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Lucas als historicus 
 

J. Knigge 

 

Een van de meest indrukwekkende verhalen over de betrouwbaarheid van het Nieuwe 

Testament is de geschiedenis van de grote Britse archeoloog en geograaf Sir William 

Ramsay. Hij werd tijdens zijn studie sterk beïnvloed door de negentiende-eeuwse Duitse 

Tübinger School van Baur, die beweerde dat het Nieuwe Testament pas laat in de 

tweede eeuw ontstond en als historisch document onbetrouwbaar is. Ramsay 

beschouwde het verhaal van de reizen van Paulus als fictie en besloot de beschrijving 

daarvan door Lucas aan de kaak te stellen, door opgravingen te gaan doen in Klein-

Azië. 

 

Dit was in archeologisch opzicht een onontgonnen gebied. Na vijftien jaar graven en 

onderzoek publiceerde hij in 1896 een dik boek: Saint Paul, the Traveler en the Roman 

Citizen. Ramsay was getroffen door zijn talrijke vondsten, die bevestigden dat de 

beschrijvingen door Lucas klopten tot in de kleinste details. Hij werd een overtuigd christen 

en publiceerde als hoogleraar verscheidene boeken over het Nieuwe Testament. Over Lucas 

schreef hij: ‘Lucas is een eersteklas historicus; niet alleen zijn de feiten die hij meedeelt 

betrouwbaar, hij bezit ook een waar historisch besef. ... Hij kiest de belangrijke, beslissende 

gebeurtenissen uit het geheel en besteedt daar extra aandacht aan, terwijl hij veel dat voor zijn 

doel niet van belang is slechts vluchtig noemt of helemaal weglaat. In het kort, deze auteur 

behoort tot meest vooraanstaande historici.’ 

Het onderzoek op het gebied van de historische en geografische achtergrond van Lucas’ 

verhaal heeft sinds Ramsay niet stilgestaan en heeft het respect voor Lucas’ betrouwbaarheid 

alleen nog maar doen toenemen. Het beeld dat Lucas geeft van het ontstaan van het 

christendom, komt volledig overeen met wat de andere drie evangeliën en de brieven van 

Paulus ons meedelen. 

 

Zijn geschiedschrijving 

 

Volgens Kolossenzen 4:14 was Lucas arts van beroep. Onder de nieuwtestamentische 

schrijvers was hij de enige niet-Jood. Een bron uit de tweede eeuw vermeldt dat hij afkomstig 

was uit Antiochië, waar een vroegchristelijke gemeente ontstond (Hand. 11). Dit was een 

kosmopolitische stad, die doordrenkt was met de Griekse cultuur. Lucas’ beide bijbelboeken 

vormen een doorlopend werk, dat gericht is aan Theofilus, een hooggeplaatste maar verder 

onbekende persoon. Lucas was bekend met de strenge tradities van de Griekse 

geschiedschrijving, zoals die onder andere werden toegepast door Thucydides en Polybius. 

De historicus diende hierbij zoveel mogelijk directe mondelinge of schriftelijke bronnen te 

raadplegen en zijn verhaal in het raamwerk van de tijd te plaatsen, vanuit een duidelijk 

startpunt. Het voorwoord van Lucas 1:1-4 past in deze traditie. Lucas schrijft hier dat hij 

materiaal van ‘ooggetuigen’ heeft gebruikt, dus feiten zoals die schriftelijk of mondeling 

afkomstig zijn van waarnemers uit de eerste hand; ‘vanaf het begin’, een term die ook bij 

Griekse historiografen voorkomt. Lucas heeft hiervoor ongetwijfeld mensen uit de kring rond 

Johannes de Doper en Jezus opgezocht en ondervraagd. Ook putte hij wellicht uit al bestaand 

eerder geschreven werk. Het is heel aannemelijk dat door toehoorders reeds tijdens Jezus’ 

leven aantekeningen zijn gemaakt, misschien in een toen al bestaand kortschrift. Bovendien 

heeft Jezus zijn onderwijs, dat hij meer dan eens herhaalde, uitgesproken in vormen die goed 
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waren te memoriseren. Het inprenten was een zeer belangrijk element in het Joodse leerhuis. 

Lucas heeft door Paulus informatie kunnen opdoen uit de kring van de apostelen. Ook kon hij 

als diens reisgenoot veel directe gegevens vastleggen over bezochte plaatsen, streken en 

personen. In totaal noemt Lucas tweeëndertig gebieden, vierenvijftig steden en negen 

eilanden zonder een enkele fout, volgens de Britse deskundige van de klassieke oudheid 

Sherwin-White. Deze schreef: ‘De historische echtheid van het boek Handelingen is op 

verpletterende wijze bevestigd.’ 
 

Juiste namen en titels 

 

Naast een geografisch raamwerk plaatst Lucas zijn verhaal in de geschiedenis van het 

Romeinse Rijk. Hij geeft de namen van de keizers Augustus, Tiberius en Claudius, en noemt 

vazalkoningen en stadhouders. Ook noemt hij leiders uit de Joodse priesterklasse. Een 

schrijver die zijn verhaal in een dergelijk breder verband van de geschiedenis plaatst, waarvan 

de gegevens door tijdgenoten nauwkeurig zijn te controleren, vraagt om moeilijkheden als hij 

hiermee niet heel nauwgezet omgaat. Een opvallend bewijs van de nauwkeurigheid van Lucas 

zijn de juiste titels waarmee hij in Handelingen overheidsfunctionarissen aanduidt. Een 

provincie onder toezicht van de senaat werd bestuurd door een proconsul, een provincie onder 

toezicht van de keizer door een procurator. 

• Cyprus was van een keizerlijke provincie veranderd in een senaatsprovincie; terecht 

wordt Sergius Paulus in Handelingen 13:7 daarom een proconsul genoemd. Deze persoon 

is ook uit inscripties bekend en volgens Ramsay zijn er zelfs aanwijzingen dat hij later 

christen werd. 

• Felix en zijn opvolger Festus, die Paulus na zijn gevangenneming in Caesarea 

verhoorden, bestuurden de keizerlijke provincie Judea en hebben daarom de juiste titel 

procurator in Handelingen 23:24 en 26:30. In Nero’s vijfde jaar 58/59 kwam in Judea een 

nieuw muntstuk in omloop met de naam van Festus, zoals gebruikelijk was bij een 

wisseling van procurator. Hiermee ligt een belangrijk moment in Paulus’ loopbaan vast. 

• Paulus werd bij zijn verblijf in Korinte in 51 bij Gallio aangeklaagd (Hand. 18:12). 

Achaje was in 44 een senaatsprovincie geworden. Lucas geeft Gallio de juiste titel 

‘proconsul van Achaje’. Deze titel werd ook ontdekt op een inscriptie van keizer 

Claudius uit het jaar 52 in Delphi waarop te lezen valt: Lucius Junius Gallio, mijn vriend 

en de proconsul van Achaje. 

• De ‘stadsprefecten’ in Tessalonica heten in de grondtekst politarch (Hand. 17:6). Deze 

titel komt alleen voor in inscripties over bestuursambtenaren van Macedonische steden. 

Vijf hiervan hebben betrekking op Tessalonica. 

• De stadsbestuurders van Filippi heten in de grondtekst praetor (Hand. 16:20). Filippi was 

een Romeinse kolonie en uit een uitspraak van Cicero blijkt dat deze ambtstitel in 

dergelijke steden gangbaar was. 

• In Handelingen 28:7 (SV) heet Publius de ‘voornaamste van het eiland.’ Deze titel is ook 

in Griekse en Latijnse inscripties op Malta ontdekt. 

 

Efeze 

 

Bepaalde gebeurtenissen krijgen bij Lucas een levendige en gedetailleerde beschrijving. Het 

volksoproer te Efeze (Hand. 19) en de zeereis naar Rome (Hand. 27) zijn hiervan goede 

voorbeelden. 

In Efeze bevond zich een van de zeven wereldwonderen van de oudheid, de enorme tempel 

van de godin Artemis, de godin van de jacht en de vruchtbaarheid. De grote stad trok veel 

toeristen, zodat de verkoop van Artemistempeltjes als souvenir een winstgevend bedrijf was. 
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Bij opgravingen zijn dergelijke beeldjes van terracotta gevonden. Efeze had volgens een 

inscriptie de eretitel ‘Tempelbewaakster (neokoros) van Artemis’. Deze term wordt ook in 

Handelingen 19:35 gebruikt door de stadssecretaris van Efeze. De betoging tegen Paulus en 

zijn geloofsgenoten, die de zilversmid Demetrius had ontketend, leidde tot een roerige 

volksbijeenkomst in het theater. Dit gebouw, dat is uitgegraven, kon 25.000 mensen bevatten 

en werd ook gebruikt voor politieke bijeenkomsten. Een interessante ontdekking in het theater 

was een inscriptie van 103/104 n.Chr. in de oostmuur, in het Grieks en in het Latijn. Deze 

vermeldt dat een Romeinse ambtenaar, Vibius Salutaris, een zilveren Artemisbeeld schonk 

met andere beelden, die bij elke vergadering van de ecclesia of de burgerij in het theater op 

hun voetstukken moesten worden opgesteld. De ‘hoge functionarissen’ (vs. 31), die Paulus 

adviseerden om niet naar het theater te gaan, waren volgens de grondtekst asiarchen. Deze 

ambtenaren hielden godsdienstig toezicht namens het Romeinse keizerlijk gezag. De kreet 

‘Groot is de Artemis van Efeze!’ (vs. 34) is ook in inscripties van religieuze teksten 

aangetroffen. 

Het gedetailleerde verslag doet vermoeden dat Lucas het gebeuren later heeft opgetekend uit 

de mond van de reisgenoten van Paulus, Gajus of Aristarchus, die naar het theater waren 

meegesleurd. 

 

Zeereis 
 

Aan de zeereis naar Italië en de schipbreuk was Lucas, gezien de wij-vorm, zelf deelnemer, 

misschien als scheepsarts? Het standaardwerk over dit onderwerp is The Voyage and 

Shipwreck of St. Paul, dat al in 1848 verscheen. De auteur, James Smith, was een ervaren 

zeezeiler in de oostelijke Middellandse Zee. Hij onderzocht alle trajecten die Handelingen 27 

beschrijft, waarbij hij lette op jaargetijde, scheepstypen, eilanden, havens, afstanden, 

heersende winden en zeestromingen. Ook latere nautische deskundigen hebben zich hierin 

grondig verdiept. Zij komen tot de conclusie dat Handelingen 27 het geschrift is ‘dat ons de 

meest nauwkeurige informatie geeft over de antieke zeevaartkunde.’ 

 

Johan Knigge is historicus te Haren. 


