
Cecilia 
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“Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.” Het staat 

zo mooi te lezen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Godsdienstvrijheid is voor ons dermate vanzelfsprekend, dat we het er haast nooit 

over hebben. Toch wordt dit fundamentele mensenrecht in veel landen met voeten 

getreden. YouTube staat vol gruwelijke beelden van mensen die om hun 

godsdienstige overtuiging worden afgeslacht. We kijken er met afschuw naar, 

realiseren ons weer eens, hoe bevoorrecht we zijn, om vervolgens over te gaan tot 

de orde van de dag. Ik denk dan altijd meteen terug aan een bezoek dat we met 

onze eindexamenklas van het gymnasium brachten aan de catacomben van 

Calixtus, even buiten Rome. In deze onderaardse begraafplaats werden tal van 

‘martelaren’ bijgezet; mensen die in de derde eeuw door christenvijandige Romeinse 

bestuurders werden gedood omwille van hun geloofsovertuiging. Het woord 

‘martelaar’ gaat terug op het Griekse ‘martys’, wat ‘getuige’ betekent, iemand die 

ergens voor staat. De vroegchristelijke martelaren zijn mensen die met hun bloed 

‘getuigen’ zijn geweest van het geloof in Jezus Christus. De catacomben bestaan uit 

smalle onderaardse gangen, uitgehakt in zachte gesteente. Aan weerszijden 

bevinden zich nissen voor de overledenen. De graven werden afgedekt met platen 

van marmer of terracotta. Afdalen in deze catacomben is teruggaan naar je 

christelijke wortels. Je wordt als het ware geconfronteerd met je geestelijke 

voorouders. Iedereen raakt diep onder de indruk. Op een gegeven moment lopen we 

een wat grotere ruimte binnen. Er is een leeg graf te zien met een ontroerend mooi 

wit beeld van een jonge vrouw, liggend op haar rechterzij met opgetrokken knieën. 

Haar gezicht is niet te zien, omdat het van de kijker is afgewend en naar beneden 

gekeerd, half bedekt met een sluier. Haar hals vertoont een diepe wond. Onze gids 

vertelt dat het beeld de heilige Cecilia voorstelt, een christelijke martelares die rond 

het jaar 230 om het leven werd gebracht. Volgens een vrome legende heeft een beul 

geprobeerd haar te onthoofden, maar lukte dat niet. Ze bleef meer dood dan levend 

achter en stierf enkele dagen later. In de katholieke kerk werd ze al spoedig vereerd 

als een heilige; iemand die door haar geloofstrouw een voorbeeld is voor alle 

gelovigen. Haar lichaam werd in de Calixtus-catacombe bijgezet en in de negende 

eeuw overgebracht naar een kerk in Rome die haar naam droeg. Bij een restauratie 



in 1599 vond men haar in een sarcofaag precies zoals het beeld weergeeft. Het 

exemplaar in de catacombe bleek een kopie te zijn van het origineel, gemaakt door 

beeldhouwer Stefano Maderno, dat in de kerk van Santa Cecilia in Rome te zien is. 

We gingen er de volgende dag naartoe en zijn met z’n allen een tijdje stil bij het dit 

hele bijzondere, haast surrealistische kunstwerk gaan zitten. Deze martelares uit de 

derde eeuw voor je zien alsof ze zojuist is gestorven, heeft een onuitwisbare indruk 

op me gemaakt. Als je goed kijkt zie je dat haar rechterhand drie uitgestrekte vingers 

heeft. Ook de wijsvinger van haar linkerhand strekt ze uit. Een opmerkelijk gebaar, zo 

blijkt. Ze wil er mee zeggen dat God de Vader, de Zoon en de heilige Geest één zijn; 

de goddelijke Drie-eenheid. Ook als je deze betekenis ervan niet wist, dringen de 

handgebaren diep in je door als oertekenen van overgave en eerbied op het moment 

dat Cecilia het leven liet vanwege haar geloofsovertuiging. Vergeleken met dit 

indringende kunstvoorwerp verbleken YouTube-filmpjes van onthoofdingen en 

lynchpartijen, hoe schokkend ze ook zijn, tot goedkope horror die niet beklijft. Laat 

staan dat ze je ertoe aanzetten om het fundamentele recht op godsdienstvrijheid, 

hier en elders, met vuur te verdedigen. Daarvoor is bezieling nodig. En die overkomt 

je, bijvoorbeeld in Rome, bij een beeld.


