•-'- . . 

summier 'n groep mense wat voor hom aangekla is ter dood veroordeel, toe 
hul net volhou dat hul Christene is? As hul egter ontken, word hul vryge
laat? 

Daar moet dus wel van owerheidswee ook geleidelik sekere beginsels 
gegeld het, al is dit dan dat die goewerneurs eintlik deur die volk gedwing 
is tot optrede. Ek wil dus verder gaan met die gedagte hierbo uitgespreek 
dat dit 'n komplekse houding was wat deur die jare ontwikkel het en eers 
in die derde eeu tot 'n finale fase gekom het. . 

Geleidelik het daar by die volk en dus ook by die owerheid 'n bewus
wording ontstaan van die Christene as 'n aparte sekte, 'n vreemde godsdiens. 
Dit is duidelik uit Plinius se brief dat dit in sy tyd al die geval was.44 Dit 
bring dan tog die moontlikheid in dat Rome se houding teenoor vreemde . 
godsdienste wel op die spel gekom het. Hierdie houding in kort was dat 
vreemde godsdienste deur die Senaat gelisensieer moes word. Dit was egter 
in die praktyk 'n onbegonne taak, selfs in Italie, maar in die provinsies 
onmoontlik, en oor die algemeen moet ons 'n baie hoe mate van toleransie 
konstateer. Van tyd tot tyd was daar optrede, o.a. teen Bacchus- en Isis
aanhangers in Italie, maar meestal is hul met rus gelaat. In die algemeen kan 
gekonstateer word dat daar aileen opgetree is teen godsdienste as die gods
diens . aanleiding gegee het tot oortredings van sedelike of politieke aard, 
bv. openbare onrus en oproer of uitspattighede wat nie met die Romeinse 
sedes gestrook het nie.45 

In hierdie verband is veral die optrede teen die Druiede insiggewend, 
soos Last in sy kort artikel dit stel.46 Eers Augustus, dan Tiberius het 
geleidelik strenger opgetree totdat Claudius die godsdiens heeltemal verban 
het, omdat dit met sy menseoffers en ander barbaarshede heeltemal nie 
gestrook het met Rome se sedes en haar eie opvatting van haarself as 
beskawende mag nie. Hier is dus 'n geleidelik al strenger wordende optrede 
wat eindig in 'n totale verbanning. Ek wil aan die hand doen dat 'n soort
gelyke proses met die Christene plaasgevind het. Dit het net baie langer 
geduur voordat die owerhede 'n totale proskripsie daarop geplaas het-eers 
teen die middel van die derde eeu n.C. Dit begin met Nero se optrede waar 
reeds 'n assosiasie geskep word van towerkuns, vyandigheid teenoor die 
samelewing en 'n verderflike bygeloof (exitiabilis superstitio) wat allerlei 
misdade veroorloof. Dit is veral die gewone volk wat hierdie dinge van die 
Christene glo, volgens Tacitus se verhaal, en in die tyd van Tertullianus, 
het ons gesien, het dit reeds 'n wye omvang geneem. Plinius le tussenin, maar 
ons het hierbo gesien dat dit by hom reeds in essensie dieselfde was as by 

44. Vgl. Last in J.R.S. (1937) p. 91 waar hy daarop wys dat dit juis teen die einde van 
die eerste eeu was dat die Romeinse owerhede baie duidelik onderskei het tussen Jade en 
Christene as aparte groepe. 

45. Vgl. Last in R.A.C., Guterman op. cit., en Last in J.R.S. (1937) Joe. cit. 
46. In J.R.S. (1949) pp. 1 vv. 
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Tertullianus. Ons het aanvaar dat hy die aanleiding tot die drie toetse wat 
hy aanwend, sekerlik by die aanklaers gevind het en dus sekerlik ook die 
aanleiding tot die sorgvuldige ondersoek na flagitia. Al vind hy nie die 
f/agitia nie, vind hy wel 'n superstitio prava et immodica. 

En hier is dit die woord superstitio wat tref, wat reeds by Tacitus gebruik 
is en nog 'n keer deur Plinius herhaal word waar hy, eintlik 'n bietjie 
ontsteld, bevestig dat die hele omgewing deurtrek is met die besmetting van 
hierdie selfde superstitio. Die gebruik van hierdie woord veral in die boge
noemde samehang met die adjektiewe prava en immodica en met die begrip 
van besmetting suggereer dat Plinius tog nie so onverskillig gestaan het 
teenoor die godsdienstige implikasies van die Christene se houding nie. 
Godsdienstig sien hy hulle as 'n sekte wat vreemd staan teenoor die Ro
meinse nugterheid en sedelikheid-wat herinner aan die houding teenoor 
die Druiede hierbo genoem. 

Dit is miskien ook die rede waarom hy die eis stel dat hul Christus moet 
vervloek, wat hulle as god vereer en dus die bron en oorsprong van hierdie 
superstitio is wat die aanhangers halsstarrig laat weier om die goeie Ro
meinse gewoontes te volvoer. Dit lyk dus redelik om aan te neem dat die gods
dienstige aspekte van die Christene se houding tog nie onverskillig vir 
Plinius (en die owerheid in die algemeen) was nie en wel deeglik invloed 
uitgeoefen het. De Ste. Croix47 is van dieselfde mening en voeg Plinius se 
bekommerdheid oor die verval van die tempeldiens ook by ter stawing 
hiervan. 

As hierdie selfde superstitio dan ook tot oproer onder die volk lei en tot 
politieke ontrou, soos wel deeglik gedemonstreer in die weiering van die 
egte Christen om die bekende toetse uit te voer, dan lyk dit my lean die 
Romeinse owerheidspersoon nie onverskillig staan nie. 

Ek kan dus nie saamstem nie dat die offertoets (voor die Romeinse gode 
en die keiser se beeld) net 'n toets is om vas te stel wie Christen is en nie is 
nie, sonder enige verdere implikasies. 

Ook nie dat die weiering om die keiser se beeld te aanbid heeltemal 
sonder politieke implikasies is nie. Ek gee toe dat nog Plinius nog Trajanus, 
nugter soos hul was, graag mense tegnies sou wou beskuldig van politieke 
ontrou, as hul weier om voor Rome se gode te offer, of van maiestas, as 
hul weier om die keiser se beeld te vereer. In die verband verwys ek na die 
aanhaling uit Plin. Ep. 82 (hierbo weergegee) waar Trajanus skryf dat hy 
nie graag eer aan sy naam wou laat toekom deur mense bang te maak met 
aanklagte van maiestas nie. Dit aanvaar 'n mens, maar ek meen tog dat die 
kwessie van maiestas in hierdie aanhaling in 'n heel ander konteks gebruik 
word-dis bloot 'n kwessie van sy beeld in 'n sekere gebou waaroor daar 'n 
hofgeding is: daar is geen kwessie van politieke belangrikheid in die saak nie. 
By die Christene as groep het ons juis reeds gesien kom daar soveel ander 

47. Op. cit. p. 19. 
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dinge op die spel. Die volgende vraag lyk my dus tog basies: Kan 'n Ro
meinse owerheidspersoon 'n groep mense wat hardnekkig demonstreer dat 
hul tog wel politiek ongehoorsaam aan Rome is, en dit in 'n openbare hof 
voor mense, wat hul aankla dat hul Christenheid juis oortredings inhou 
van staatsvyandigheid, ongestraf laat? Is dit dan tog nie maar 'n vorm van 
politieke ontrou wat 'n kleur het van maiestas nie? N og te meer sal dit die 
geval wees as die godsdienstige teenbeeld van weiering om Rome se gode te 
vereer 'n eksklusiewe superstitio is, soos ons hierbo gesien het, wat lei tot 'n 
totale omverwerping van die maatskaplike en godsdienstige orde en selfs 
onrus en oproer onder die volk.48 

Ek wil dus beweer dat die Christen se obstinate erkenning van sy Chris
tenskap reeds in Plinius se tyd as 'n rebelse houding teen die Romeinse 
regering en die Romeinse godsdiens gesien word, wat nie ongestraf geduld 
leon word, as dit pertinent by 'n cognitio onder die owerheid se aandag 
gebring is, hoewel op hierdie stadium dit nog nie in so 'n ernstige lig gesieri 
word nie. As die Christene hul stil en ordelik gedra, die gemeenskap nie in 
beroering bring nie, sodat hul nie na die hof gesleep word nie, is nog Plinius 
nog Trajanus bekommerd oor wat hul glo. Daarom dat Trajanus ook so 
kategories kan se dat hul nie moet opgespoor word nie, maar as hul skuldig 
voor die hofbevind word moet hul gestrafword. Wat die owerheidspersoon 
soos Plinius nie kan begryp nie is die eksklusiwiteit van die Christene wat 
geen godheid behalwe Christus wil erken nie. As hul net die eenvoudige 
offerhandelinge met 'n soort van voorbehoud vir hulself wou doen, sou die 
owerheid geen beswaar he dat hul tog maar met hul geloof in die privaat 
weer voortgaan, soos Tertullianus dit ook skerpsinnig insien, waar hy juis 
verwysende na die onderhawige geval onder Plinius se: ,Sed qui dam 
dementiam existimant, quod cum possimus et sacrificare in praesenti et 
inlaesi abire manente apud animum proposito, obstinationem sal uti praefera
mus'. (Apol. 37.2). 

Hierdie eksklusiwiteit van die Christene het dus ook belangrik bygedra 
tot optrede teen hulle. 

SUMMARY 

What were the Christians accused of before Pliny? 

From Pliny's letter X. 96 it is evident (i) that in his time the Christians were not perse
cuted under a general law specifically directed against them; (ii) that the old coercitio 
theory is untenable, and (iii) that a regular legal inquiry (cognitio) was held. It is further 
evident that the main charge brought by the prosecutors was that they were Christians 

48. Vgl. Dig. XLVIII. 19,30: Modestinus libro tertio de poenis. ,Si quis aliquid fecerit, 
quo leves hominum animi superstitione numin1s terrentur, divus Marcus huiusmodi 
homines in insulam relegari rescripsit.' Interessant is dat bier ook die woord superstitio 
voorkom en gedagtes van openbare onrus. 
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and this was clearly also the ground of their punishment. The question arises, however, 
whether any specific crime bad to be proved, e.g. maiestas, collegium illicitum or some 
religious crime, as has been variously suggested by scholars. The popular slanders, e.g. 
incest and cannibalism, need not be considered. Pliny found none of these and they 
probably never played any role in the official attitude. From Pliny's letter it is evident too 
that collegium illicitum was not the crime. The answer must be that no single explanation 
can be given and that Pliny's action must be seen as only one phase in a long and complex 
procedure which was continually developing. De Ste. Croix's distinctipn between the 
attitude of the authorities and the pagan masses is corroborated by Tertullian's Apolo
geticus: the accusations emanated from the masses for various reasons. This was clearly 
already the case in Pliny's time. As long as the Christians remained quiet, the authorities 
had no reason to hunt them out, as they did not consider them any great danger. Once 
they had been accused, however, the governor had to take cognizance of the affair, although 
he had complete freedom in dealing with the case (arbitrium iudicantis). If public unrest 
had been caused, he could not fail to act. Gradually, too, a certain image was being built 
up of the Christians as men of a 'superstitio prava et immodica' which spread in a 
community and ran counter to the Roman social and religious order. Already in Nero's 
time the Christians had begun to be associated with sorcery and enmity to mankind
even the very word superstitio was used by Tacitus. It appears then that the religious 
aspect cannot be entirely ignored and that Rome's attitude gradually stiffened against the 
Christians to a final banning of the sect (3rd Cent.), as happened in the case of the Druids. 
If the Christians openly and emphatically demonstrated this aversion towards the Roman 
religion in a law court and at the same time refused to honour the emperor's image, it 
became impossible for a magistrate not to ignore this open show of disloyalty before the 
very accusers from the people, who brought accusations of maiestas, sacrilegium etc. 
It seems therefore that even though neither Pliny nor Trajan would have been anxious 
to use the emperor's bust as a pretext for a prosecution for maiestas, the Christian's 
attitude must have come very near to it. The total inability of the Christians even merely 
to conform with a certain mental reservation must have seemed highly suspicious. 
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