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DMP 1,2 

God heeft leiders verwekt die de goddeloze, bloedige 

heerschappij van de tirannen vernietigden en met zorg 

vervuld waren voor de mensheid, zodat thans een 

dieptreurige tijd als een donkere wolk is weggevaagd en een 

aangename, serene vrede de harten van alle mensen 

verblijdt.  

(vertaling G.J.D. Aalders). 
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DMP 1,6 

Want God had hun straffen opgeschort om hen als 

waarschuwend voorbeeld bijzonder zwaar te doen boeten, 

opdat het nageslacht daaruit zou leren dat er slechts één 

God is, die tevens als rechter vanzelfsprekend de goddeloze 

vervolgers zwaar straft.  

(vertaling G.J.D. Aalders). 
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DMP 1,7 

Ik besloot te laten zien hoe het met hen afliep, opdat allen 

die ver verwijderd waren van de plaats waar deze 

vervolgingen plaatsvonden, of zij die na ons zullen komen, 

weten hoezeer de Allerhoogste zijn macht en majesteit heeft 

gedemonstreerd in de volledige vernietiging van de vijanden 

van zijn naam. Toch is het belangrijk als ik uiteenzet wie, 

vanaf de stichting van de Kerk, haar vervolgers waren en 

met welke straffen de strenge goddelijke Rechter tegen hen 

is opgetreden. 

(vertaling G.J.D. Aalders) 
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DMP 1,2 

1-4  samenvatting christendom 

5-6  Petrus en Paulus in Rome 

7     Nero’s straf 

8-9  Nero als anti-christ? 
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Henryk Siemiradzki, De fakkels van Nero (1882)  
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Massaccio, Kruisiging van St. Petrus (1426) 
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Peter Ustinov als Nero in Mervyn LeRoy's "Quo Vadis” 
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DMP 3,1 

Na hem is, na verloop van een aantal jaren, een tweede 

tiran opgekomen, die niet minder erg was: Domitianus. 

Hoewel hij een gehate heerschappij uitoefende, hebben zij 

hem heel lang verdragen en heeft hij in veiligheid geregeerd, 

totdat hij zijn goddeloze handen uitstak naar de Heer.  
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DMP 3,3 

Hoewel hij veel bewonderenswaardige bouwwerken had 

verricht, hoewel hij het Capitool en andere belangrijke 

monumenten had gebouwd…  
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DMP 4,3 

En hij kon zelfs niet met een begrafenis worden geëerd, 

maar ontdaan (van alles) en naakt, zoals het een vijand van 

God paste, lag hij daar als voer voor wilde dieren en vogels.  
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1. Widmung an Donatus.  

2. Nero, 54—68.  

3. Domitian, 81—96.  

4. Decius, 249—251.  

5. Valerian, 253—260.  

6. Aurelian, 270—275.  

7. Diokletian, 284—305.  

8. Maximian, 285—305.  

9. Galerius, 292—311.  

10. Anlaß der Verfolgung.  

11. Drängen des Galerius zur Verfolgung.  

12. Ausbruch der Verfolgung, 303.  

13. Rechtloserklärung der Christen.  

14. Brand im Palaste.  

15. Heftigkeit der Verfolgung.  

16. Lob des Bekenners Donatus.  

17. Erkrankung des Diokletian.  

18. Abdankung Diokletians.  

19. Erhebung von Severus und Daja zu Cäsaren.  

20. Oberherrschaft des Galerius.  

21. Grausamkeit des Galerius.  

22. Willkürherrschaft des Galerius.  

23. Allgemeine Kopf- und Vermögenssteuer.  

24. Die Rückkehr Konstantins.  

25. Die Anerkennung Konstantins als Cäsar.  

26. Erhebung des Maxentius zum Kaiser.  



DMP 24,9 

Suscepto imperio Constantinus Augustus nihil egit prius 

quam Christianos cultui ac deo suo reddere. Haec fuit prima 

eius sanctio sanctae religionis restitutae.  

 

Nadat Constantijn de macht had aangenomen was zijn 

eerste beleidsdaad de christenen weer in staat te stellen hun 

eigen godsdienst uit te oefenen. Dat was zijn eerste 

verordening tot herstel van de heilige religie. 

(vertaling G.J.D. Aalders, aangepast) 
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DMP 33,6-10 [1/2] 

Zijn ingewanden kwamen etterend naar buiten en zijn hele 

zitvlak ging over in ontbinding. (...) De kwaal tastte zijn merg 

aan, drong naar binnen in zijn inwendige organen, waar 

wormen ontstonden. De stank verspreidde zich niet alleen in 

het paleis maar in de hele stad. Geen wonder daar de 

urinekanalen en de anale uitgang niet meer van elkaar 

gescheiden waren. 

Hij werd verteerd door de wormen en zijn lichaam ging onder 

ondraaglijke pijnen over in ontbinding en verrotting.  
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DMP 33,6-10 [2/2] 

(...) Tegen zijn wegterend zitvlak werden gekookte warme 

stukken vlees gelegd om de wormen door de warmte naar 

buiten te lokken. Toen de brokken vlees uit elkaar gehaald 

waren kwam er een onvoorstelbare menigte wormen te 

voorschijn. De ontbinding van zijn etterende ingewanden 

had zich vruchtbaar getoond een nog veel grotere 

hoeveelheid wormen te verwekken. Nu de kwaal zich had 

uitgebreid had een deel van zijn lichaam de normale vorm 

verloren… 
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DMP 34,4 

In overweging van onze bijzonder milde clementie, en met 

het oog op onze voortdurend volgehouden gewoonte aan 

alle mensen vergiffenis te schenken, hebben wij gemeend 

onze genade met onmiddellijke ingang ook ten aanzien van 

hen te moeten laten gelden. Zij mogen opnieuw christenen 

zijn en hun samenkomsten houden, op voorwaarde dat zij de 

bestaande orde niet aantasten.  
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DMP 48,3 

Vandaar dat wij na heilzame en juiste argumentatie hebben 

gemeend te moeten overgaan tot het volgende beleid. Aan 

volstrekt niemand mag naar onze opvatting de mogelijkheid 

ontzegd worden zich te wijden aan hetzij de godsdienst van 

de christenen hetzij de godsdienst die hij voor zichzelf het 

meest geschikt vindt. Zo kan de hoogste godheid, wiens 

cultus wij in geestelijke vrijheid aanhangen, in alle dingen 

zijn gebruikelijke gunst en welwillendheid betonen. 
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DMP 49,5;7 

Na veel zware kwellingen stiet hij zijn hoofd tegen de muur 

en zijn ogen puilden uit hun kassen. (...) Zo kermend, alsof 

hij verbrand werd, blies hij zijn misdadige adem uit in een 

afgrijselijke dood. 
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