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Nederlandse samenvatting (Dutch summary) 
 
In deze dissertatie wordt onderzoek gedaan naar de handelwijze van de fiscus 
Judaicus onder keizer Domitianus (81-96), zoals beknopt beschreven door de 
Romeinse historici Suetonius en Cassius Dio, en de klaarblijkelijke correctie 
daarvan onder keizer Nerva (96-98), waarvan één van zijn eerste munten getuige is. 
Hierbij ligt de nadruk op de impact die deze aspecten van de regimes van 
Domitianus en Nerva hebben gehad op joodse* en christelijke gemeenschappen in 
het Romeinse rijk. Uiteengezet wordt hoe deze historische omstandigheden ertoe 
geleid hebben, dat jodendom en christendom zich versneld als twee afzonderlijke 
religies hebben ontwikkeld na het jaar 96. 

Een aantal belangrijke onderwerpen komt daarbij aan de orde: ten eerste de 
vervolging van christenen door Romeinse autoriteiten in het algemeen en de 
(betwijfelde) vervolging onder Domitianus in het bijzonder. Verder wordt aandacht 
besteed aan de verhouding tussen het eerste-eeuwse Jodendom en het vroege 
christendom, dat in eerste instantie volledige onderdeel uitmaakte van het 
Jodendom. Voor het christelijk perspectief wordt vooral gekeken naar de 
Nieuwtestamentische boeken 1 Petrus, de Openbaring van Johannes, de brief aan de 
Hebreeën en het evangelie van Johannes.  
 

Het eerste deel van deze dissertatie richt zich specifiek op de fiscus Judaicus, de 
Romeinse instantie die ingericht was om de Joodse belasting te incasseren van alle 
Joden binnen het rijk na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70.  
 

In het eerste hoofdstuk wordt de invoering van de Joodse belasting onder keizer 
Vespasianus behandeld. Hierbij wordt onder andere onderzocht wie deze belasting 
verschuldigd was. Voor dit doel wordt onder meer gebruik gemaakt van tientallen 
documenten die in Egypte bewaard zijn gebleven (vooral beschreven potscherven 
— Grieks: ostraka — die als betaalbewijzen dienden). Verder wordt de rol van de 
synagoge met betrekking tot deze belasting behandeld. Vóór het jaar 70 speelden 
synagoges een centrale rol in de heffing van de tempelbelasting die jaarlijks aan 
Jeruzalem werd afgedragen. Na 70 waren ze zeer waarschijnlijk ook de 
belangrijkste bron van informatie voor Romeinse ambtenaren ten behoeve van de 
fiscus Judaicus. 
 

In hoofdstuk twee worden de belangrijkste passages behandeld die betrekking 
hebben op de administratie van de Joodse belasting onder Domitianus en de 
interpretatie daarvan door moderne wetenschappers. Dit is in het bijzonder de 
passage bij Suetonius (Dom. 12.1-2), die aangeeft dat twee categorieën mensen 
juridisch werden vervolgd: (1) niet-Joden die beschuldigd konden worden van ‘het 
leiden van een joods leven zonder daarvoor openlijk uit te komen’ en daarnaast    



 

 256 

(2) Joden die beschuldigd konden worden van belastingontduiking. De straf voor 
beide categorieën bestond uit de confiscatie van hun bezittingen, maar de eerste 
groep liep ook het risico om geëxecuteerd te worden op basis van ‘atheïsme’, wat 
blijkbaar samenhing met het leiden van een ‘joods leven’ (op basis van Cassius Dio, 
Rom. Hist. 67.14.1-2). Verder maakt Suetonius duidelijk dat in de rechtbank een 
inspectie van mannelijke geslachtsdelen kon plaatsvinden om vast te stellen of 
iemand besneden was of niet, waarna een conclusie kon worden getrokken over 
diens juridische status: Jood of niet.  

Geconcludeerd wordt, dat onder keizer Domitianus de volgende groepen 
(verdeeld in twee categorieën) het slachtoffer konden worden van aangifte door 
informanten bij de fiscus Judaicus:  
(1) niet-Joodse Godvrezenden (of ruimer: ‘sympathizers with Judaism’) en niet-
Joodse christenen: zij konden verdacht worden van het leiden van een joods leven; 
(2) Joodse belastingontduikers (waaronder afvallige en christelijke Joden), 
proselieten en besneden niet-Joden: de mannen onder hen waren besneden en 
konden worden verdacht van belastingontduiking als ze niet stonden geregistreerd 
als belastingbetalers.  

Als we deze resultaten bekijken, is één van de belangrijkste conclusies, dat leden 
van gemengde christelijke gemeenschappen (bestaande uit Joden en niet-Joden) een 
groot risico liepen om in handen te vallen van informanten die hen konden 
aangeven bij de fiscus Judaicus. De besneden mannen (juridisch gezien Joden in 
Romeinse ogen) konden vervolgd worden als belastingontduikers. Na veroordeling 
konden hun bezittingen in beslag genomen worden. Van de overigen (niet-Joden) 
kon worden vastgesteld (eventueel door middel van een offer-test) dat ze zo dicht 
bij het jodendom stonden, dat ze hun eigen voorvaderlijke gebruiken hadden 
opgegeven ten gunste van de god van de Joden. Zij konden worden beschuldigd van 
het leiden van een joods leven, waarbij het element van ‘atheïsme’ kon worden 
bestraft met executie. Uitgaande hiervan, lijkt het terecht om de berichten over 
christenvervolging onder Domitianus, die we in de vroege christelijke historiografie 
tegenkomen (bijvoorbeeld bij Eusebius), serieus te nemen. Deze kan goed verklaard 
worden door de hierboven geschetste handelwijze van de fiscus Judaicus onder de 
laatste Flavische keizer, als we aannemen dat de groep christenen nog steeds 
herkenbaar bestond uit Joden en niet-Joden, die van verschillende misdrijven 
konden worden beschuldigd en verschillende straffen tegemoet konden zien. In de 
context van de fiscus Judaicus had het geen zin om hen te vervolgen als 
‘christenen’ omdat het relevante juridische criterium was of ze tot de gens van de 
Joden behoorden of niet. 
 

In het derde hoofdstuk wordt gesteld dat Nerva voor alle betrokken partijen 
duidelijkheid heeft geschapen voor wat betreft de Romeinse houding ten aanzien 
van het Jodendom, inclusief verwante stromingen. Hij deed dit zeer waarschijnlijk 
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door de definitie van de belastingbetalers aan de fiscus Judaicus te wijzigen in die 
Joden ‘die trouw bleven aan hun voorvaderlijke gebruiken’ (de definitie die Cassius 
Dio geeft), waardoor afvallige en christelijke Joden, met name zij die lid waren van 
gemengde gemeenschappen, voortaan werden uitgesloten, maar daarmee ook hun 
juridische status van ‘Jood’ verloren.  

Het christendom werd op deze wijze ‘erkend’ door de Romeinen als een aparte, 
maar illegale godsdienst (of beter superstitio — bijgeloof) in de tijd van Nerva. Dit 
vormde in wezen de duidelijke scheiding, vanuit Romeins perspectief, tussen een 
legale godsdienst (jodendom, dat beperkt bleef tot Joden) en een illegale godsdienst 
(christendom, dat het ‘joodse atheïsme’ verspreidde onder niet-Joden). De 
Romeinse en Joodse definities van ‘Jood’ werden hiermee waarschijnlijk gelijk 
getrokken, waardoor de problemen die onder Domitianus waren ontstaan, werden 
opgelost. In plaats van een definitie op etnische grondslag (‘wie behoort tot de gens 
van de Joden’, wat de belangrijkste vraag onder Domitianus was), werd de 
bepalende factor nu religieus (‘zij die trouw bleven aan de voorvaderlijke 
gebruiken’). Dit werkte ook in het voordeel van het opkomende rabbijnse 
jodendom, zoals verder wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7.  
 

In hoofdstuk vier worden de bevindingen uit het eerste deel ingepast in de 
bestaande denkbeelden over christenvervolgingen binnen het Romeinse Rijk. 
Daarbij wordt betoogd dat onder Nero nog een valse beschuldiging van 
brandstichting nodig was, zoals Tacitus duidelijk maakt, om in Rome een groep 
gehate christenen (waarschijnlijk voor het merendeel niet-Joden en dus voormalige 
‘polytheïsten’) te executeren.  

Uit 1 Petrus wordt duidelijk dat in de tijd dat deze brief geschreven werd (in 
ieder geval na 70) christenen nog niet als ‘christenen’ werden vervolgd, maar dat 
vooral niet-Joodse christenen te lijden hadden van beledigingen en beschuldigingen 
in de steden waar ze woonden. Onder Domitianus werd het mogelijk om deze groep 
te vervolgen op basis van ‘het leiden van een joods leven’, wat zelfs kon leiden tot 
executie vanwege het ‘atheïsme’ dat onderdeel vormde van hun ‘joodse leven’. 
Joodse christenen konden in die tijd worden vervolgd als belastingontduikers, 
waarbij de maximale straf inbeslagname van hun bezittingen was.  

Onder keizer Trajanus (de opvolger van Nerva) was het vervolgens duidelijk dat 
christenen de doodstraf konden krijgen, als ze alleen maar erkenden ‘christen’ te 
zijn (getuige de brief van Plinius aan de keizer en diens antwoord, Ep. 10.96-97). 
Het juridische onderscheid tussen Joodse en niet-Joodse christenen blijkt dan (sinds 
Nerva’s maatregel in 96) te zijn weggevallen. 
 

Het tweede deel van deze dissertatie richt zich vooral op drie Nieuwtes-
tamentische boeken: de Openbaring van Johannes, de brief aan de Hebreeën en het 
evangelie van Johannes, in de chronologische volgorde zoals die wordt 
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verondersteld in deze dissertatie. Zowel de joodse als de Romeinse context van 
deze geschriften komt aan de orde, waarbij de spanningen en tegenstellingen in 
beide contexten behandeld worden. Tot slot wordt aandacht besteed aan het 
uiteengaan van jodendom en christendom (in de wetenschappelijke literatuur in de 
regel aangeduid als ‘parting of the ways’). 
 

In het vijfde hoofdstuk wordt beargumenteerd dat het boek Openbaring 
geschreven is tegen de achtergrond van de werkwijze van de fiscus Judaicus onder 
keizer Domitianus. Dit versterkt het meerderheidsstandpunt met betrekking tot de 
datering van dit geschrift ‘tegen het einde van het bewind van Domitianus’. De 
verschillende straffen voor christenen die in dit apocalyptische boek gevonden 
worden (gevangenschap, verbanning en executie) wijzen duidelijk naar de fiscus 
Judaicus en het juridische onderscheid dat gemaakt werd tussen Joodse en niet-
Joodse christenen. Dit onderscheid is ook sterk aanwezig in de brieven aan de zeven 
gemeenten in Opb. 2 en 3, en eveneens in het visioen in Opb. 7 (de 144.000 uit de 
stammen van Israël en de ontelbare menigte uit de volkeren). Zowel in de zeven 
brieven als in het visioen kunnen we bovendien een duidelijke afstand waarnemen 
tussen christelijke gemeenschappen, inclusief Joodse christenen, en de hoofdstroom 
van het jodendom. In dit hoofdstuk wordt het standpunt van die wetenschappers, die 
een vervolging van christenen onder Domitianus ontkennen, bestreden. 
 

In hoofdstuk zes worden de connecties tussen de brief aan de Hebreeën en de 
fiscus Judaicus onder Domitianus en Nerva onderzocht. Hier wordt beargumenteerd 
dat de brief als preek werd geschreven ten behoeve van Joodse christenen. Uit Heb. 
10.32-34 wordt afgeleid dat sommigen onder hen als belastingontduikers onder 
Domitianus waren vervolgd, waarbij de mannen in de rechtbank waarschijnlijk 
waren blootgesteld aan de inspectie van hun geslachtsdelen, om vast te stellen of ze 
waren besneden of niet. Bij een veroordeling werden hun bezittingen in beslag 
genomen. Beide elementen, de confiscaties en waarschijnlijk ook de publieke 
‘inspecties’ (de voorgestelde verklaring van: qeatrizo/menoi), kunnen worden 
teruggevonden in Heb. 10.32-34, waarmee deze passage de belangrijkste parallel 
vormt met Dom. 12.1-2 van Suetonius en terugverwijst naar de situatie onder 
Domitianus. 

Betoogd wordt verder, dat de brief vrijwel zeker werd geschreven na Nerva’s 
hervorming van de fiscus Judaicus (eind 96, begin 97). Met betrekking tot Joodse 
christenen was het van immens belang en tegelijkertijd bedreigend, dat Nerva de 
definitie van de belastingbetalers liet veranderen in ‘die Joden die trouw bleven aan 
hun voorvaderlijke gebruiken’. Joodse christenen, in het bijzonder leden van 
gemengde christelijke gemeenschappen, die onder Domitianus nog als Joden waren 
vervolgd die de Joodse belasting ontdoken, werden zo formeel vrijgesteld van de 
belastingheffing. Deze vrijstelling had echter een groot gevolg: deze leidde tot het 
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verlies van hun juridische status als Jood onder Romeins recht. Na de hervorming 
van de fiscus Judaicus door Nerva konden ze, evenals niet-Joodse christenen, 
worden aangeklaagd als ‘atheïsten’, waarop de doodstraf stond. Hierdoor kon bij 
sommigen de neiging ontstaan om terug te keren naar de beschermde omgeving van 
de synagoge, hetgeen de schrijver wil voorkomen met zijn betoog dat het ‘nieuwe’ 
verbond niet meer kan worden ingewisseld voor het ‘oude’. 

Deze combinatie van datum, doel, geadresseerden en historische context van 
Hebreeën is niet eerder voorgesteld, maar levert wel een consistent resultaat op. 
 

Hoofdstuk zeven behandelt het onderwerp ‘Joodse identiteit’ in de laatste 
decennia van de eerste eeuw, waarbij de fiscus Judaicus een cruciale rol lijkt te 
hebben gespeeld. Onder Domitianus konden afvallige Joden en Joodse christenen 
worden vervolgd als Joodse ontduikers van de Joodse belasting, waarbij het 
leidende (etnische) criterium was of men al dan niet behoorde tot de Joodse gens. 

Betoogd wordt dat de traditionele berichten in de Talmoed over de birkat ha-
minim (‘de zegenspreuk voor de ketters’, maar in feite een vervloeking) en vooral 
de datering daarvan (in de tijd van Gamaliël II rond het jaar 90) serieus genomen 
moeten worden, ondanks de tendens in de huidige wetenschappelijke literatuur dit 
als legendarisch te beschouwen. Het lijkt namelijk niet onlogisch, dat in de tijd van 
Domitianus vanuit Joodse hoek ongerustheid ontstond over de wijze waarop de 
Romeinen omgingen met de definitie van ‘Jood’ ten behoeve van hun 
belastingheffing. Afvallige Joden werden waarschijnlijk door andere meer 
‘orthodoxe’ Joden niet meer tot het jodendom gerekend en er is voldoende bewijs 
dat synagoges zich het liefst distantieerden van de christelijke gemeenschappen, 
zowel uit religieuze als politieke motieven. Dit laatste kan worden onderbouwd 
door het feit, dat de missionaire activiteiten van het christendom, die niet-Joden 
ertoe bracht om hun traditionele religieuze gebruiken op te geven, gevaar kon 
opleveren voor Joodse gemeenschappen, met name in de diaspora, als zij met deze 
beweging konden worden geassocieerd. De uitstoting van Joodse christenen uit ‘de 
gemeenschap van Israël’ door vertegenwoordigers van het jodendom rond 90, is 
daarmee niet onwaarschijnlijk en lijkt bevestigd te worden door een sleutelpassage 
in de Misjna (mSanh. 10.1), waar een belangrijke groep Joodse christenen naar alle 
waarschijnlijkheid wordt aangemerkt als diegenen die zeggen dat de ‘Torah niet uit 
de Hemel’ is. Leden van deze groep worden vanaf dat moment als ketters 
beschouwd en in feite niet meer tot Israël gerekend. 

Als Nerva vervolgens de definitie van de Joodse belastingbetalers wijzigt in ‘die 
Joden die hun voorvaderlijke gebruiken trouw blijven’, vindt er in feite een 
harmonisatie plaats van de Joodse definitie van ‘Jood’ en die van de Romeinen, 
waardoor aan veel onduidelijkheid een einde komt (zie ook hoofdstuk 3).  

Vervolgens wordt betoogd, dat deze ontwikkelingen in belangrijke mate hun 
weerslag hebben gevonden in het evangelie van Johannes. Dit evangelie lijkt een 
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belangrijk legitimerend document voor Joodse christenen, nadat ze zowel door 
Joodse als Romeinse autoriteiten zijn gemarginaliseerd. Er ligt een sterke nadruk op 
de ‘Messias uit de Hemel’ (versus het joodse ‘Torah uit de Hemel’-standpunt), 
waardoor de verschillen met de hoofdstroom van het jodendom worden benadrukt. 
De combinatie van de invoering van de birkat ha-minim onder Gamaliël II en de 
hervorming van de fiscus Judaicus door Nerva, lijken de historische context te 
vormen van dit evangelie, dat rond het jaar 100 kan worden gedateerd. 
Onderbouwing daarvan kan worden gevonden in de proloog van Johannes, waar 
een dubbele verwerping van Jezus voorkomt (door ‘zijn eigen volk’ en door ‘de 
wereld’), een verwerping die verder in het evangelie wordt uitgewerkt en 
waarschijnlijk op dezelfde wijze werd ervaren door de Joodse volgelingen van 
Jezus aan het eind van de eerste eeuw. Bovendien kan het opmerkelijke en 
grotendeels negatieve gebruik van de term ‘de Joden’ bij Johannes voor een 
belangrijk deel worden verklaard, als we ervan uitgaan, dat hij de term niet in 
etnische zin, maar al in de ‘nieuwe’ religieuze betekenis toepaste voor een groep die 
hij inmiddels als tegenstanders beschouwde (dus in Nederlandse Bijbelvertalingen 
beter weergegeven als: ‘de joden’*).  
 

Tot slot wordt in hoofdstuk acht de conclusie getrokken, dat het jaar 96 als een 
belangrijke mijlpaal moet worden beschouwd in het uiteengaan van jodendom en 
christendom. Vanaf dat moment hanteerde de Romeinse overheid een striktere 
definitie van ‘Jood’, waardoor het voor Romeinen makkelijker werd om 
onderscheid te maken tussen jodendom (een toegelaten godsdienst binnen het rijk) 
en christendom (een verboden religieuze beweging, die in Romeinse ogen 
‘atheïsme’ verspreidde). Dit standpunt gaat in tegen de huidige visie op ‘the Parting 
of the Ways’, die vooral wil benadrukken dat dit een lang en complex proces is 
geweest, waarbinnen geen beslissende momenten aangewezen kunnen worden.  

In de huidige wetenschappelijke literatuur wordt ook vaak gesteld of 
gesuggereerd, dat de breuk tussen jodendom en christendom voornamelijk als een 
breuk tussen Joodse christenen en niet-Joodse christenen moet worden gezien. In dit 
hoofdstuk wordt echter beargumenteerd, dat dit uiteengaan vooral geïnterpreteerd 
moet worden als een breuk tussen Joodse christenen, in de regel leden van 
gemengde christelijke gemeenschappen, en de hoofdstroom van het jodendom. 
Hierbij claimden beide partijen dat zij de ware voortzetting van de geschiedenis van 
Israël vertegenwoordigden.  
 
 
*In deze samenvatting heb ik zoveel mogelijk de Nederlandse taalregels geprobeerd te 
volgen met betrekking tot de woorden ‘joods’ en ‘jodendom’: kleine letter als het de 
godsdienst betreft en hoofdletter als het in etnische zin wordt gebruikt. Het spreekt voor 
zich, dat dit juist voor de tijd van Domitianus en Nerva zeer nauw luistert en problemen kan 
opleveren. 




