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Abstract

Abstract
In this thesis two passages are studied that describe the death of king Agrippa I of Judaea (10/11 BC - 43/44
AD), from the Acts of the Apostles and Flavius Josephus' Antiquitates Judaicae respectively. In both cases, the king's
death is described as a divine punishment for accepting divine honors. The focus of the thesis is on the narrative
use that is made of the description of Agrippa's death by both authors, since the similar descriptions of his death
follow strongly dissimilar descriptions of life and deeds: the author of Acts describes the king as a villain who
persecutes innocent Christians, while Josephus gives a quite positive account of Agrippa's reign. Both passages are
translated from critical editions of the Greek texts. The historical background of Agrippa's times is sketched and a
general introduction is given about both Luke-Acts and the Antiquitates, followed by a discussion about the authors
and their goals. The passages describing Agrippa's death are studied in detail and an investigation is made of their
use in the respective narratives.
Similarities and dissimilarities are found between the authors' use of Agrippa's death in their narratives. Both
accounts describe the same historical event and used similar traditions as a source, and both authors adopt from
their sources the interpretation of the king's death as a punishment for accepting divine honor. In both accounts
the source stories are adapted but the main contents are left intact, in accordance with the conventions of
Hellenistic historiography.
Because of the differing goals of both authors, the description of Agrippa's death in Acts has a completely
different function compared to the description of the same event in the Antiquitates. In Acts the king is flat
character, an opponent to God and His church who gets what he deserves; his death is therefore primarily
interpreted as a punishment for persecuting the primitive Church. His death shows that God's plan cannot be
obstructed and that those who try to are struck by divine retribution. The author uses this scene to move the
focus of the story away from the Jewish church towards the missionary travels of Paul, following a 'prophetic plot
pattern' found elsewhere in Acts as well. In the Antiquitates, Agrippa is a main character. Josephus gives a positive
account of Agrippa's reign, so his sudden death strikes the reader as unexpected within the moralizing framework
of Josephus' thought. Josephus deals with the need to describe the historical fact of Agrippa's unexpected death
by attributing both the king's rise and his fall to Providence. His rise was predestined in order to save the Jewish
people from the threats of the emperor Gaius Caligula, while his death was the fate of a descendant of Herod the
Great whose family was destined for destruction. Agrippa is not portrayed as an innocent victim of his ancestor's
sins, however. Although a good king compared to his family members, he is portrayed as not rejecting the ways of
Herod in most respects. Finally, his failure to reject divine honors constitute a grave offense, making it possible to
portray his death as both Providentially fixed and ant the same time a deserved punishment. Because Agrippa's
death was predestined, and in order to be consonant with his earlier description of Agrippa as a good king,
Josephus' description of his punitive death is more mild than the version in Acts.
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Inleiding

Inleiding
Deze scriptie bestudeert de twee overgeleverde beschrijvingen van de dood van koning Agrippa I van Judea, zoals
deze gegeven worden in respectievelijk het bijbelboek Handelingen en de Antiquitates Judaicae van Flavius Josephus.
Deze beschrijvingen vertonen grote overeenkomsten: in beide gevallen wordt de plotselinge dood van deze koning
toegeschreven aan goddelijke vergelding, omdat hij toeliet dat men hem goddelijke eer bewees. In deze scriptie
gaat het niet om reconstructie van wat er historisch met Agrippa gebeurd is of om onderzoek naar een eventuele
gemeenschappelijke bron. De hoofdvraag in deze scriptie is namelijk:
Hoe gebruiken beide auteurs de beschrijving van Agrippa's dood binnen het geheel van hun narratief ?
In de beide narratieven vervult de hoofdpersoon een heel verschillende rol: in Handelingen is Agrippa (daar
Herodes genoemd) het prototype van een slechte koning die de gelovigen vervolgt, terwijl in de Antiquitates
Agrippa juist positief gewaardeerd wordt. Toch vertonen beide beschrijvingen van zijn dood grote
overeenkomsten, inclusief de duiding ervan als straf. Hoe is dit te verklaren?

Opzet van de scriptie
Om systematisch toe te werken naar een antwoord op de hoofdvraag, is deze scriptie als volgt opgezet. In het
eerste hoofdstuk worden de bronteksten vertaald en wordt op vertaaltechnische en tekstkritische zaken ingegaan
alsmede op de vraag naar mogelijke literaire afhankelijkheid tussen beide teksten. In het volgende hoofdstuk wordt
koning Agrippa tegen de historische achtergrond van zijn tijd neergezet, terwijl in het derde hoofdstuk inleidende
informatie wordt gegeven over de Antiquitates en hun auteur. In het vierde hoofdstuk wordt de beschrijving van
Agrippa's dood in de Antiquitates in detail bestudeerd, alsmede de functie ervan binnen het werk als geheel. In
hoofdstuk vijf wordt een inleiding gegeven op het Lukaanse dubbelwerk, waarna in hoofdstuk zes de beschrijving
van Herodes' dood in Handelingen wordt bestudeerd en de functie ervan binnen het Lukaanse dubbelwerk. In het
slothoofdstuk worden de gevonden resultaten gerecapituleerd, waarna waarna de scriptie wordt afgesloten met
conclusies.

Dankbetuiging
Op deze plaats wil ik mijn dank uitspreken naar prof. dr. A.B. Merz voor haar vakkundige begeleiding bij het
schrijven van deze scriptie, en vooral voor het aanreiken van relevante literatuur. Mijn dank gaat eveneens uit naar
dr. H.L.M. Ottenheijm, die de rol van tweede begeleider op zich nam. Ook dank ik Janneke, mijn echtgenote, die
me steeds gesteund heeft tijdens het schrijven van deze scriptie. Tenslotte: Deo Gloria!
Adriaan Molenaar
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1De bronteksten

1

De bronteksten

Om het onderwerp van deze scriptie duidelijk in beeld te krijgen wordt allereerst een vertaling gegeven van e beide
te bestuderen teksten over de dood van Agrippa I. Na de vertalingen en bespreking van de tekstkritiek van beide
teksten volgt een korte analyse van overeenkomsten en verschillen tussen de beide beschrijvingen van Agrippa's
dood. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag naar mogelijke literaire afhankelijkheid tussen beide teksten. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een vooruitblik naar de verdere analyse van de teksten in de volgende
hoofdstukken.

1.1

De versie in Handelingen 12

1.1.1. Directe context
In Handelingen 10 en 11 is duidelijk gemaakt dat ook niet-Joden bij de christelijke gemeenschap mogen horen. In
de pas ontstane niet-Joodse gemeente te Antiochië wordt besloten geld naar de gemeente in Jeruzalem te sturen
wegens een dreigende hongersnood. In hoofdstuk 12 wordt vervolgens verteld dat koning Herodes leden van de
Jeruzalemse christengemeente vervolgde en de apostel Jakobus liet onthoofden. Omdat hij zag dat hij hiermee bij
de Joden een goede indruk maakte liet hij ook Petrus gevangenzetten, deze wordt echter op wonderlijke wijze uit
de gevangenis verlost. Dan volgt het gedeelte dat hieronder is vertaald.
In de hoofdstukken die na dit gedeelte volgen worden Paulus en Barnabas vanuit Antiochië op zendingsreis
gestuurd en wordt een verslag van deze reis gegeven.

1.1.2 Vertaling
Er is meer naar letterlijkheid gestreefd dan naar mooi Nederlands. Woorden die in het Nederlands moeten worden
toegevoegd staan tussen [ ]. Het woordje δέ waarmee elk vers begint, is meestal niet vertaald.
Griekse tekst1
Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν

1

Nederlandse vertaling

18

18

τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.

opschudding bij de soldaten,wat er toch met Petrus

Toen het dag was geworden was [er] grote

Volgens de uitgave van Nestle, Aland et al., Novum Testamentum Graece (ed. 27), Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1998 (NA27).
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1.1 De versie in Handelingen 12
gebeurd was.
Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν

19

19

Herodes liet hem zoeken, maar vond hem niet. Nadat

ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, hij de wachters had ondervraagd, gaf hij bevel [ze] af
καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν te voeren, en hij vertrok uit Judea naar Caesarea en
διέτριβεν.
Ην

20

δὲ

bleef [daar].
θυμομαχῶν

ὁμοθυμαδὸν

δὲ

Τυρίοις

παρῆσαν

πείσαντες Βλάστον

καὶ

πρὸς

Σιδωνίοις:
αὐτόν,

καὶ Sidoniërs; eensgezind kwamen ze naar hem toe, en

διὰ τὸ τρέφεσθαι kamerheer van de koning, vroegen ze om vrede,

αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.

omdat hun land gevoed werd door [dat] van de koning.

Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα

21

[καὶ]

Hij was in een hevig conflict met de Tyriërs en

τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ nadat ze Blastus voor zich gewonnen hadden, de

βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην,

βασιλικὴν

20

καθίσας

ἐπὶ

τοῦ

21

Οp een vastgestelde dag sprak Herodes hen toe

βήματος terwijl hij een koninklijk kleed aanhad [en] op de troon

ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς:

zat.

ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ

22

22

ἀνθρώπου.

een mens!'

παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου

23

Het volk riep uit: '[de] stem van een God en niet van

23

Meteen sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij

ἀνθ' ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ de eer niet aan God gaf, en terwijl hij door wormen
γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν.

gegeten werd blies hij de laatste adem uit.

Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο.

24

Βαρναβᾶς δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν,

25

Ἰερουσαλὴμ

πληρώσαντες

συμπαραλαβόντες

Ἰωάννην

τὴν
τὸν

24

Het woord van God echter vermeerderde en nam toe.

εἰς

25

Barnabas en Saulus keerden terug, nadat ze in

διακονίαν, Jeruzalem [hun] dienstwerk vervuld hadden, en ze
ἐπικληθέντα namen Johannes – bijgenaamd Markus – met zich mee

Μᾶρκον.

1.1.3 Opmerkingen bij de vertaling
Bij de vertaling is gebruik gemaakt van de woordenboeken van Bauer 2 en Liddell-Scott-Jones3 (LSJ) en de
grammatica van Blass-Debrunner-Rehkopf4 (BDR). Er zijn geen onduidelijke plaatsen in het vertaalde gedeelte die
het begrip zouden bemoeilijken. Enkele opmerkingen bij de vertaling:

2

Bauer, W. Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur (6., völlig neu bearbeitete Auflage).
Berlin (etc.): De Gruyter, 1988.

3

Liddell, H.G. en Scott, R., A Greek-English lexicon: revised and augmented throughout by Henry Stuart Jones (9th ed. reprint). Oxford: Clarendon
Press 1996.

4

Blass, F. en Debrunner, A., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch: bearbeitet von Friedrich Rehkopf (15. durchges. Aufl.). Göttingen:
Vandenhoeck und Ruprecht 1979.
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1.1 De versie in Handelingen 12
Vers 18
•

'grote': letterlijk 'geen kleine', een litotes.

•

'wat er toch met Petrus gebeurd was' (Gr. τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο) : γίνομαι met dubbele nominatief,

Bauer s.v. onder 2.d)
Vs 19
'liet hem zoeken': letterlijk 'zocht hem' (ἐπιζητήσας). Vgl. vers 2 'hij [Herodes] doodde Jakobus (...) met

•

het zwaard (ἀνεῖλεν (...) μαχαίρῃ)' wat hij uiteraard niet zelf deed maar door een beul liet doen.
Vs 20
'θυμομαχῶν': hapax legomenon NT en ook daarbuiten zeldzaam. Bauer geeft als vertaling: woedend zijn,

•

hevig toornen, LSJ ook: hardnekkig volhouden of hevig strijden. Het woord is gevormd uit ὁ θυμός=de ziel (als
zetel van toorn/passie, LSJ s.v.) en ἡ μάχη= de strijd, daarom hier vertaald als 'in een hevig conflict zijn met'.
πείσαντες: Bauer geeft (s.v. πείθω) bij deze vindplaats de algemene vertaling ‘sich geneigt machen, auf

•

Seine Seite ziehen’. LSJ geeft echter voor deze vindplaats expliciet de vertaling ‘to bribe’. Er is hier vertaald als
‘voor zich winnen’ omdat de vertaling ‘omkopen’ daar een subcategorie van is, terwijl dat andersom niet geldt.
'κοιτών': 'slaapkamer', hapax legomenon NT; 'ὀ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος' is 'hij die over de slaapkamer gaat',

•

dus een kamerheer (Bauer s.v.)
Vs 21
•

Ook τακτός en δημηγορέω (hier ἐδημηγόρει) zijn hapax legomena in het NT.5

•

'troon' (Gr. το βήμα): in het NT traditioneel met 'rechterstoel' vertaald. LSJ geeft als vertalingen ΄tribune/

rechterstoel/spreekgestoelte΄. Volgens Bauer is in dit vers specifiek sprake van een 'thronartige Rednerbühne'
vanwaar redevoeringen werden gehouden bij openbare gelegenheden.
Vs 23
'slaan' (πατάσσω): hier figuurlijk bedoeld als in 'met een ziekte slaan' (Bauer s.v. onder 2). Dit kan letterlijk

•

vertaald worden naar het Nederlands, want deze manier van spreken is ook in het Nederlands bekend.
•

'omdat' (ἀνθ' ὧν): letterlijk 'daarom dat ... ' → 'omdat ....' (BDR § 208.1)

•

'σκωληκόβρωτος': het vijfde hapax legomenon NT in dit gedeelte. Van ὁ σκώληξ (de worm) en το

βρῶμα (het voedsel), dus 'door de wormen gegeten'.

'ἐκψυχω': lett. 'uit-geesten', ofwel: de geest geven, sterven. Vertaald met 'de laatste adem uitblazen'.

•
Vs 24
•

δέ geeft hier een tegenstelling weer met het voorafgaande (BDR § 447), daarom vertaald met 'echter'.

•

'ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο': deze twee woorden zijn vrijwel synoniem en versterken daarom hier elkaar.

Αὐξάνω is vermeerderen/toenemen/groeien, πληθύνω (passief) heeft precies dezelfde betekenissen volgens

Bauer. Vandaar vertaald als 'vermeerderde en nam toe'. Ζιε verder het woordonderzoek in 6.1.4.

5

Schwartz, D.R., Agrippa I. The Last King of Judaea. Tübingen: Mohr Siebeck 1990, 147, die echter κοιτών over het hoofd ziet.
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1.1 De versie in Handelingen 12
Vs 25
•

'διακονία': dienstwerk of dienstverlening,hier in het bijzonder 'financiële ondersteuning' (Bauer s.v.). Om

goed Nederlands te krijgen is toch vertaald 'dienstwerk'.

1.1.4 Tekstkritiek
Er zijn geen tekstkritische kwesties die tot een ander begrip van de tekst zouden leiden of op andere wijze van
ingrijpend belang zijn voor het onderwerp van deze scriptie. De volgende zaken zijn vermeldenswaard:
1) Westerse tekst. Er zijn van het boek Handelingen twee versies, een kortere en een langere (de
'Westerse' tekst, met als voornaamste vertegenwoordiger codex D), die ongeveer 10% in lengte verschillen. De
langere versie bevat meer details en is explicieter en duidelijker op plaatsen waar de korte tekst voor verwarring
zou kunnen zorgen. De huidige wetenschappelijke consensus is dat de langere tekst een bewerking is van de
kortere, en dat de kortere tekst dus het dichtst bij de oorspronkelijke tekst staat 6. Ook de Griekse tekst die
hierboven vertaald is volgt de kortere versie. Hoewel de langere tekst dus waarschijnlijk een interpreterende
bewerking van de grondtekst is, kan het nuttig zijn kennis te nemen van deze vroege interpretatie. Hier volgt de
tekst met cursief de relevante verschillen en toevoegingen uit codex D7:
18

Toen het dag was geworden was [er] grote opschudding bij de soldaten(...) Nadat hij de wachters had

ondervraagd, gaf hij bevel [ze] te doden (ἀποκτανθῆναι) en hij vertrok uit Judea naar Caesarea en bleef
[daar],

20

want (γάρ) hij was in een hevig conflict met de Tyriërs en Sidoniers. [Mensen] uit beide steden

kwamen eensgezind naar de koning (ὁι δὲ ὁμοθυμαδὸν ἐξ ἀμφοτέρον τῶν πόλεων παρῆσαν πρὸς
τὸν βασιλέα), en nadat ze Blastus (...) Οp een vastgestelde dag sprak Herodes hen toe terwijl hij een

koninklijk kleed aanhad [en] op de troon zat, bij de gelegenheid van zijn verzoening met de Tyriërs 8
6

Zie voor een samenvatting van de meningen en de wetenschappelijke consensus: Metzger, B.M. A textual commentary to the Greek New
Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgeselschaft 1994, 223-236.; uitgebreider gaat hier ook op in de inleiding van: Rius-Camps, J. en ReadHeimerdinger, J (ed.) The message of Acts in Codex Bezae. A comparison with the Alexandrian Tradition (3 vols.). London: T&T Clark 2004.
Deze auteurs hebben de afwijkende mening dat Codex Bezae de bedoeling van de schrijver beter heeft bewaard dan de kortere tekst,
maar ze geven toe dat ‘The prevailing opinion is that the ‘Western’ text of Acts is by and large to be rejected as secondary (…) the fanciful work of a
wayward scribe, or the end product of a long development of modification’ (p.9). Zie ook Aland, K. en B. Der Text des Neuen Testaments (zweite,
ergänzte und erweiterte Auflage). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1989, p. 63-64, waar uiteengezet wordt dat ‘de’ Westerse tekst niet
bestaat, maar een verzameling is van tradities die niet de Alexandrijnse tekst navolgen, met als voornaamste representant Codex Bezae;
vandaar de aanhalingstekens rond ‘Westerse’ in de literatuur.

7

De volledige tekst van codex D staat online op http://bezae.ifrance.com, een vertaling staat in het bovengenoemde werk van RiusCamps en Read-Heimerdinger. N.B. Niet alle details van codex D staan vermeld in het kritisch apparaat van NA27, bijvoorbeeld in vers
25 ἀπέστρεψεν i.p.v. ὑπέστρεψεν.

8

itp2 en vgmss voegen nog toe '... en Sidoniërs' (Metzger 1994, 350). Dit staat niet vermeld in het kritisch apparaat van NA27, omdat het
een variant van een variant betreft.

10

1.1 De versie in Handelingen 12
(καταλλαγέντος δὲ αὑτοῦ τοῑς Τυρίοις). (...)

23

Meteen sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij de

eer niet aan God gaf, en hij kwam van zijn troon af en terwijl hij nog leefde werd hij door wormen
gegeten; en op deze manier blies hij de laatste adem uit (καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ βήματος γενόμενος
σκωληκόβρωτος ἓτι ζῶν καὶ οὕτως ἐξέψυξεν).

(...)

25

Barnabas en Saulus keerden terug uit (ἀπέστρεψεν ἀπό) Jeruzalem...

De verschillen van D t.o.v. de kortere tekst maken verschillende zaken duidelijker of meer expliciet:
•

'Afvoeren' wordt geëxpliciteerd tot 'doden' wat de kortere tekst ook zeker impliceert maar niet zegt; zie

hiervoor de exegese van dit vers verderop in de scriptie.
•

Het verbindende 'want' tussen vs. 19 en 20 maakt dat Herodes Jeruzalem verliet met een doel, namelijk

om de diplomaten uit Tyrus en Sidon te ontmoeten.
•

De wijziging in vers 20 zorgt dat er niet meer kan worden gelezen dat 'de Tyriërs en Sidoniërs eensgezind

(alle inwoners gezamenlijk) naar Herodes kwamen', wat de korte tekst zeker ook niet bedoelt, maar wel zegt.
•

In vs. 21 wordt 'een vastgestelde dag' geëxpliciteerd als de dag waarop Herodes zich officieel verzoende

met de Tyriërs. Waarom de Sidoniërs in codex D niet vermeld staan is niet duidelijk, dit zou te verklaren kunnen
zijn uit homoeoteleuton (...ΤΟΙCΤΥΡΙΟΙCΚΑΙΣΙΔΩΝΙΟΙC...

); de Itala en Vulgaatmanuscripten die de

Sidoniërs wel vermelden zouden terug kunnen gaan op handschriften uit de Westerse familie die deze fout niet
hadden. Ruis-Camps en Read-Heimerdinger zijn van mening dat met opzet alleen de Tyriërs zijn genoemd om
Herodes beter te kunnen identificeren met de Prins van Tyrus uit Ezechiël 26-289, maar dat is niet waarschijnlijk,
zie hiervoor 6.3.2.
Overige tekstkritische kwesties:
2) In vers 24 hebben Codex Vaticanus (B) en de Vulgaat 'het woord van de Heer (τοῦ κυρίου)' in plaats
van 'van God (τοῦ θεοῦ)΄. De waarschijnlijkste oorzaak is het noemen van de ᾶγγελος κυρίου in het vorige vers.
In Handelingen komen beide uitdrukkingen voor10, dus op grond daarvan is geen keuze te maken. Aangezien de
beste en meeste handschriften (P74 a A D E Ψ e.a.) θεοῦ hebben, is deze lezing te prefereren.
3) In vers 25 staat volgens Nestle-Aland dat Barnabas en Paulus terugkeerden naar Jeruzalem
(ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ). Dit is narratief gezien onverwacht, aangezien juist verteld is dat ze naar
Jeruzalem gingen om geld te brengen (zie 11:29), maar nog niet dat ze aankwamen. Deze lezing wordt
ondersteund door

a B M sams syh mg. Andere goede handschriften hebben een ΄logischere΄ lezing: ἐξ Ἱερ. (P74, A

e.a.) of of απὸ Ἱερ. (D E Ψ e.a, waarvan D heeft ἀπέστρεψεν ἀπό en E e.a. bovendien toevoegen εξ
Ἱερουσαλὴμ εἰς Αντιόχειαν). Het is zeer lastig hier te beslissen wat de beste lezing is, aangezien de
'logischere' lezingen onderling verdeeld zijn en dus latere wijzigingen lijken te zijn, terwijl de lectio difficilior
9

Zie Rius-Camps en Read-Heimerdinger 2004, 375-386 en 6.3.2.

10

In NA27 staan beide opties ongeveer even veel malen: λόγος τοῦ θεοῦ: 4:31, 6:2,7, 8:14, 11:1, 13:5,7,44,46, 17:13, 18:11; λόγος τοῦ
κυρίου: 8:25, 13:48/49, 15:35, 16:32, 19:10.
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1.1 De versie in Handelingen 12
ook problemen oplevert: het aorist-participium πληρώσαντες geeft aan 'nadat ze...' terwijl Barnabas en Paulus

narratief gezien onmogelijk kunnen terugkeren naar Jeruzalem nadat ze daar hun werk verricht hebben, immers in
13:1 zijn ze in Antiochië. De minst onbevredigende oplossing lis εἰς wel als lezing te nemen, maar een komma in
te voegen, zodat er komt te staan ' Β. kαὶ Σ. ὑπέστρεψαν, εἰς Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν,
συμπαραλαβόντες Ἰωάννην...' waarbij εις dan gelezen moet worden als synoniem van ἐν11. Deze oplossing is

gevolgd in de boven gegeven vertaling.

1.2

De versie in Antiquitates XIX

1.2.1. Directe context
In het voorafgaande hoofdstuk 7 (XIX.317-335) is verteld over Agrippa's koningschap. Hij wordt vergeleken met
Herodes de Grote, waarbij hij in alle opzichten positief afsteekt. Er wordt verteld hoe hij een Jood die hem
beschuldigt van onreinheid mild behandelt door hem niet te straffen maar een geschenk te geven. Tenslotte
worden zijn bouwactiviteiten en door hem gefinancierde spelen beschreven. In de eerste paragrafen van hoofdstuk
8 wordt beschreven hoe Agrippa een vriendschappelijke ontmoeting heeft met een aantal andere vazalkoningen,
maar deze op last van de Romeinse gouverneur Marsus moet afbreken. Tevens wordt vermeld dat hij de
hogepriester afzette en een nieuwe aanstelde. Dan volgt het gedeelte dat hieronder vertaald wordt.
In het gedeelte dat volgt wordt kort de nasleep van Agrippa's dood beschreven, met als voornaamste feit de
vermelding dat Judea opnieuw een Romeinse provincie wordt. Hiermee eindigt boek XIX van de Antiquitates.

1.2.2 Vertaling
Er is meer naar letterlijkheid gestreefd dan naar mooi Nederlands. Wegens het complexere Grieks van Josephus is
deze vertaling iets minder letterlijk dan de voorgaande. Woorden die in het Nederlands moesten worden
toegevoegd staan tussen [ ]. Het woordje δέ is niet vertaald.

11

Dit is mogelijk in het hellenistisch Grieks, zie BDR § 205. Voor uitgebreidere toelichting van deze keuze, zie Eck, J. van, Handelingen: de
wereld in het geding.Kampen: Kok 2003, 272.
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Griekse tekst12
343A

Nederlandse vertaling

Τρίτον δὲ ἔτος αὐτῷ βασιλεύοντι τῆς ὅλης

Ἰουδαίας

πεπλήρωτο,

καὶ

παρῆν

εἰς

343A

Toen drie jaren waren vervuld waren waarin hij

πόλιν [=Agrippa] als koning geregeerd had over heel Judea,

Καισάρειαν, ἣ τὸ πρότερον Στράτωνος πύργος was hij aangekomen in [de] stad Caesarea, die vroeger
ἐκαλεῖτο.
B

'Strato's Toren' werd genoemd.

Συνετέλει δ’ ἐνταῦθα θεωρίας εἰς τὴν Καίσαρος

B

Hij leidde daar spelen ter ere van de keizer, wetend

τιμὴν ὑπὲρ τῆς ἐκείνου σωτηρίας ἑορτήν τινα dat dat een festival was ter herinnering aan diens
ταύτην ἐπιστάμενος,
C

overwinning,

καὶ παρ’ αὐτὴν ἤθροιστο τῶν κατὰ τὴν ἐπαρχίαν

ἐν τέλει καὶ προβεβηκότων εἰς ἀξίαν πλῆθος.
344A

C

en daarop verzamelde zich een menigte van de

mensen met gezag in de provincie en van hoge rang.

Δευτέρᾳ δὴ τῶν θεωριῶν ἡμέρᾳ στολὴν ἐνδὺς

344A

Op de tweede dag van de spelen, terwijl hij een

ἐξ ἀργύρου πεποιημένην πᾶσαν, ὡς θαυμάσιον mantel had aangedaan die geheel uit zilver was
ὑφὴν εἶναι, παρῆλθεν εἰς τὸ θέατρον ἀρχομένης gemaakt, zodat het een wonderbaarlijk weefsel was,
ἡμέρας.
B

verscheen hij in het theater aan het begin van de dag.

Ἐνθα ταῖς πρώταις τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων

B

Daar, toen de eerste stralen van de zon [er]op vielen,

ἐπιβολαῖς ὁ ἄργυρος καταυγασθεὶς θαυμασίως blonk het zilver dat [erdoor] beschenen werd op
ἀπέστιλβε μαρμαίρων τι φοβερὸν καὶ τοῖς εἰς wonderbaarlijke
αὐτὸν ἀτενίζουσι φρικῶδες.

wijze

schitterend,

[als]

iets

angstwekkends, en voor degenen die er gefascineerd
naar keken [iets] huiveringwekkends.

345A

Εὐθὺς δὲ οἱ κόλακες τὰς οὐδὲ ἐκείνῳ πρὸς

345A

Meteen riepen de vleiers met luide stem – maar

ἀγαθοῦ ἄλλος ἄλλοθεν φωνὰς ἀνεβόων, θεὸν niet voor hem ten goede! – de een van hier, de ander
προσαγορεύοντες
B

van daar, terwijl ze [hem] als een god begroetten.

“εὐμενής τε εἴης” ἐπιλέγοντες, “εἰ καὶ μέχρι νῦν

B

“Wees ons genadig,” zeiden ze verder, “als we ook

ὡς ἄνθρωπον ἐφοβήθημεν, ἀλλὰ τοὐντεῦθεν tot op heden [u slechts] als een mens gevreesd hebben!
κρείττονά σε θνητῆς φύσεως ὁμολογοῦμεν.“

Voortaan echter erkennen we u als meer dan van
sterfelijke afkomst!”

346A

Οὐκ ἐπέπληξεν τούτοις ὁ βασιλεὺς οὐδὲ τὴν

κολακείαν ἀσεβοῦσαν ἀπετρίψατο.
B

κεφαλῆς

ὑπερκαθιζόμενον

De koning berispte ze niet, noch verwierp hij de

goddeloze vleierij.

Ἀνακύψας δ’ οὖν μετ’ ὀλίγον τὸν βουβῶνα τῆς

ἑαυτοῦ

346A

εἶδεν

B

Toen hij na korte [tijd] opkeek, zag hij de bubo boven

ἐπὶ zijn eigen hoofd zitten op een koord.

σχοινίου τινός.
C

12

Ἄγγελον τοῦτον εὐθὺς ἐνόησεν κακῶν εἶναι τὸν

C

Meteen begreep hij dat het een boodschapper van

Volgens de uitgave van Niese, B. en Destinon, J. von, Flavii Iosephi Opera, editio secunda. Berlin: Weidmann 1955. Aan een nieuwe kritische
tekstuitgave van de werken van Josephus wordt momenteel gewerkt (É. Nodet (ed.) et al., Les antiquites juives: etablissement du texte,
traduction et notes. Paris: CERF 1990 - ...) maar deze uitgave heeft helaas nog niet deel XIX van de Antiquitates bereikt. Hetzelfde geldt
voor het nieuwe grote Josephus-commentaar van Brill: S. Mason (ed.) et al., Flavius Josephus : translation and commentary. Leiden: Brill
2000-... ); voor de hier vertaalde tekst is dus de editio maior van Niese voorlopig nog de standaard.
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καί ποτε τῶν ἀγαθῶν γενόμενον,

slechte [dingen] was,

[dezelfde] die eens ook [een

boodschapper] van goede [dingen] was geweest
D

καὶ διακάρδιον ἔσχεν ὀδύνην,

D

E

ἄθρουν δ’αὐτῷ τῆς κοιλίας προσέφυσεν ἄλγημα

E

μετὰ σφοδρότητος ἀρξάμενον.
347A

en kreeg hij een pijn die door zijn hart ging,
in zijn binnenste hield hij een voortdurende pijn, die

heftig begon [en zo bleef].

Ἀναθορὼν οὖν πρὸς τοὺς φίλους, “ὁ θεὸς ὑμῖν

347A

Terwijl hij opsprong zei hij tegen zijn vrienden: “ik,

ἐγώ”, φησίν, “ἤδη καταστρέφειν ἐπιτάττομαι τὸν de god voor jullie, word reeds bevolen het leven te
βίον, παραχρῆμα τῆς εἱμαρμένης τὰς ἄρτι μου verlaten, zodat meteen het Lot de zojuist over mij
κατεψευσμένας φωνὰς ἐλεγχούσης·
B

[gesproken] leugenachtige woorden beschaamt;

ὁ κληθεὶς ἀθάνατος ὑφ’ ὑμῶν ἤδη θανεῖν

ἀπάγομαι.
C

B

de door jullie onsterfelijk genoemde wordt reeds

afgevoerd om te sterven.

Δεκτέον δὲ τὴν πεπρωμένην, ᾗ θεὸς βεβούληται·

C

Wat geboden wordt moet men aannemen, God heeft

[het] zo gewild;
D

καὶ γὰρ βεβιώκαμεν οὐδαμῇ φαύλως, ἀλλ’ ἐπὶ

τῆς μακαριζομένης λαμπρότητος”.
348A

D

ik heb immers ook echt niet onbetekenend geleefd,

maar met luister die men gelukkig prijst.”

Tαῦθ’ ἅμα λέγων ἐπιτάσει τῆς ὀδύνης

κατεπονεῖτο·

348A

Terwijl hij dit nog sprak, werd hij overmand door

nog hevigere pijn;

B

μετὰ σπουδῆς οὖν εἰς τὸ βασίλειον ἐκομίσθη

C

καὶ διῇξε λόγος εἰς πάντας, ὡς ἔχοι τοῦ τεθνάναι C en een gerucht vloog rond naar alle [plaatsen], dat hij

B met haast werd hij nu in het paleis gebracht

παντάπασι μετ’ ὀλίγον.
349A

zeker binnenkort zou sterven.

Ἡ πληθὺς δ’ αὐτίκα σὺν γυναιξὶν καὶ παισὶν

349A

De menigte ging meteen, met vrouwen en

ἐπὶ σάκκων καθεσθεῖσα τῷ πατρίῳ νόμῳ τὸν θεὸν kinderen, terwijl ze in zakken [gehuld] op de grond
ἱκέτευεν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως,

gezonken waren volgens de gewoonte van [hun]
voorvaderen, tot God bidden voor de koning;

B

οἰμωγῆς δὲ πάντ’ ἦν ἀνάπλεα καὶ θρήνων.

B

van gejammer en klaagliεderen was elke [plaats]

vervuld.
C

Ἐν ὑψηλῷ δ’ ὁ βασιλεὺς δωματίῳ κατακείμενος

C

In een slaapkamer boven [in het paleis] lag de koning

καὶ κάτω βλέπων αὐτοὺς πρηνεῖς καταπίπτοντας en toen hij naar beneden keek en hen voorover zag
ἄδακρυς οὐδ’ αὐτὸς διέμενεν.

neervallen, kon hij zichzelf niet zonder tranen goed
houden.

350A

Συνεχεῖς δ’ ἐφ’ ἡμέρας πέντε τῷ τῆς γαστρὸς

ἀλγήματι διεργασθεὶς τὸν βίον κατέστρεψεν,
B

τέταρτον, τῆς βασιλείας δ’ ἕβδομον.
Τέτταρας

ἐβασίλευσεν

μὲν

οὖν

ἐνιαυτοὺς

ἐπὶ
τῆς

Γαίου

Toen hij vijf dagen achter elkaar gesloopt was door

de pijn in zijn buik verliet hij het leven,

ἀπὸ γενέσεως ἄγων πεντηκοστὸν ἔτος καὶ

351A

350A

B

in zijn vierenvijftigste levensjaar [en] van zijn regering

het zevende.
Καίσαρος

Φιλίππου

351A

Vier jaar regeerde hij terwijl Gaius keizer was -

μὲν beginnend voor een periode van drie jaar met de

τετραρχίας εἰς τριετίαν ἄρξας, τῷ τετάρτῳ δὲ καὶ tetrarchie van Filippus, terwijl hij in het vierde [jaar]
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τὴν Ἡρώδου προσειληφώς,
B

ook die van Herodes [Antipas] erbij kreeg -

τρεῖς δ' ἐπιλαβὼν τῆς Κλαυδίου Καίσαρος

B

verder [regeerde hij] drie [jaar] onder de heerschappij

αὐτοκρατορίας, ἐν οἷς τῶν τε προειρημένων van keizer Claudius, waarin hij zowel regeerde over de
ἐβασίλευσεν

καὶ

τὴν

Ἰουδαίαν

προσέλαβεν bovengenoemde [gebieden] alsook Judea, Samaria en

Σαμάρειάν τε καὶ Καισάρειαν.
352A

Προσωδεύσατο

δ'

ὅτι

Caesarea erbij kreeg
πλείστας

αὐτῶν

352A

Hij ontving zeer grote inkomsten van ze: twaalf

προσφορὰς διακοσίας ἐπὶ χιλίαις μυριάδας, πολλὰ miljoen drachmen, terwijl hij nog veel bijleende voor
μέντοι προσεδανείσατο:
B

τῷ γὰρ φιλόδωρος εἶναι δαψιλέστερα τῶν

zichzelf;
B

want om vrijgevig te [kunnen] zijn gaf hij

προσιόντων ἀνήλισκεν, ἦν δὲ ἀφειδὲς αὐτοῦ τὸ overvloediger uit dan [zijn] inkomsten [waren]; zijn
φιλότιμον.

kwistigheid was niet spaarzaam.

1.2.3 Opmerkingen bij de vertaling
Bij de vertaling is gebruik gemaakt van de in 1.1.3 genoemde werken (zie 1.1.3) en van het Griekse woordenboek
van Wolters13. Er zijn geen onduidelijke plaatsen in het vertaalde gedeelte die het begrip zouden bemoeilijken.
Opmerkingen bij de vertaling, vooral daar waar letterlijk vertalen niet mogelijk is:
343
•

'Toen drie jaren... kwam hij', letterlijk 'Drie jaren ... en hij kwam'.

•

πάρειμι (lett. 'aanwezig zijn' ) + εἰς: ergens aangekomen zijn (LSJ s.v.).

•

συντελέω: lett. ΄voltooien΄, hier: 'celebrate or hold sacred rites' (LSJ s.v. onder A.3). Vandaar vertaald als

'hij leidde de spelen'.
•

'wetend' (ἑορτήν): dit participium kan afgewikkeld worden als 'omdat hij wist dat...', 'terwijl hij wist dat...',

'hoewel hij wist dat...' wat nogal verschillende betekenissen geeft. Omdat er in het Grieks geen keuze wordt
uitgesproken voor een van deze opties, is er enigszins archaïsch vertaald met 'wetend'. Zie verder 4.1.2.
•

'ter herinnering aan zijn overwinning' (ὑπὲρ τῆς ἐκείνου σωτηρίας): letterlijk 'voor diens heil/veilige

terugkeer uit de strijd' (LSJ s.v. σωτηρία). Zie hiervoor de inhoudelijke bespreking in paragraaf 4.1.2.
•

ἐν τέλει: bekleed met autoriteit/beslissingsmacht/gezag (Wolters s.v.), dus οἱ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν ἐν

τέλει: 'de mensen met gezag in de provincie'.

•

τῶν ... προβεβηκότων εἰς ἀξίαν: van προβαίνω: voor(aan)gaan, dus: 'degenen die voorop gingen in

waardigheid', ofwel 'mensen van hoge rang'.

13

Muller, F. en Thiel, J.T., Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek (11e druk, bewerkt door prof. dr. W. ten Boer). Groningen: Wolters-Noordhoff
1969. Ondanks het ‘beknopt’ in de titel is dit woordenboek met meer dan 850 pagina’s bepaald niet beperkt.
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344
•

δὴ: niet vertaald, 'geeft nadruk van zichtbare, feitelijke evidentie' (Wolters s.v.).

•

παρέρχομαι: kan betekenen ΄aankomen΄ of ΄naar voren komen΄, en specifiek in Attisch en Koine ook:

΄optreden van sprekers΄ (Wolters s.v.). Dat past hier goed (vgl. Handelingen!), maar vertalen 'optreden als spreker'
legt teveel nadruk op het spreken, dat in het Grieks niet genoemd wordt. Er is daarom gekozen voor de vertaling:
'hij verscheen in het theater'.
'ἀπέστιλβε μαρμαίρων': van ἀποστίλβω = ΄helder zijn, blinken, schitteren (+ gen)΄ en μαρμαίρω =

•

΄flitsen, schitteren΄ (dus ongeveer hetzelfde). Vandaar vertaald als 'schitterend blinken' (zie LSJ s.v.).
ἀτενίζω (+ εἰς of πρός): 'gespannt aus etwas oder jemand hinsehen' (Bauer s.v.), 'look intently, gaze

•

earnestly' (LSJ s.v.). Bedoeld is dus, zoals ook blijk uit de voorbeelden die LSJ geeft: kijken op zo'n manier dat er
een zekere spanning in de lucht hangt (zie bv. Hand. 3:4 (er volgt een wonder), 6:15 (naar Stefanus wiens gezicht
een bovennatuurlijke glans vertoonde)); het woord wordt in Hellenistische liefdesromans ook gebruikt voor de
blik tussen geliefden. Vandaar hier vertaald met 'gefascineerd kijken naar'.
345
τὰς φωνὰς ἀνεβόων: αναβοάω= roepen/schreeuwen + acc. van wat of waarmee geroepen wordt (LSJ

•

s.v.)., hier dus τὰς φωνὰς. Vandaar dus: 'ze riepen met luide stem'.
•

ἄλλος ἄλλοθεν: ΄de een van hier, de ander van daar΄ (LSJ s.v. ἄλλοθεν).

•

ὁμολογέω: hier ΄toegeven, erkennen΄ (zie LSJ s.v. betekenis II.b).

346
•

ἀπετρίψατο: van ἀποτρίβω: lett. 'schoonwrijven', hier: 'verwerpen, afslaan΄ (LSJ s.v.).

•

ἀσεβοῦσαν: ptc. van ἀσεβέω: onvroom zijn, lasteren, goddeloos zijn etc. Bij gebrek aan beter vertaald

als 'goddeloos', dit echter niet in de zin van 'a-theïstisch' maar 'zonder eerbied voor (de) god(en)'. Zie ook 4.1.4.
τὸν βουβῶνα: dit is een getranscribeerd Latijns woord in de Griekse tekst 14. Het Latijnse 'bubo' betekent

•

'uil' (vgl. onze 'oehoe'), maar om het vreemde van het woord beter te laten uitkomen is het niet vertaald.
διακάρδιον: pijn 'door zijn hart'. Dit kan letterlijk bedoeld zijn (hartaanval? zie 4.1.2.) of figuurlijk (hart

•

als zetel van de gevoelens, LSJ s.v. καρδία).
•

ἡ κοιλία: ΄holte΄, vandaar: ΄buikholte, buik, ingewanden΄ (Wolters s.v. ). Vertaald als 'binnenste'.

•

ἄθρουν δ’αὐτῷ τῆς κοιλίας προσέφυσεν ἄλγημα: dit is niet letterlijk te vertalen. ἄθρουν: ΄plotseling

en onafgebroken΄ (Wolters s.v.), hier te vertalen als 'voortdurend' omdat het plotselinge al duidelijk is uit de
context. De hele frase wordt dan: 'aan hem hechtte zich een voortdurende pijn van zijn ingewanden', wat enigszins
parafraserend de vertaling hierboven oplevert.
μετὰ σφοδρότητος ἀρξάμενον: 'heftig beginnend'. Als zo vertaald wordt, wordt de indruk gewekt dat

•

de pijn later minder werd, maar dit is niet bedoeld in het Grieks. Vandaar 'heftig begon [en bleef]'.
347
14

Het woord kon al bij de lezer bekend zijn uit de andere vindplaats (XVIII.195, waaraan hier wordt gerefereerd). Daar werd het wel
toegelicht 'τινος ὀρνέου (...) βουβῶνα δὲ οἱ Ῥωμαῖοι τὸν ὄρνιν τοῦτον καλοῦσιν'.
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•

οὖν: niet vertaald, geeft nauw verband aan met het voorgaande (Wolters s.v.).

•

καταστρέφειν: lett. 'omkeren', maar samen met τὸν βίον : 'het leven verlaten' (LSJ s.v. onder IV).

•

δεκτέον: vaste uitdrukking 'men moet aannemen' (LSJ s.v.), ᾕ hier als bijwoord 'zo' (LSJ s.v.).

348
•

ἐπιτάσει τῆς ὀδύνης: lett. 'strekking van de pijn', vertaald als 'nog hevigere pijn'.

•

ἐκομίσθη: van κομίζω: ΄zorgen voor΄, maar ook: 'wegdragen om voor te zorgen', of: 'naar binnen

brengen' (LSJ s.v.). Hier wel de laatste betekenis wegens het εἰς erna.
ἔχοι τοῦ τεθνάναι...μετ’ ὀλίγον: εχει + gen. modi (hier τοῦ τεθνάναι, 'het in dode toestand

•

verkeren'): ... zijn (LSJ s.v. onder B.II.2b), dus 'dat hij binnenkort dood zou zijn' → '....zou sterven'.
349
τῷ πατρίῳ νόμῳ: νόμος kan zowel 'gewoonte' betekenen als 'wet'; Josephus gebruikt het in beide

•

betekenissen15. Indien hij de Joodse Wet wil aanduiden geeft hij gewoonlijk het bepaald lidwoord of een nadere
aanduiding (Μωϋσέος of τῶν Ἰουδαϊκῶν). In de dativus geeft het vaak een manier aan, bijvoorbeeld πολέμου
νόμῳ 'vijandig, met geweld' (XII:273 e.a.). Vier van de vijf vindplaatsen van πατρίῳ νόμῳ in de Antiquitates zijn

nadere bepalingen bij het Joodse gebruik zich in zakken gehuld te verootmoedigen (X:11, XI:231, XII:300 en
hier). Dit gebruik was veel lezers waarschijnlijk niet bekend; de woorden τῷ πατρίῳ νόμῳ dienen dus ter
verduidelijking en worden daarom vertaald als 'volgens de gewoonte van [hun] voorvaderen'.
350
•

γαστρός: lett. ΄maag΄, ook algemener: ΄buikstreek΄ (LSJ s.v.).

•

διεργάζομαι: ΄doden, vernietigen, verwoesten΄. Vandaar vertaald '(door de pijn) gesloopt'.

•

τὸν βίον κατέστρεψεν: zie de opmerking bij 347.

•

ἄγω ... ἔτος ἀπὸ γενέσεως: ἄγω + ἔτος = 'jaren doorbrengen, doorleven' (Wolters s.v.); ἀπὸ γενέσεως:

vanaf zijn geboorte (LSJ s.v. γένεσις). Dus: 'in zijn ...e levensjaar' .
351
De zin is als volgt gestructureerd door partikels: Τέτταρας μεν... {μεν...εἰς τριετίαν..., τῷ τετάρτῳ δε...}

•

... τρεῖς δε: ΄vier..., {waarvan drie... en in het vierde...}, en drie jaar΄.

•

εἰς τριετίαν: 'voor een periode van drie jaar' (LSJ s.v. τρεῖς).

•

ἐπιλαβών: 'erbij hebbend' (LSJ s.v. ἐπιλαμβάνω), vandaar vertaald als 'verder [regeerde hij]'.
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•

πλείστας: lett. ΄de grootste (inkomsten)΄, bedoeld is 'zeer grote' (elatieve superlativus16).

•

προσφοράς: hier: ΄inkomsten΄: (LSJ s.v. met expliciete verwijzing naar deze vindplaats).

•

'twaalf miljoen drachmen' (διακοσίας ἐπὶ χιλίαις μυριάδας): letterlijk 'tweehonderd-met-duizend

tienduizenden (drachmen)'; χιλίαις staat specifiek voor 'duizendtallen drachmen' (LSJ s.v. χίλιοι, A.3).
15

Zie Rengstorf, K.H. (ed), A Complete Concordance to Flavius Josephus. Leiden: Brill, 1973 s.v. νόμος.

16

Schoch, R. Griechischer Lehrgang zum Neuen Testament. Tübingen: Mohr Siebeck 2000, 142.
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1.2 De versie in Antiquitates XIX
φιλόδωρος, φιλότιμος en ἀφειδές: in dit verband alle ongeveer synoniemen (zie LSJ s.v.), nl. 'kwistig,

•

vrijgevig'. Om een lelijke vertaling te voorkomen is gekozen voor respectievelijk 'vrijgevigheid', 'kwistigheid' en
'niet spaarzaam', wat samen de bedoeling van het Grieks goed weergeeft.

1.2.4 Tekstkritiek
In het beste overgeleverde manuscript17 van de Antiquitates (P) ontbreken helaas de boeken XVIII-XX, dus ook
voor het hier vertaalde gedeelte. Niese heeft zich voor het vaststellen van de tekst gebaseerd op de codices A (11 e
eeuw), M (15e eeuw) en W (1354), codex E met een uittreksel van de Antiquitates (ca. 1113) en verschillende
Latijnse handschriften die teruggaan op een vertaling uit 6 e eeuw. Over het algemeen volgt Niese codex A omdat
die de oudste is en hem het betrouwbaarst lijkt.
Er zijn in het vertaalde gedeelte geen tekstkritische kwesties die cruciaal zijn voor het verstaan van de tekst. De
belangrijkste kwesties worden hieronder besproken. De gevallen waar alleen E of Lat afwijken zijn niet vermeld,
omdat deze weinig bewijskracht hebben t.o.v. de Griekse codices.
•

In 345A is er verwarring over het begin, 'Εὐθὺς δὲ οἱ κόλακες τὰς οὐδὲ ἐκείνῳ πρὸς ἀγαθοῦ ἄλλος
ἄλλοθεν φωνὰς ἀνεβόων'. E laat τὰς ... φωνὰς geheel weg, zodat slechts overblijft 'meteen riepen de

vleiers....'. A voegt aan de tussenzin toe ταῖς ἀληθείας, zodat er komt οὐδὲ ἐκείνῳ πρὸς ἀγαθοῦ ταῖς
ἀληθείας '- maar niet werkelijk voor hem ten goede -' (τῇ ἀλήθειᾳ: 'inderdaad, werkelijk' (Wolters s.v.)).

Deze lezing wordt ondersteund door het 'pro veritate' in de Latijnse versie. In A is dit zinnetje echter in
rasura pressius scripta, dus waarschijnlijk zijn deze twee woorden in A later toegevoegd vanuit de Latijnse
versie of een Grieks handschrift van de soort die aan de vertaling ten grondslag lag. M en W laten het
woord φωνάς weg, wat geen goed Grieks oplevert aangezien τάς dan nergens naar verwijst.
De verwarring hier wordt veroorzaakt door de compactheid van de zin met tussenzin en de ingewikkelde
rangschikking van de zinsdelen. De lezing van Niese verklaart E, M en W, maar niet waar ‘ ταῖς ἀληθειας’
vandaan komt; deze lezing wordt echter door te weinig getuigen gesteund om haar als oorspronkelijk op
te nemen. De versie van Niese kan dus gevolgd worden.
•

In 346C voegen M en W αἴτιον in, zodat de zin wordt: Ἀγγελον τοῦτον εὐθὺς ἐνόησεν κακῶν εἶναι
αἴτιον 'hij begreep meteen dat het een boodschapper was, voor slechte [dingen]verantwoordelijk' i.p.v. ‘…van

slechte [dingen]'. De boodschapper wordt door deze wijziging een actievere rol toebedeeld; het is echter
beter de lectio brevior te volgen omdat die door meer en betere teksten gesteund wordt.
•

In 346E zijn er verschillende opties voor het woord προσέφυσεν (lett. ‘zich hechten’). In de marge van A
staat als verbetering προσεφοίτησεν voorgesteld (‘to come in constantly or regularly…. of fits of pain’,
LSJ s.v. φοιτάω II), in E staat προσἴθυσεν (‘go straight, press right on’, LSJ s.v. ἰθύω). De
waarschijnlijkste reden voor deze wijzigingen is dat de oorspronkelijke lezing ‘aan hem hechtte zich

17

Zie voor sigla, datering en waardering van de gebruikte codices de Praefationes bij de verschillende delen van de editie van Niese, in dit
geval deel I en IV.
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(προσέφυσεν) een voortdurende pijn van zijn ingewanden’ wat vreemd is. Juist daarom moet deze als
lectio difficilior voor de oorspronkelijke worden gehouden
•

In 347A hebben M,W en E Ἀναθεωρῶν (opkijkend) i.p.v. Ἀναθορὼν (opspringend). Deze wijziging
wordt gesteund door de Latijnse versie ‘respiciens’. Alleen A heeft dus Ἀναθορὼν. Aangezien
ἀναθορὼν een minder voorkomend woord is, lijkt het waarschijnlijker dat afschrijvers het wijzigden in
ἀναθεωρῶν dan andersom; bovendien is A de oudste en beste Griekse tekstgetuige. De lezing van Niese

kan dus gevolgd worden; voor het verhaalverloop maakt het weinig verschil.
•

In 347A. is ὑμῖν weggelaten in E en de eerste hand van M, zodat er staat ‘ik, de god, word reeds….’ i.p.v.
‘ik, de god voor jullie…’. Omdat A, W en de Latijnse versie het wel hebben, kan het beter gehandhaafd
worden.

•

Codex M heeft i.p.v. ἄρτι μου κατεψευσμένας staan: ἀτίμουs καὶ κατε… dus ‘oneerbare en
leugenachtige woorden’; E heeft κατεψευσαμένας, wat voor de betekenis niet uitmaakt. De lezing
volgens Niese uit A en W is de beste omdat die het ontstaan van de andere verklaart.

•

In 347B hebben M en W ‘θανών ἀπάγομαι’ (ik word stervend afgevoerd) i.p.v. ‘θανεῖν’ (ik word
afgevoerd om te sterven). E heeft ‘θανεῖν ἐπείγομαι’ (‘ik word gedwongen om te sterven’, LSJ s.v. επέιγω).
Voor de betekenis maken deze verschillen vrijwel niet uit; vanwege de getuigen kan zowel het θανεῖν als
het ἀπάγομαι van Nieses lezing gevolgd worden.

•

In 349C bij ἄδακρυς οὐδ’ αὐτὸς διέμενεν is er verschil in het laatste woord. M heeft διέμενε, W ἔμενε
en E ἤν (‘was hij zelf niet zonder tranen’). Voor de betekenis maken A, W en M niet uit, dus Nieses lezing
kan gevolgd worden.

•

In 350A hebben E en de marge van A Συνεχῶς (bijwoord ‘achter elkaar’) in plaats van Συνεχεῖς (idem
als bijv. nw), dus ‘hij werd vijf dagen lang onafgebroken gesloopt’ i.p.v. ‘vijf-dagen-achter-elkaar werd hij
gesloopt’. De betekenis is geheel dezelfde, dus Niese kan gevolgd worden.

•

Voor προσφοράς in 352A lezen E en Lat andere woorden ( πρὸς εἰσφοράς resp. tributa) die ongeveer
hetzelfde betekenen, en Niese geeft als conjectuur ἀποφοράς (belasting). Blijkbaar is dit een lastig
woord; LSJ geeft echter nog een andere vindplaats voor προσφοράς als ‘inkomsten’, dus deze lezing

kan worden gehandhaafd.

1.3

Overeenkomsten en verschillen tussen beide teksten

Aangezien het doel van deze scriptie is de functie van het verhaal over de dood van Herodes/Agrippa te
onderzoeken in zowel Handelingen als de Antiquitates, is het nuttig om de overeenkomsten en verschillen tussen
beide beschrijvingen eerst duidelijk te benoemen18.
18

Deze overeenkomsten en verschillen zijn uiteraard al door tallozen opgemerkt sinds Eusebius (Hist. Eccl. II.10); zie voor een mooie
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1.3 Overeenkomsten en verschillen tussen beide teksten

1.3.1 Overeenkomsten
De beide versies hebben de volgende overeenkomsten (vetgedrukt): allereerst de hoofdpersoon. In Handelingen
wordt hij weliswaar Herodes genoemd, maar vanwege de chronologie en het feit dat hij als koning (βασιλεύς)
wordt aangeduid met macht over zowel Jeruzalem als Caesarea kan dit op niemand anders slaan dan op Agrippa
I19. De plaats van handeling is in beide versies gelijk, namelijk Caesarea. Verder vertellen beide over een
openbaar optreden van de koning met een koninklijk gewaad aan. Hij wordt als een god aangesproken, wat
hij niet afslaat. Er komt een ἄγγελος die kwaad brengt danwel als voorteken kwaad aankondigt, en God straft
de koning met een ernstige ziekte waaraan hij sterft.

1.3.2 Verschillen
Naast deze overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de beide versies. Reeds genoemd is de benaming van
de hoofdpersoon: Herodes danwel Agrippa. Ook is de weergave van de hoofdpersoon in het voorafgaande
heel verschillend: waar Herodes in Handelingen negatief werd neergezet, kreeg de lezer van de Antiquitates juist
een positief beeld van Agrippa. Verder is er verschil in de gelegenheid waarbij het gebeuren zich afspeelt: bij een
diplomatieke ontmoeting van de koning op een niet nader gespecificeerde plaats, of bij spelen ter ere van de keizer
in het theater van Caesarea. De personen die de koning vergoddelijken zijn het volk (ὁ δῆμος) respectievelijk
vleiers (οἱ κόλακες), en als reden voor de vergoddelijking wordt de stem danwel het prachtige gewaad van de
koning genoemd. Een ander verschil is de rol van de ἄγγελος: waar bij Josephus een uil (βουβών) als passief
voorteken (ἄγγελον κακῶν) optreedt, vervult in Handelingen een engel van de Heer (ἄγγελος κυρίου) een
actieve rol (ἐπάταξεν) in het straffen van de koning. De aard van de ziekte verschilt ook: volgens Handelingen
wordt de koning door wormen gegeten (σκωληκόβρωτος), terwijl hij volgens de Antiquitates overlijdt aan een
inwendige ziekte (τῆς κοιλίας ἄλγημα).
Naast deze verschillen zijn er nog allerlei zaken die Josephus wel vermeldt maar Handelingen niet, wat veroorzaakt
wordt door het feit dat zijn versie driemaal zo lang is en dus gedetailleerder. Zo vermeldt hij een beschrijving van
de koningsmantel, een reactie van de koning, rouw van het volk, enzovoorts.

1.4

Onderlinge afhankelijkheid of gemeenschappelijke bron?

In het licht van de hierboven genoemde overeenkomsten tussen beiden beschrijvingen van Agrippa's dood lijkt
schematische weergave en bespreking Allen, O.W., The Death of Herod: The Narrative and Theological Function of Retribution in Luke-Acts.
Atlanta: Scholars Press 1997, 7.
19

Zie hiervoor verder hoofdstuk 2, over de historische context.
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1.4 Onderlinge afhankelijkheid of gemeenschappelijke bron?
het niet onwaarschijnlijk dat er een gemeenschappelijke bron of traditie aan beide ten grondslag ligt. Weliswaar ligt
het zwaartepunt van deze scriptie op het niveau van het narratief, maar toch is het goed om kort in te gaan op de
kwestie van mogelijke bronnen en onderlinge (on)afhankelijkheid van de teksten. Er zal eerst worden weergegeven
hoe de algemene verhouding tussen Lukas-Handelingen en Josephus waarschijnlijk is, waarna zal worden bekeken
hoe deze verhouding is voor dit specifieke tekstenpaar.

1.4.1

Verhouding Lukas – Josephus in het algemeen

In de werken van Josephus, en vooral in de Antiquitates, komen een aantal passages voor die duidelijk verband
houden met passages uit Lukas-Handelingen. De belangrijkste punten van overeenstemming zijn (naast uiteraard
de dood van Agrippa)20
•

de volkstellingen in Lk 2:1, Hand. 5:37 en Ant. XVIII.1v

•

het optreden van Johannes de Doper in Lk 3 en Ant XVIII.116v

•

het noemen van Theudas en Judas als leiders van groepen opstandelingen (Hand 5:36-37 en Ant.
XVIII.4v, 23v, XX.97v)

•

de hongersnood onder Claudius (Hand 11:28 en Ant. XX.51v, 101).

In het verleden zijn onder exegeten alle mogelijke posities voorgestaan over de onderlinge verhouding van
Josephus en Lukas21: dat Josephus van Lukas afhankelijk zou zijn of juist andersom, dat ze beiden dezelfde
bronnen zouden hebben gebruikt, of dat ze slechts een aantal gebeurtenissen onafhankelijk van elkaar beschreven
hebben22. Gezien de gebruikelijke dateringen voor beide werken (zie 3.2.1 en 5.2.2) is een rechtstreekse
beïnvloeding van Lukas door Josephus niet waarschijnlijk. Mason, die deze these verdedigt23, moet dan ook LukasHandelingen ná 93/93 dateren, maar gaat daarmee in tegen de in 5.2.2. gegeven argumenten die de meeste
exegeten overtuigen van een latere datering.
De gebruikelijke datering maakt het theoretisch mogelijk dat Josephus door Lukas zou zijn beïnvloed, maar uit
zijn geschriften blijkt nergens een meer dan zeer oppervlakkige kennis van het christendom, zodat dit niet
waarschijnlijk is24. Bovendien blijkt het Lukas vaak iets zijdelings te noemen dat bij Josephus uitgebreider aan de
orde komt, wat eerder voor een beïnvloeding van Lukas door Josephus zou pleiten.
Er blijft dus de mogelijkheid over dat Josephus en Lukas (een) gemeenschappelijke bron(nen) hadden, of dat ze
20

Voor een volledig overzicht van parallellen zie Schreckenberg, H., 'Flavius Josephus und die lukanischen Schriften' in: Haubeck, W. en
Bachmann, M. (Hrsg). Wort in der Zeit: Neutestamentlichen Studien (Festschrf. K.H. Rengstorff). Leiden: Brill 1980, 179-209, of meer recent
maar minder uitgebreid Mason, S., Flavius Josephus und das Neue Testament. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag 2000, 298v (met
literatuuropgave).

21

De auteur van Lukas-Handelingen wordt in deze scriptie aangeduid met zijn traditionele naam Lukas. Zie verder 5.2.1

22

Zie Schreckenberg 1980, 179v.

23

Mason 2000, 322v.

24

Het 'Testimonium Flavianum' over Jezus (Ant. XVIII.63-64) is naar algemene consensus door kopiisten sterk in christelijke zin
bijgesteld, zodat dit gedeelte buiten de vergelijking moet worden gehouden.

21
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slechts onafhankelijk van elkaar een aantal dezelfde gebeurtenissen beschreven. Schreckenberg bespreekt alle
relevante passages en en komt tot de conclusie dat het in geen enkel geval noodzakelijk is om onderlinge
afhankelijkheid of het gebruik van een gemeenschappelijke bron aan te nemen. De beschrijvingen bij Lukas en
Josephus verschillen gewoonlijk zo veel in woordgebruik, details, datering etc. dat het haast onmogelijk is om een
gemeenschappelijke bron aan te nemen: 'die Annahme einer gemeinsamen Quelle (.) entgegen steht einmal die ungefähre oder
doch annähernde Gleichzeitigkeit beider Verfasser, sodann das breitgefächerte Angebot an zeitgeschichtlicher Information aus
mündlichen oder schriftlichen Quellen, über das beide verfügen konnten'25. Aangezien beiden schreven over gebeurtenissen
van minder dan een eeuw terug, is het aan te nemen dat ze elk een heel scala aan overleveringen en bronnen tot
hun beschikking hadden zonder dat er overlap tussen hoeft te zijn geweest.

1.4.2 Verhouding Lukas – Josephus voor de beschrijving van Agrippa's dood
Voor de beschrijving van Agrippa's dood neemt Mason aan dat Lukas direct afhankelijk is van Josephus26, maar hij
staat hierin vrijwel alleen. Als er directe afhankelijkheid wordt aangenomen, zal Lukas inderdaad van Josephus
afhankelijk moeten zijn aangezien Lukas' versie veel korter is en Josephus' versie duidelijk niet een uitbreiding van
is van de korte vermelding in Handelingen. Zoals reeds gezegd is deze afhankelijkheid echter in strijd met de
gebruikelijke datering. Zelfs als aangenomen wordt dat Handelingen later gedateerd moet worden dan de
Antiquitates is directe afhankelijkheid echter uiterst onwaarschijnlijk, aangezien de details die Lukas in vers 20
vermeldt niet bij Josephus vandaan kunnen komen.
Het gebruik van een gemeenschappelijke bron is evenmin waarschijnlijk. In de komende hoofdstukken wordt
geconstateerd dat beide auteurs Agrippa's dood waarschijnlijk aan een schriftelijke bron ontleenden (zie 4.2.3 en
6.2.2 ). Bij Lukas is duidelijk dat hij een uitgebreider verhaal inkortte en bewerkte, bij Josephus lijkt het erop dat hij
een bestaande beschrijving omgewerkt heeft. Uit de verschillen tussen beide verhalen (zie de opsomming in 1.3)
blijkt dat de auteurs niet dezelfde schriftelijke bron voor zich hadden; in het bijzonder blijkt uit de details in Hand
12:20 dat Lukas een ander verhaal voor zich had dan Josephus 27. De daar vermelde details (gezantschap uit Tyrus
en Sidon, voedselvoorziening, de kamerheer Blastus) zijn zeker uit een bron afkomstig, omdat ze voor Lukas'
narratief niet van belang zijn. Uit Josephus' weergave blijkt nergens dat hij iets van deze details afweet; het is niet
waarschijnlijk dat hij ze bewust heeft vervangen door andere omdat die die beter bij zijn doelen zouden passen,
wat bovendien strijdig zou zijn met zijn manier van bronnengebruik (zie 3.2.4).
Wel is duidelijk dat Lukas en Josephus verwante beschrijvingen van Agrippa's dood voor zich hadden, aangezien
beiden zijn zijn dood weergeven als straf van God omdat hij zich laat vergoddelijken. Hieruit blijkt dat deze
25

Schreckenberg 1980, 206.

26

'Es scheint fast, als hätte der Verfasser (.) die bei Josephus überlieferte Geschichte gekannt und die für seine eigenen schriftstellerischen Zwecken umgearbeitet'
(Mason 2000, 166). Zie ook 298v 'Von beiden Autoren berichtete Ereignisse', vooral 310-312.

27

'The two accounts seem to be independent since they vary in their points of specificity', aldus Witherington B., The Acts of the Apostles: A SocioRhetorical Commentary. Carlisle: Paternoster Press 1998, 382.. Zie uitgebreider Zmijewski, J., Die Apostelgeschichte (Regensburger Neues
Testament). Regensburg: Pustet 1993, 469-470; Schwartz 1990, 146v.

22

1.4 Onderlinge afhankelijkheid of gemeenschappelijke bron?
interpretatie van Agrippa's dood blijkbaar een verbreide traditie was, die ontstaan was als gevolg van de manier
waarop hij stierf28. Bij de overlevering werd deze traditie ongetwijfeld mede gevormd door een verhaal over de
plotselinge dood van een koning dat bij de Joodse tradenten bekend was (2 Makkabeeën 9, zie hiervoor
uitgebreider 6.3.2). Daar beide schrijvers in een vergelijkbare positie verkeerden (cliënt van een rijke patroon (zie
3.1 en 5.2), geïnteresseerd in Joodse zaken en met internationale contacten) is het niet verwonderlijk dat ze beiden
onafhankelijk van elkaar een of andere vorm van deze traditie onder ogen kregen. De conclusie van
Schreckenberg is zeer plausibel: 'die Gemeinsamkeiten und Abweichungen sind derart, dass (.) Lukas ebenso wie Josephus
unabhängig voneinander und guten Glaubens genuine Traditionen verwerten, die freilich im Laufe einiger Jahrzehnten – im Falle des
Josephus jedenfalls ein halbes Jahrhundert – gewisse (ausschmückende oder deutende) Veränderungen erfahren konnten, bis sie die uns
heute sichtbare Gestalt erhielten'29.
Concluderend kan dus het volgende worden aangenomen: de beschrijving en duiding van Agrippa's dood leefden
eerst voort in mondelinge overlevering. Later werd dit verhaal verschillende malen opgeschreven; twee van deze
beschrijvingen bereikten onafhankelijk van elkaar Lukas en Josephus.

1.4.3. Vooruitblik
Aan het slot van dit hoofdstuk kan worden geconstateerd dat Lukas en Josephus dezelfde gebeurtenis beschrijven
en daarvoor gebruik maken van twee verwante bronnen, die beiden Agrippa's dood interpreteerden als straf
omdat hij zich liet vergoddelijken. Met deze constatering kan men verschillende kanten op. Er kan getracht
worden een harmonisatie tussen beide teksten te bewerkstelligen30, er kan worden gezocht naar een historische
kern waarop de verhalen zijn gebaseerd, of er kan onderzoek gedaan worden naar het eigene van de gebruikte
bronnen.
Dit alles is echter niet het doel van deze scriptie. In wat volgt zal worden onderzocht hoe de auteurs van
Handelingen en de Antiquitates dit verhaal gebruiken binnen het geheel van hun boek. Er zal dus worden
onderzocht welke rol de beschrijving van Agrippa’s dood speelt in het geheel van het narratief en in datgene wat
de auteurs willen communiceren met hun boek. De rol die het verhaal speelt in het geheel van beide werken zal
vervolgens worden vergeleken, zodat overeenkomsten en verschillen duidelijk worden en conclusies kunnen
worden getrokken.

28

Het is hier niet de plaats om aan harmonisering of historische reconstructie te doen, maar uit de overeenkomsten tussen beide verhalen
komt naar voren dat Agrippa blijkbaar onverwacht aan een ernstige ziekte overleed nadat hij zich juist tevoren had laten eren op een
manier die volgens Joodse begrippen de perken te buiten ging.

29

Schreckenberg 1980, 201.

30

Dit is zonder problemen te doen en dan ook al door velen gedaan, vanaf Isho`dad van Merv in de negende eeuw (Allen 1997, 9) tot
aan hedendaagse conservatieve exegeten. Bij zulke pogingen is steeds de vraag wat men ermee wil bereiken, en of een dergelijke
benadering recht blijft doen aan het eigene van beide teksten.
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2 Historische achtergrond

2

Historische achtergrond

Kennis van de historische achtergrond is onmisbaar om het verhaal van Agrippa's dood binnen de juiste context
te kunnen plaatsen. Zonder deze informatie is het moeilijk de Antiquitates te lezen, en is het ook niet te begrijpen
waarom in Handelingen gesproken wordt over koning 'Herodes', terwijl de juiste naam van deze koning toch
Agrippa moet zijn. In dit hoofdstuk volgt daarom eerst een introductie over de Herodes-dynastie, waarna wat
langer wordt stilgestaan bij het leven en de tijd van koning Agrippa I, de hoofdpersoon in deze scriptie.

2.1

De dynastie van Herodes

Allereerst dus een een overzicht over de dynastie die begon met Herodes de Grote en in de nieuw-testamentische
tijd over Palestina heerste. Er is hierover een uitgebreide literatuur 31, hier worden slechts de hoofdlijnen
weergegeven.
Koning Herodes de Grote regeerde als vazalvorst van de Romeinen over
Palestina van 37-4 v. Christus. Hij was een bekwaam bestuurder die het
verarmde land weer tot bloei wist te brengen. Opstanden tegen zijn gezag
sloeg hij met harde hand neer, zodat zijn regering een tijd van rust was voor
de bevolking. Herodes stond bekend om zijn wreedheid, hij liet onder
anderen drie zoons en een vrouw van hem doden omdat hij ze verdacht
van samenzwering tegen hem. Na Herodes' dood werd zijn rijk volgens zijn
testament verdeeld onder zijn zoons Archelaüs, Herodes Antipas, Filippus
en zijn zus Salome, op de manier zoals is weergegeven op het kaartje
hiernaast32.
Archelaüs kreeg het kerngebied van zijn vaders rijk en mocht de titel

Palestina na de dood van Herodes de

'ethnarch' voeren ('vorst van een volk'). Hij noemde zich op munten Grote

'Herodes de ethnarch' in onderscheid met zijn vader, de koning. Wegens ██ gebieden van Salomé
wanbestuur werd hij in 6 n. Chr. Gallië verbannen, zijn gebied werd bij de ██ gebied van Archelaüs

██ gebieden van Herodus Antipas

Romeinse provincie Syrië gevoegd. Toen Salome stierf in 10 n. Chr. ██ gebied van Filippus
kwamen ook haar gebieden onder de Romeinse prefect die het territorium
31

Zie bijvoorbeeld Kokkinos, N., The Herodian Dynasty: Origins, Role in Society and Eclipse, Sheffield: Sheffield Academic Press 1998;
Richardson, P., Herod : King of the Jews and friend of the Romans. Edinburgh : T&T Clark 1999. Een handzaam overzicht met
literatuurverwijzingen in Mason 2000, 148-166 (literatuuropgave p. 228). Voor het Nederlandse taalgebied: Tang, M.J., Herodes en zijn
dynastie, Zoetermeer: Boekencentrum 1992, die echter te kritiekloos op Josephus steunt.

32

Bewerkt naar nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Palestina_na_Herodes.png (afbeelding vrij van copyright).
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2.1 De dynastie van Herodes
van Archelaüs beheerde.
Herodes Antipas kreeg de regering over Galilea en Perea en mocht zich 'tetrarch' noemen (een lagere titel dan
ethnarch). Hij was -enigszins verwarrend- de derde regeerder die zich Herodes noemde, en wel 'Herodes de
tetrarch'. In 40 n. Chr. werd de toen al bejaarde Antipas naar Gallië verbannen en werd zijn rijk bij dat van zijn
neef Agrippa gevoegd (over hem hieronder meer.)
Filippus kreeg de regering over Iturea en Trachonitis, het minst belangrijke en minst rijke deel van het rijk van
zijn vader. Ook hij had de titel 'tetrarch'. Toen hij in 37 stierf, werd zijn gebied ingelijfd bij de Romeinse provincie
Syrië.

2.2

Agrippa I

Uiteindelijk kwamen alle gebieden van Herodes de Grote weer bij elkaar onder de regering van Agrippa I33, wiens
dood in deze scriptie centraal staat. Agrippa werd geboren in 10 of 11 v. Chr. en was een kleinzoon van Herodes
de Grote. Nadat zijn vader Aristobulus door Herodes was gedood op verdenking van een staatsgreep, werd
Agrippa door zijn moeder meegenomen naar Rome om te pogen daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij raakte
hier bevriend met Drusus, de zoon van keizer Tiberius en de voornaamste kandidaat voor het keizerschap. Deze
poging tot netwerken liep echter op niets uit aangezien Drusus stierf en diens vrienden van het hof werden
verjaagd. Agrippa keerde terug naar Palestina; hij was toen ongeveer dertig jaar oud maar had nog geen positie van
enige betekenis in de maatschappij bereikt. In Palestina bezorgde zijn oom Antipas hem een baantje als
marktmeester (ἀγορονόμος) in Tiberias. Als gevolg van een conflict met zijn oom en achtervolgd door allerlei
schulden als gevolg van een leven op te grote voet ging hij na ongeveer vijf jaar weer naar Rome. Hier raakte hij
bevriend met Gaius Caligula, een neef van keizer Tiberius en zijn waarschijnlijke opvolger. Nadat hij te openhartig
met Gaius had besproken dat het tijd werd dat de keizer stierf, werd Agrippa wegens hoogverraad (maiestas) in de
gevangenis geworpen. Het kwam echter nooit tot een vonnis omdat Tiberius overleed en Gaius hem opvolgde, in
37. Agrippa werd door hem vrijgelaten, ontving de koningstitel en kreeg het gebied dat van zijn onlangs overleden
oom Filippus was geweest. Zijn oom Antipas trok hierop naar Rome om de koningstitel te verlangen die zijn
neefje ook had, maar werd door intriges van Agrippa verbannen zodat Agrippa Antipas' tetrarchie bij zijn gebied
kon voegen in 40. Toen keizer Gaius stierf, was Agrippa in Rome en bemiddelde hij tussen de senaat en de door
het leger uitgeroepen nieuwe keizer Claudius. Als dank kreeg hij van hem de gebieden die vroeger van Archelaüs
waren geweest (41 n. Chr.), zodat hij nu regeerde over het hele gebied van Herodes de Grote.
Tijdens de regering van keizer Gaius had Agrippa bemiddeld voor de Joden in Alexandrië zodat ze niet mee
hoefden te doen aan de nieuw ingevoerde keizerverering. De keizer had namelijk bevolen dat overal in het rijk
hem verplicht religieuze eer bewezen moest worden, wat rechtstreeks inging tegen de Tien Geboden. Ook voor de
tempel in Jeruzalem dreigde gevaar: de keizer beval dat er een beeld van hem moest worden geplaatst in de tempel.
33

Bij mijn weten de enige monografie over deze koning is Schwartz, D.R., Agrippa I. The Last King of Judaea. Tübingen: Mohr Siebeck
1990. Ook in de bij noot 1 genoemde literatuur is informatie over hem te vinden.
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2.2 Agrippa I
Dit leidde tot grote onrust onder Agrippa's Joodse onderdanen. Hij wist de keizer echter nog juist op tijd over te
halen dit bevel in te trekken, wat hem veel goodwill bij de Joden opleverde (zie hieronder).
Agrippa regeerde maar kort: in 44 stierf hij plotseling, zie daarover uitgebreid de rest van deze scriptie. Na zijn
dood werd zijn rijk onder het bestuur geplaatst van Romeinse procuratoren, omdat zijn zoon Agrippa II nog te
jong was om de plaats van zijn vader in te nemen. Na enkele jaren werd deze tot koning benoemd over o.a. een
deel van het gebied van zijn vader. Met het kinderloos overlijden van Agrippa II eindigde de dynastie van de
Herodessen.

2.3

Waardering van de Joden voor de Herodessen

2.3.1 Algemeen
De leden van de Herodesfamilie waren over het algemeen niet populair bij hun Joodse onderdanen34. Een
voorname oorzaak hiervan was dat de Herodesfamilie van Idumeese (Edomitische) afkomst was. Veel Joden zagen
hen als indringers die de inheemse Hasmoneeën (nakomelingen van de Makkabeese vrijheidsstrijders) hadden
verdrongen en nu met de Romeinse bezetter collaboreerden. Herodes de Grote huwde de Hasmoneese prinses
Mariamme opdat zijn opvolgers (half) Hasmonees zouden zijn. Uiteindelijk liet hij echter juist deze vrouw en haar
zonen doden uit angst voor een samenzwering. Deze moorden kwamen, samen met zijn toenemende wreedheid in
het algemeen, zijn populariteit bij het volk niet ten goede, aangezien ze zo hun hoop op een min of meer
Hasmoneese koning zagen vervliegen. Ook Archelaüs en Antipas die nu de troonopvolgers werden hadden
hieronder te lijden aangezien ze slechts 'tweede keus' voor de Joden waren en geen Hasmoneeën (hun moeder was
een Samaritaanse).
Naast deze nationalistische reden waren er ook religieuze oorzaken waarom de Herodessen niet populair waren.
De leden van de Herodesfamilie hadden namelijk het recht tot benoemen van de hogepriester tot zich getrokken,
wat in strijd was met Bijbelse voorschriften. Bovendien sloegen ze munten met o.a. afbeeldingen van henzelf erop,
terwijl ze ook in de verfraaiing van hun paleizen e.d. het Joodse verbod op afbeeldingen niet respecteerden. Verder
waren zowel Archelaüs als Antipas getrouwd met de vrouw van een broer op een manier die in strijd was met de
voorschriften voor het leviraatshuwelijk. Tenslotte had Antipas de nieuwe stad Tiberias aan het meer van Galilea
gevestigd op de locatie van een oude begraafplaats. Religieuze Joden meden daardoor deze stad, want na een
bezoek zouden ze zeven dagen onrein zijn35. Door hun gehelleniseerde levenswijze schonden alle heersers uit de
Herodesfamilie so wie so dagelijks Joodse voorschriften.
Bij dit alles kwamen nog de wreedheid van Herodes de Grote, het wanbestuur van Archelaüs en het rijke leven van
allen op kosten van de belastingbetalende bevolking. Kortom: de meeste Joden zagen de Herodessen liever gaan
34

Zie de literatuur bij noot 31.

35

Merk op dat Jezus het grootste deel van zijn openbaar optreden in Galilea doorbracht, maar dat in de evangeliën de stad Tiberias in het
geheel niet genoemd wordt
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2.3 Waardering van de Joden voor de Herodessen
dan komen. Het verzoek dat Joodse leiders na de dood van Herodes de Grote indienden om van Judea een
Romeinse provincie te maken, is hierin tekenend.

2.3.2. Joodse waardering voor Agrippa I
Koning Agrippa I was de uitzondering tussen de Herodessen: hij stond wel goed aangeschreven bij zijn Joodse
onderdanen. Eén reden hiervoor was dat hij afstamde van de Hasmoneeën via zijn vermoorde vader en
grootmoeder. Een andere reden was dat hij veel rekening hield met de religieuze gevoelens van de Joden. Al
voordat hij koning van Judea was had hij het voor de Joden in het Romeinse rijk opgenomen zodat ze niet de
keizer religieus hoefden te vereren; tevens had hij weten te voorkomen dat er een beeld van de keizer in de tempel
zou worden geplaatst (zie boven). Door deze daden had hij al goodwill opgebouwd voor hij koning werd. In Judea
zorgde hij ervoor geen aanstoot te geven door geen munten te slaan met een mens of god erop afgebeeld, terwijl
hij dat in zijn andere gebiedsdelen wel deed, zie de afbeelding hieronder.

Munt van Agrippa I uit Judea
Voorzijde: Baldakijn met bijschrift BACILEWC AGRIPA (=van de
koning Agrippa)
Achterzijde: korenaren en datering 'jaar 6' (=41/42).
(Bron voor beide munten: CNG coins36)

Munt van Agrippa I uit Samaria
Voorzijde: gelauwerd hoofd van Agrippa met bijschrift
BACILEYC MEGA[C AGRIPPAC FILOKAICAP] (=van de
grote koning Agrippa, vriend van de keizer).
Achterzijde: afbeelding van de godin Tyche van Caesarea met
bijschrift KAICAPIA H ΠPOC TW C[EBACTW LIMHNI]
(=Caesarea Maritima) en datering 'jaar 7' (=42/43).

Als hij in Jeruzalem was hield hij zich aan Joodse voorschriften en bracht hij offers, maar het is te betwijfelen of
hij, zoals Josephus meldt, zich 'onberispelijk hield aan de regels en gewoonten van het land' (Ant. XIX.331).
Schwartz is van mening dat hij minstens zo gehelleniseerd was als zijn familieleden, maar hier subtieler mee
omging37. In zijn omgang met de leidende Joden trok hij het meest partij voor de Sadduceeën, zo wordt uitgebreid
beargumenteerd door Schwartz (a.w. 116-130). Waar in Handelingen 12 vermeld wordt dat Agrippa Petrus
gevangen zet 'toen hij zag, dat dit de Joden welgevallig was' (vs 3)38 zijn 'de Joden' daarom voornamelijk te identificeren
als Sadduceeën, die in het voorafgaande inderdaad als de drijvende kracht achter de christenvervolging
afgeschilderd zijn (4:1, 5:17,21).
Tenslotte blijkt uit verschillende plaatsen in de Talmoed dat Agrippa een blijvende indruk op zijn Joodse
onderdanen achterliet. Zo staat in M. Sotah dat hij in tranen zou zijn uitgebarsten toen hij in Deuteronomium 7 las
'geen buitenlander, die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen', waarop hij getroost werd met
36

http://www.cngcoins.com, afbeeldingen vrij van copyright.

37

Schwartz 1990, 130v.

38

Alle bijbelcitaten in deze scriptie zijn genomen uit de NBG'51 vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld.
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Deuteronomium 23:8 'de kinderen die hun in het derde geslacht geboren worden, mogen in de gemeente des
HEEREN komen' en men hem toeriep 'u bent onze broeder!'39 Een andere passage merkt echter op dat Israel tot de
ondergang gedoemd was omdat ze koning Agrippa vleiden (Tos. Sotah 7:16). Uit beide passages spreekt in elk
geval dat destijds een positieve houding t.o.v. koning Agrippa overheerste40.
Samenvattend: koning Agrippa I werd door de Joden veel meer gewaardeerd dan de andere heersers uit de
Herodesfamilie, vanwege zijn afstamming en zijn rekening houden met de Joodse religie.

2.4

Christelijke waardering voor de Herodessen

2.4.1 Leden van de Herodesfamilie in het NT
De verschillende 'Herodessen' in het Nieuwe Testament kunnen enigszins verwarrend werken. Daarom hier een
kort overzicht van wie waar bedoeld wordt, gebaseerd op de gegevens die Josephus aanreikt41.
Herodes I de Grote komt als 'Herodes' voor in het verhaal van de magiërs uit het oosten en de kindermoord te
Bethlehem (Mattheus 2). Dit hoofdstuk is tevens de enige plaats waar Archelaüs voorkomt in de bijbel (vs. 22).
Herodes Antipas (Herodes de tetrarch) is de koning Herodes die in de evangeliën voorkomt ten tijde van
Jezus' openbare optreden. Hij wordt steeds 'Herodes' genoemd, soms nader gespecificeerd als 'de tetrarch', en
eenmaal incorrect 'koning Herodes' (Mk. 6:14). Ook zijn vrouw Herodias wordt genoemd in de evangeliën.
Filippus, de heerser over Iturea en Trachonitis, wordt slechts genoemd in een datering in Lk 3:1-2. In Mt 14:3 en
Mk 6:17 wordt bovendien een Filippus genoemd als voormalig echtgenoot van Herodias. Volgens Josephus was ze
echter eerst getrouwd met een zoon van Herodes de Grote die in Rome leefde en ook Herodes heette (Ant. XVIII
109, 136). Sommige historici combineren beide gegevens en noemen deze man 'Herodes Filippus', meer kritische
geesten zijn van mening dat de evangelisten ten onrechte dachten dat Herodias eerst de vrouw was de
bovengenoemde Filippus. Lukas vermeldt slechts dat Antipas 'de vrouw van zijn broer' had (3:19) wat in elk geval
correct is.
Koning Agrippa I komt in de bijbel alleen voor in Handelingen 12; hij wordt daar echter 'Herodes' genoemd. Dat
het hier toch om Agrippa gaat is duidelijk omdat hij macht heeft in Jeruzalem, wat in de hele periode 6-70 op
niemand anders kan slaan dan op hem. Bovendien komt de beschrijving van zijn dood sterk overeen met de
beschrijving van Agrippa's dood bij Josephus (zie 1.3.1). In Handelingen 25 en 26 komt Agrippa II voor. Hij
wordt daar eenvoudig als 'Agrippa' aangeduid en wordt opgevoerd samen met zijn zuster Berenice, met wie hij
volgens Josephus en anderen leefde alsof ze getrouwd waren. In deze hoofdstukken komt tenslotte zijn zuster
Drusilla voor, die getrouwd was met stadhouder Felix.
39

M. Sota VII.8, geciteerd bij Tang 1992, 118.

40

Voor discussie van deze en andere Talmoedpassages en de interpretiekwesties (gaat het om Agrippa I of II? Hoe oud is deze traditie?
etc.) zie bij Schwartz 1990, 157-170 en de literatuur daar.

41

Zie hiervoor uitgebreider Mason 2000, 148-166 en Tang 1992 passim.
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2.4.2 Waardering van het NT voor de Herodessen
In het NT worden alle Herodessen uiterst negatief getekend. Dit beeld lijkt de negatieve sentimenten van
religieuze Joden uit de tijd van Jezus te weerspiegelen, waarvan de redenen hierboven al besproken zijn. Daarnaast
zal de negatieve waardering van de Herodessen deels gebaseerd te zijn op voor de Christenen relevante
gebeurtenissen zoals de gevangenneming van Johannes de Doper (de kindermoord in Bethlehem is twijfelachtig).
Volgens Mk. 8:15 zou Jezus hebben gewaarschuwd voor de 'zuurdesem van Herodes'.
Er worden in de bijbel over de leden van de Herodesfamilie uitsluitend negatieve dingen verteld, zodat de naam
'Herodes' bij Bijbellezers de betekenis krijgt van een goddeloze, wrede en slechte koning. Dit wordt in de hand
gewerkt door het gebruik van dezelfde naam voor de verschillende koningen uit de dynastie. Het is dus des te
opvallender dat Lukas voor koning Agrippa I de naam 'Herodes' gebruikt; een dergelijke benaming is uit geen
enkele andere bron bekend. In het vervolg zal blijken dat dit samenhangt met het uiterst negatieve beeld van de
Herodessen bij Lukas, dat nog sterker is dan bij de andere evangelisten (zie 6.1.3).
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3Flavius Josephus en de Antiquitates

Flavius Josephus en de Antiquitates

3

Na de inleidende hoofdstukken over bronteksten en historische achtergrond wordt nu overgegaan tot een
gedetailleerde bespreking van beide teksten over Agrippa's dood, om zo tot een antwoord te komen op de
hoofdvraag van deze scriptie. Omdat de versie bij Josephus het lastigste is te plaatsen binnen het geheel van zijn
narratief zal met hem worden begonnen. In dit hoofdstuk wordt daartoe eerst een overzicht gegeven over zijn
leven en werken, met de nadruk op de Antiquitates In het volgende hoofdstuk zal vervolgens de tekst over
Agrippa's dood bestudeerd worden.
In dit hoofdstuk wordt eerst de levensloop van Flavius Josephus geschetst en een overzicht van zijn werken
gegeven. Vervolgens wordt ingezoomd op de Antiquitates, omdat daarin het gedeelte voorkomt waarin de dood
van Agrippa I wordt beschreven. De inhoud en opbouw van dit werk worden samengevat. Daarna wordt bekeken
hoe het werk in de traditie van de hellenistische geschiedschrijving past en op welke manier Josephus omging met
de bronnen die hij gebruikte. Tenslotte wordt onderzocht met welk doel hij zijn grote geschiedwerk schreef en
wat de belangrijkste thema's erin zijn.

3.1

Flavius Josephus

3.1.1

Josephus' leven

Anders dan bij Handelingen is er bij de Antiquitates veel bekend over de auteur. Flavius Josephus geeft in zijn Vita
een uitgebreide (gestyleerde) levensbeschrijving, en ook in zijn andere werken vermeldt hij het een en ander over
zichzelf. Omdat vrijwel alles wat over hem bekend is uit zijn eigen pen komt, is enige reserve nodig in het
beoordelen ervan. Het volgende wordt algemeen aangenomen als vaststaande feiten en is hoofdzakelijk op de Vita
gebaseerd42.
Flavius Josephus werd in Jeruzalem geboren in het jaar 37/38 (het eerste jaar van keizer Caligula, Vita 5) als
'Joseph ben Matthai'. Hij stamde uit een priesterfamilie die bij de maatschappelijke bovenlaag behoorde; naar eigen
zeggen was zijn familie verwant aan het beroemde Hasmoneese koningshuis. Hij kreeg een goede opleiding zowel
in Hellenistische zin als in de Joodse geschriften. Volgens eigen zeggen bestudeerde hij de leer van de Sadduceeën,
de Farizeeën en de Essenen, en bracht hij bovendien enkele jaren door bij een asceet in de woestijn. Na zijn
opleiding begon hij aan een publieke loopbaan waar niet veel over bekend is. Toen de Joodse opstand tegen de
42

Uitgebreide gegevens over het leven van Flavius Josephus en de betrouwbaarheid van zijn eigen werken op dit punt zijn te vinden in
Mason 2000, 53-76 en verder in Bilde, P. Flavius Josephus between Jerusalem and Rome. His Life, his Works and their Importance. Sheffield: JSOT
Press 1988, 27-60;
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Romeinen begon in 66, werd hij belast met de verdediging van Galilea. Bij de verovering van de stad Jotapata gaf
hij zich over aan de Romeinen, hoewel een Joodse bevelhebber in zo'n geval geacht werd zichzelf liever het leven
te benemen dan zich over te geven. Naar eigen zeggen werd hij gedreven door God, omdat hij de Romeinse
bevelhebber Vespasianus moest aanzeggen dat hij keizer zou worden43. De rest van de oorlog bracht Josephus
grotendeels in krijgsgevangenschap door. Nadat Vespasianus in 68 inderdaad keizer werd werd Josephus
vrijgelaten. Hij nam de familienaam 'Flavius' van de keizer aan, wat aangeeft dat hij zich als diens beschermeling
(cliënt, zie 5.2) mocht zien. Na afloop van de oorlog ging Josephus mee naar Rome. Vespasianus gaf hem daar een
luxe huis, een jaargeld en het Romeinse burgerrecht. Hij bleef daar leven tot minstens 93/94 (het dertiende jaar
van Domitianus, Ant. XX.267) en waarschijnlijk nog geruime tijd daarna.

3.1.2 Josephus' werken
In Rome schreef Josephus de vier werken waardoor hij tot nu toe bekend is44, in deze volgorde: Bellum Judaicum
(over de Joodse oorlog, voltooid ergens tussen 75 en 79), Antiquitates Judaicae (zie onder, voltooid in 93/94)
gevolgd door zijn Vita (levensbeschrijving) en tenslotte Contra Apionem (polemiek en apologetiek ten bate van de
Joden in het rijk, geschreven ergens na 94). Ondanks hun Latijnse titels zijn deze werken in het Grieks geschreven,
destijds de taal van de culturele elite.
Het feit dat hij zijn werken schreef 1) als Jood 2) na de val van Jeruzalem en 3) als beschermeling van de
Flaviaanse keizers, zegt al veel over wat hij er wel en niet in kon zetten. Samengevat probeerde hij in al zijn werken
het Joodse volk en geloof in een positief daglicht te stellen bij zijn lezers en de schuld van de Joodse opstand af te
wentelen van het hele volk naar een kleine groep extremisten. Verder deed hij steeds zijn best om de Romeinse
overheid, in het bijzonder de Flaviaanse keizers, positief neer te zetten, en slechte Romeinse bestuurders als
uitzondering te tekenen. Tenslotte wilde hij zijn eigen handelwijze tijdens de Joodse oorlog rechtvaardigen en
beschuldigingen van verraad of lafheid weerleggen.

3.2

De Antiquitates

3.2.1 Inhoud van de Antiquitates
Aangezien in deze scriptie een gedeelte uit de Antiquitates centraal staat, zal op dit werk nu uitgebreider worden
ingegaan45. De Antiquitates geven een overzicht van de geschiedenis van het Joodse volk vanaf de schepping tot
43

Zeker is dat Vespanianus zijn aanspraken op de troon onder andere legitimeerde met een voorspelling van Josephus, zo is uit
onafhankelijke bronnen bekend: Suetonius, Vespasianus 4-5, Cassius Dio 65.1.4 (aangehaald in Mason 2000, 69).

44

Inleidingen op ieder werk van Josephus zijn te vinden bij bovengenoemde auteurs: Mason 2000, 77-147 en Bilde 1988, 61-122.

45

Voor besprekingen van inhoud doel, opbouw etc. van de Antiquitates zie bijvoorbeeld Mason 2000, 101-129 en Bilde 1988, 80-103 en de
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3.2 De Antiquitates
aan het begin van de opstand tegen de Romeinen, die Josephus al beschreven had in Bellum. Het werk werd
voltooid in het 13e jaar van Domitianus (XX.267), dat is in 93/94. Aangezien Bellum ergens tussen 75 en 79
voltooid werd en Antiquitates een zeer groot werk is in twintig boeken, is het aan te nemen dat Josephus de tijd in
de jaren 80 en begin 90 gebruikt heeft om dit werk te schrijven.
Josephus geeft aan dat niemand anders dit werk zou hebben kunnen schrijven (XX.262) Afgezien van de
auteurstrots die er uit spreekt is deze uitspraak feitelijk juist46: door zijn opvoeding had Josephus een goede kennis
van de bijbelse geschriften en de oude en recentere geschiedenis van het Joodse volk en hij kende de werken en
methode van andere Hellenistische geschiedschrijvers (zie onder). Door zijn bevoorrechte leven in Rome had hij
bovendien de tijd en gelegenheid om informatie te verzamelen en dit uitgebreide werk te schrijven.

3.2.2. Opbouw van de Antiquitates
De Antiquitates zijn opgebouwd uit twintig boeken, hoogstwaarschijnlijk in navolging van de Antiquitatem
Romanorum van Dionysius van Halicarnassos. Het werk valt duidelijk uiteen in twee stukken: boek I-X en XI-XX.
Deze beide delen zijn van elkaar gescheiden door de ballingschap en worden beide afgesloten met de verwoesting
van de tempel in Jeruzalem respectievelijk de dreiging daarvan. Bovendien zijn I-X vrijwel uitsluitend gebaseerd op
de gezaghebbende Wet en Profeten, terwijl in boek XI-XX gebruik gemaakt is van de Geschriften en vele andere
bronnen. Beide delen kunnen nog verder onderverdeeld worden; voor deze scriptie is alleen van belang dat deel
twee uiteenvalt in drieën: herstel van Israël en Hasmoneese regering (XI-XII), de Herodessen (XIV-XVII), en
Romeins bestuur (inclusief Agrippa, XVIII-XX).

3.2.3. Manier van geschiedschrijving
Uit de Antiquitates wordt duidelijk dat Josephus de voornaamste Hellenistische geschiedschrijvers goed kende. Dat
blijkt niet alleen uit citaten, maar nog meer uit zijn werkwijze. Op sommige plaatsen imiteert hij duidelijk de stijl
van klassieke auteurs, voornamelijk de tragedieschrijver Sophocles en de historicus Thucydides, om zo zijn
belezenheid te tonen47. Geheel in lijn met de Hellenistische manier van geschiedschrijving wil Josephus niet alleen
een opsomming van feiten geven, maar er ook een aansprekend verhaal van maken én er een les uit trekken voor
de lezers. Dit leidt onder andere tot het invoegen van interpreterende toespraken door hoofdpersonen (die ze
onmogelijk zo uitgesproken kunnen hebben) op belangrijke punten in het verhaal en het beoordelen van de
hoofdpersonen en hun daden door de auteur. Toch wordt ook in deze manier van geschiedschrijver gestreefd naar
inleidingen bij de verschillende tekstuitgaven, zoals De oude geschiedenis van de Joden (vert. F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes). Amsterdam: Ambo
Klassiek 2002, of Jewish antiquities (tr. H. St. J. Thackeray and Ralph Marcus, Loeb Classical Library). Cambridge (MA): Harvard U.P., 19661979.
46

Bilde 1988, 61.

47

Zie hierover zeer uitgebreid: Stein, E. De woordenkeuze in het Bellum Judaicum van Flavius Josephus, proefschrift Univ. Leiden 1937; zijn
conclusies die nog steeds algemeen worden aangenomen, zijn samengevat in Bilde 1988, 132v.
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correcte weergave van wat er in het verleden gebeurd is, men is gebonden aan de historische hoofdzaken. In onder
andere Ant. XIV.1-3 bespreekt Josephus zelf zijn werkwijze als geschiedschrijver.

3.2.4. Gebruik van bronnen
Zoals gezegd gebruikte Josephus bronnen voor de Antiquitates. Voor het eerste gedeelte, tot aan de Babylonische
ballingschap, was zijn bron voornamelijk de Bijbel, waarbij hij aantoonbaar zowel de Hebreeuwse tekst als de
LXX-vertaling raadpleegde. Daarnaast citeert hij ook hier al andere geschiedschrijvers die zijn relaas steunen, zoals
Berusus (I.93, over de zondvloed), Menander (VIII.144 over de Tyriërs, IX.283 over de Assyriërs) en anderen
zoals Herodotus (X.20), Diocles en Philostratus (X.219v). Vanaf de ballingschap gebruikt hij de canonieke en
apocriefe geschriften van de Hebreeuwse bijbel als bron, gecombineerd met allerlei buitenbijbelse bronnen zoals
Hellenistische geschiedschrijvers.
Naarmate Josephus dichter bij zijn eigen tijd komt, vermeldt hij steeds minder vaak waarop hij zijn informatie
baseert. Dit geldt ook voor het gedeelte over Agrippa dat in deze scriptie centraal staat. Algemeen wordt
aangenomen dat hij vanaf de geschiedenis van Herodes de Grote (boek XIV) zich voornamelijk baseert op het
begin van zijn Bellum dat hij aanvult en soms corrigeert door middel van niet nader aangeduide bronnen. Vanaf
boek XIV komen er Romeinse edicten e.d. in de tekst voor die in hun geheel geciteerd worden48.
De behandeling van de bronnen door Josephus kan worden beoordeeld voor die gevallen waarin zowel zijn tekst
als de bron beschikbaar zijn. Dit is voornamelijk het geval bij zijn hervertelling van de bijbel, maar ook bij enkele
andere fragmenten. Uit vergelijking is gebleken dat Josephus zijn bronnen qua inhoud goed volgt, maar er qua stijl
en vormgeving zeer vrij mee omgaat. Josephus voegde bronnen niet zomaar in, maar herschreef ze in zijn eigen
stijl en woorden; soms voegde hij ook informatie toe uit andere bronnen of liet hij bewust elementen weg. De
feiten die in de bron staat en die hij overneemt verandert hij echter niet. Door deze behandeling van zijn bronnen
weet Josephus aan zijn bronnen zo'n draai te geven dat ze passen binnen het kader van wat hij wil communiceren
door het geheel van het werk waar hij mee bezig is. Bilde merkt op: 'Josephus is certainly a creative author with artistic
ambitions as well as obvious political and theological intentions. Yet the the rather surprising conclusion (...) is that, at the same time,
he remains loyal towards his sources as far as their substance, main contents, and their most essential data are concerned.' 49. Als
gevolg van Josephus' behandeling van de bronnen zijn de Antiquitates homogeen in taal en stijl, ondanks het
gebruik van vele bronnen.

3.2.5

Doel en thema's van de Antiquitates

Het doel50 van de Antiquitates is de oudheid, waarde en waarheid van de Joodse geschriften, geschiedenis en religie
48

Over de historische betrouwbaarheid van deze edicten is discussie, maar het gebruik dat Josephus er van maakt (het aangeven van
Joodse privileges uit het verleden) is alleen zinvol wanneer minstens de hoofdlijnen historisch kloppen. Zie Schwartz 1990, 99v.

49

Bilde 1988, 196.

50

Meer over doel en thema's in de Antiquitates bij Mason 2000, 101-130, Bilde 1988, 99-103 en McLaren, J.S., Turbulent Times? Josephus and
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aan te tonen. Daarnaast wilde Josephus vooroordelen en vijandschap tegen de Joden tegengaan (zie XIV.186v,
XVI.174v e.a.) en zodoende zijn volk verdedigen tegen de negatieve beeldvorming die in die tijd heerste over de
Joden. Als publiek had hij mensen uit de Hellenistische elite die neutraal tot positief stonden tegenover de Joden.
Indirect is zijn werk ook op de Romeinse overheid gericht om haar welwillend tegenover de Joden te stemmen,
maar dit doel is veel minder direct aanwezig dan bij Bellum. Mason51 geeft vier hoofdthema's van de Antiquitates:
•

De hoge ouderdom van het Joodse volk en geloof

•

hun Wet

•

hun 'filosofie'

•

Josephus morele beoordeling van de de belangrijke figuren

Verdediging van de hoge ouderdom van de Joden was belangrijk omdat in die tijd 'oud' met 'goed' en 'beproefd'
werd geassocieerd. Vanzelfsprekend komt dit thema vooral in de eerste boeken van de Antiquitates ter sprake,
evenals het volgende: de Wet. Bij de bespreking van de Wet sluit Josephus aan bij de contemporaine discussie over
de juiste regeringsvorm. Hij bespreekt daarom voornamelijk de burgerlijke wetten van de Joden en hun
regeringsvorm, en laat vele rituele en religieuze wetten en voorschriften op de achtergrond52. Dit sluit aan bij het
derde punt: in de Antiquitates wordt het Jodendom gepresenteerd als een aantrekkelijke 'filosofie' rond een
hoogstaand Godsbeeld en met als centrale noties ἀρετή (deugd) en σοφία (wijsheid), dus als een soort
humanistisch theïsme. Om de Joodse godsdienst minder vreemd over te laten komen bij zijn lezers gebruikt
Josephus vaak begrippen als ἡ εἰμαρμένη (het Lot), ἡ πρόνοια (de Voorzienigheid) en ἡ τύχη (het Noodlot) om
God en zijn werking in de wereld aan te duiden, en schildert hij de Farizeeën, Sadduceeën en Essenen als
filosofische scholen (XVIII.18v). Aangezien de lezers bekend waren met filosofische scholen die voedsel- of
kledingvoorschriften hadden, zoals de Pythagoreeërs, vermeldt hij ook dergelijke voorschriften uit de Joodse
religie. Met het oog op zijn publiek laat hij echter het merendeel van de gedetailleerde voorschriften uit de Joodse
wet op de achtergrond. Ook spreekt hij zich vrijwel niet uit over de Joodse eschatologie, omdat die sinds de
Joodse opstand in een kwade reuk stond als een aanleiding voor opstand en revolutie.
Naarmate het boek uit de bijbelse tijd naar die van Josephus vordert, worden de eerste drie genoemde thema's
minder belangrijk, aangezien die vooral bij bijbelse stof passen. Het vierde, morele thema blijft echter door het
hele werk heen belangrijk en is dus het meest relevant voor het gedeelte dat in deze scriptie besproken wordt. Het
morele thema wordt in de proloog duidelijk aangekondigd als hoofdthema van het hele werk: 'Voor wie van [deze]
geschiedenis kennis wil nemen is, over het geheel genomen, één conclusie vooral onontkoombaar: die conclusie is dat wie handelt
overeenkomstig de wil van God en het niet waagt zich te verzetten tegen de regels die op voortreffelijke wijze in de wet zijn vastgelegd,
in alles kan rekenen op succes, op een manier die zijn verwachting nog te boven gaat. God zal hem belonen met voorspoed. Naar de
mate echter waarin iemand zich verwijdert van de plicht deze regels nauwgezet na te leven, wordt het mogelijke onmogelijk en keert
Scholarship on Judaea in the first century CE. Sheffiield: Sheffield Academic Press 1998, 107v. Zie ook de inleidingen bij de drie delen van de
vertaling door Meijer en Wes.
51

Mason 2000, 107v.

52

In o.a. Ant. XX.268 (laatste zin van het hele werk) kondigt Josephus zijn plan aan voor een afzonderlijk werk hierover; dit werk is
waarschijnlijk nooit geschreven.
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zich al wat hij goed denkt te doen op een onherstelbare manier ten kwade' 53 (I.14). Door het werk heen illustreert Josephus dit
thema aan de hand van de levens van zijn hoofdpersonen, wat met talloze voorbeelden te bewijzen zou zijn. Eén
citaat ter illustratie, dat in het vervolg nog terug zal keren: 'Ik wil nu uitvoeriger stilstaan bij het wel en wee van Herodes en
zijn familie (....) omdat het aantoont hoe God zich manifesteert en bewijst dat het niets helpt te kunnen beschikken over grote
aantallen en wat men verder maar aan kracht kan ontlenen aan menselijke verworvenheden, wanneer dat niet gepaard gaat met
eerbied voor God' (XVIII.127). Josephus geeft over zijn hoofdpersonen een afgewogen moreel oordeel waarbij hij
goede en slechte kanten meeweegt en meestal niet vervalt in zwart-wit schema's waarin iemand alleen maar goed
of alleen maar slecht is. Toch moet worden opgemerkt dat zijn hoofdthema de wereld nogal simplificeert. Bijbelse
auteurs worstelden al met het probleem van de voorspoedige goddeloze en de geplaagde rechtvaardige (Ps. 73,
Job, etc), maar Josephus schijnt er geen problemen mee te hebben om de geschiedenis in zijn schema te passen.
Verschillende auteurs verwijten hem dan ook moralisme54, mijns inziens terecht.

53

Alle citaten uit de Antiquitates zijn, voor zover ze niet uit de boven gegeven eigen vertaling van XIX.343-352 stammen, afkomstig uit de
Nederlandse vertaling door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes (zie noot 50).

54

Zie Bilde 1988, 185.
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4

Agrippa's dood in de Antiquitates

Na het vorige hoofstuk dat algemene informatie over Josephus en de Antiquitates gaf, wordt in dit hoofdstuk
Josephus' weergave van Agrippa's dood in de Antiquitates geanalyseerd. Eerst worden structuur, realia en
kernwoorden van het tekstgedeelte verhelderd, daarna wordt ingegaan op het gebruik van bronnen in dit gedeelte;
er wordt geconcludeerd dat hij waarschijnlijk een schriftelijke bron tot zijn beschikking had die hij vrij bewerkte.
Vervolgens wordt de literaire vorm van het gedeelte onderzocht. Het gedeelte blijkt te passen binnen een
specifieke literaire vorm waarin de dood van een slechte heerser wordt beschreven, welke vorm ook bekend is uit
andere contemporaine bronnen. Deze observatie roept vragen op: waarom kiest Josephus ervoor om Agrippa's
dood op deze wijze te beschrijven, aangezien hij in het voorafgaande Agrippa juist als een goede koning
schilderde? In de laatste paragraaf wordt daarom bekeken wat de functie van Agrippa's dood is binnen het geheel
van zijn levensverhaal en van de Antiquitates. Dit leidt tot een verrassende conclusie, waarin Agrippa's leven en
dood op een complexe wijze verbonden blijken zijn met het hoofdthema van het werk.

4.1

Verheldering van de tekst

4.1.1 Afbakening van de tekst en tekststructuur
Het vertaalde gedeelte is afgebakend van het voorafgaande door de tijdsaanduiding 'toen drie jaren waren vervuld'
waarmee duidelijk een nieuw gedeelte begint. Het einde is iets minder duidelijk; men zou kunnen afsluiten bij 350
waar Agrippa sterft. De recapitulatie van zijn regeringsjaren in 351 sluit zich echter meteen aan bij 'zijn zevende
jaar als koning' in 350, terwijl 352 niet los is te zien van 351 aangezien erin wordt terugverwezen naar de daarin
genoemde gebieden. 353 is een kort terzijde: 'terwijl het volk nog niet wist dat hij de geest had gegeven…' en voor
deze scriptie niet relevant. Met 354 wordt het relaas van Agrippa's dood afgerond door de beginwoorden 'Op die
manier nu beëindigde koning Agrippa zijn leven (Ἀγρίππας μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς τρόπῳ τοιούτῳ κατέστρεψεν
τὸν βίον)' en wordt overgegaan tot het beschrijven van de nasleep van zijn dood.

De actanten in het verhaal zijn allereerst de koning die voortdurend in het middelpunt staat, en verder de vleiers
(345) en de biddende menigte (349). De hoogwaardigheidsbekleders uit 343 worden slechts genoemd en spelen
geen rol in het verhaal; ze zijn niet te identificeren met de biddende menigte (ἡ πληθύς) in 349, aangezien dat
woord juist het gewone volk aangeeft55.
Het verhaal van Agrippa's dood (343-352) bestaat uit de volgende gedeelten: introductie (343), entree van de
55

Vgl. de omschrijving bij dit woord in de Josephusconcordantie (Rengstorf 1973). In XIX:202 vertalen Meijer en Wes het bijvoorbeeld
als 'de massa'.
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koning met gewaad (344), reactie van de vleiers (345), de koning getroffen door onheil omdat hij vleierij niet
afwijst (346), reactie van de koning (347), de koning weggedragen (348), het volk bidt voor de koning (349), de
koning sterft (350), nabeschouwing (351-2). Het gedeelte is dus duidelijk een afgeronde literaire eenheid, met één
hoofdpersoon en een enkelvoudig plot.

4.1.2 Realia
De stad Caesarea die vroeger Strato's toren werd genoemd (πόλιν Καισάρειαν, ἣ τὸ πρότερον
Στράτωνος πύργος ἐκαλεῖτο, 343A): Caesarea was destijds de hoofdstad van Palestina en daarom naar alle

waarschijnlijkheid de gewone verblijfplaats van Agrippa56; het gebruik van πάρειμι wijst hier ook op (zie 1.2.3).
Deze plaats werd door Herodes de Grote sterk uitgebreid en van een haven voorzien, waarbij hij de naam in
'Caesarea' veranderde ter ere van keizer Augustus (zie Ant. XV.331-341).
Spelen ter ere van de keizer, wetend dat dat een festival was ter herinnering aan diens
overwinning (θεωρίας εἰς τὴν Καίσαρος τιμὴν ὑπὲρ τῆς ἐκείνου σωτηρίας ἑορτήν ἐπιστάμενος, 343B): Het
gaat hier niet om spelen ter ere van de toenmalige keizer Claudius. Schwartz57 beargumenteert overtuigend dat het
hier gaat om de vierjaarlijkse spelen die door Herodes de Grote waren ingesteld ter gelegenheid van de
overwinning van Augustus op Marcus Antonius, in navolging van de spelen die Augustus zelf instelde (zie
XVI.138v, ook daar θεωρία / ἑορτή). Agrippa's dood is hierdoor te dateren rond september 43.
In deze zin doet het participium 'wetend' vreemd aan: is bedoeld dat Agrippa ze organiseerde omdat hij de keizer
wilde eren, of is wellicht bedoeld dat hij dit deed hoewel hij wist dat het ter herinnering aan een keizerlijke
overwinning was? Mijns inziens heeft deze bijzin met opzet een negatieve bijklank. Bij de eerste vermelding van
spelen in Palestina schrijft Josephus dat '[Herodes] door het introduceren van vreemde gewoonten de oude levenswijze die
onaantastbaar leek ondermijnde. Het gevolg hiervan was dat we ook in later tijden nog van veel ellende het slachtoffer zijn geworden (.)
Allereerst stelde hij ter ere van Caesar sportwedstrijden in (.) in strijd met de Joodse traditie (κατὰ τοὺς Ἱουδαίους ἔθους)(.)
voor hen was het een openlijke daad van goddeloosheid (ἀσεβές) om mensen voor de wilde dieren te werpen, en even goddeloos
(ἀσεβές) vonden ze het om hun eigen gebruiken in te ruilen voor vreemde' (XV:267v). Josephus zegt niet expliciet dat spelen

56

Zie Ewing, W. ,‘Caesarea’ in: Bromley, G.W. (ed.), The International Standard Bible Encyclopedia. Grand Rapids: Eerdmans, 1979, 567-8.
Daar wordt eenvoudig gesteld ‘Herod Agrippa resided in the city and died there’. Schwartz is iets genuanceerder: ‘his usual residence, it
seems, was Caesarea’ (Schwartz 1990, 130-131). De vermelding bij Josephus dat 'hij [Agrippa] het prettig vond in Jeruzalem te verblijven
(ἡδεῖα (.) αὐτῷ δίαιτα) en er dan ook doorlopend (συνεχής) was' (XIX.331), is hier niet mee in tegenspraak: Schwartz merkt terecht
op dat deze vermelding juist laat doorschemeren dat Jeruzalem niet zijn residentie was.

57

Schwartz 1990, 109v.
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op zich slecht zijn, maar hij stemt in met de mening die hij ‘de Joden’ toeschrijft58: de spelen zijn ἀσεβές,
goddeloos, en roepen dus Gods toorn op. Voor het woordveld rond ἀσεβές zie het woordonderzoek hieronder
in 4.1.1. Indien deze analyse juist is, geeft de bijzin al een eerste signaal dat het verhaal wel eens slecht zou kunnen

aflopen.
Een mantel (.) die geheel uit zilver was gemaakt (στολὴν (.) ἐξ ἀργύρου πεποιημένην πᾶσαν,
344A): Een mantel geheel van zilver is uiteraard onmogelijk, aangezien zilver even zwaar is als lood. Bedoeld is dat

er in de mantel een grote hoeveelheid zilverdraad was verwerkt, zodat hij van zilver leek te zijn; er staat dan ook
achter 'een wonderbaarlijk weefsel (ὑφήν)'. Schwartz meldt dat dergelijke kleding in de Hellenistische wereld
geïnterpreteerd kon worden als 'claim to divinity'. 59 De tekst geeft echter niet aan dat Agrippa deze claim wil
maken, zie het woordonderzoek hieronder.
Het theater (τὸ θέατρον, 344B): dit was door
Herodes de Grote gebouwd toen hij Caesarea verfraaide
(zie XV.341). Bedoeld is niet een amfitheater voor
gladiatorengevechten, wedstrijden e.d. waarvan Caesarea er
ook een bezat, maar een halfcirkelvormig theater voor
toneelvoorstellingen, redevoeringen, et cetera. Dit theater
bestaat tot op de huidige dag, zie de afbeelding hiernaast60.
De bubo (τὸν βουβῶνα, 346B): Een uil (Latijns
woord in Griekse transcriptie, zie 1.2.3). Zijn verschijning
was eerder aangekondigd als voorteken voor Agrippa's

Het theater te Caesarea waar Agrippa I door ziekte getroffen werd

dood, zie 4.1.3.
Pijn die door zijn hart ging (διακάρδιον ὀδύνην, 346D)/voortdurende pijn in zijn binnenste
(ἄθρουν τῆς κοιλίας ἄλγημα, 346E)/pijn in zijn buik (τῆς γαστρὸς ἀλγήμα, 350A): Waaraan Agrippa stierf
is niet te bepalen op grond van de hier gegeven beschrijving. Schwartz geeft een overzicht van mogelijkheden 61,
variërend van vergiftiging tot hartinfarct of blindedarmonsteking. Het lijkt beter de beschrijving van Agrippa's
ziekte en dood niet als een medisch rapport te lezen, maar als onderdeel van een verhaal dat een boodschap over
wil brengen, dus hier zal niet verder op worden ingegaan.
In zakken gehuld op de grond gezonken volgens de gewoonte van hun voorvaderen (ἐπὶ σάκκων
καθεσθεῖσα τῷ πατρίῳ νόμῳ, 349A): Deze gewoonte, bekend uit de Bijbel, is een teken van rouw of
58

Hierover uitgebreider Henten, J.W. van, 'The Panegyris in Jerusalem: Responses to Herod's Initiative (Josephus, Antiquities 15.268-291)',
in: Houtman, A., Jong, A de, Misset - Van de Weg, M. (eds.), Empsychoi Logoi: Religious Innovations in Antiquity. Studies in Honour of Pieter
Willem van der Horst (AJEC 73). Leiden: Brill 2008, 151-173, die o.a. opmerkt 'Josephus reveals his own disgust' (169). Van Henten merkt
bovendien op dat waar bij deze spelen (in Jeruzalem) de gevoeligheden van de Joden nog ontzien werden, bij die in Caesarea riten
werden uitgevoerd ter verering van Augustus en de godin Roma, wat ze in de ogen van Josephus en zijn volksgenoten nog veel
verfoeilijker maakten dan de spelen die hij hier al fel afkeurt. (161-162).
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Schwartz 1990, 147.
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Bron: http://www.biblepicturegallery.com/free/Pics/Caesare3.gif (afbeelding vrij van copyright)

61

Zie Schwartz 1990, 217v: 'Agrippa's Death: A Medical Point of View'.
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verootmoediging en dient hier om het gebed kracht bij te zetten (vgl. Dan 9:3, 2 Kon 19:1 enz.) doordat men als
smekeling62 tot God komt. Het vermelden van deze handeling geeft de ernst van het gebed aan en impliceert dat
koning Agrippa de bidders na aan het hart lag.
Vier jaar regeerde hij terwijl Gaius keizer was - beginnend voor een periode van drie jaar... (351).
Zie hiervoor de historische achtergrond en het kaartje in hoofdstuk 2. Met 'Judea, Samaria en Caesarea' is bedoeld
het gebied dat vroeger van Archelaüs was geweest.
Zeer grote inkomsten (...) twaalf miljoen drachmen (πλείστας (...) προσφορὰς διακοσίας ἐπὶ
χιλίαις μυριάδας, 352): Voor de financiële huishouding van Agrippa zie weer bij Schwartz63; het gaat hier over de

totale inkomsten gedurende zijn gehele regeringsperiode. In die tijd was er geen strikt onderscheid tussen de
staatskas en de koninklijke financiën. Afgezien van wat er aan Rome moest worden afgedragen, kon de koning met
geld doen wat hij wilde, zolang hij zorgde dat de bevolking niet in opstand kwam of hij afgezet werd wegens
wanbeheer (zoals Archelaüs overkwam). Een koning kon er dus ongestraft kwistig mee omspringen, zoals Agrippa
deed.

4.1.3 Verband met de voorspelling in XVIII.195-202
Agrippa ziet een bubo en weet dan dat hij moet sterven. Het verschijnen van een uil komt in de Romeinse literatuur
regelmatig voor als voorteken, zo bijvoorbeeld in beschrijvingen van de dood van Julius Caesar, van Augustus,
enz.64 Er wordt niet speciaal mee geïmpliceerd dat de betrokken persoon voor enige fout gestraft wordt, het is
slechts een gebruikelijke aankondiging van naderende dood of ongeluk.
Er wordt hier teruggegrepen naar XVIII.195-202 waar Agrippa zojuist in de boeien was geslagen wegens maiestas.
Een bubo kwam boven zijn hoofd zitten, waarop een Germaanse medegevangene hem zei dat de vogel een goed
voorteken was en dat hij tot een hoge positie zou opklimmen. Wanneer hij echter de bubo nogmaals zou zien, zou
hij vijf dagen later sterven. De Germaan zegt expliciet dat de Goddelijke Voorzienigheid ( τὴν τύχην) zal zorgen
dat Agrippa ontkomt (XVIII.197). Hij schrijft Agrippa's verheffing toe aan 'de goden' ( τῶν θεῶν, 199) aangezien
hij geen Jood is, maar opvallend genoeg zegt hij even later dat de vogel van de godheid/God ( τοῦ θεοῦ)
afkomstig is, terwijl bij Josephus ὁ θεός gewoonlijk gebruikt wordt voor de God van Israël (zie 4.1.4). Dit alles
wijst erop dat Josephus Agrippa neerzet als iemand wiens leven en dood door de Voorzienigheid geleid worden,
zie daarvoor verderop in dit hoofdstuk.
De vervulling van het eerste deel van de voorzegging (de opklimming) is reeds beschreven, die van het laatste deel
(de dood als hij de bubo opnieuw ziet) volgt in dit gedeelte. Als Agrippa zegt in 347D 'Ik heb immers ook echt niet
onbetekenend geleefd, maar met luister die men gelukkig prijst (ἐπὶ τῆς μακαριζομένης λαμπρότητος)' lijken deze
62

Ook aangegeven door het gebruik van het werkwoord ἱκετεύω: 'dringend vragen/smeken vanuit een ondergeschikte positie'; zie de
vertaalopties in Rengstorfs concordantie en het gebruik in bv. XVII.94, XV.89.
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Schwartz 1990, 112v: 'Administration of the Kingdom'.
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Schwartz 1990, 148 noot 11. Hierbij is nog op te merken dat vrijwel alle referenties afkomstig zijn uit Latijnse bronnen; een bevestiging
van de observatie dat Josephus voornamelijk voor Romeinen schreef, zie 3.2.5.
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woorden specifiek terug te grijpen naar de voorspelling bij het eerste verschijnen van de bubo. Aan Agrippa werd
daar namelijk aangekondigd (XVIII.200) dat hij 'als een gelukkig mens zou sterven (εὐδαίμονά τε ἂν ποιοῖο τὴν
τελευτήν)', wat hier inderdaad het geval blijkt te zijn.

4.1.4 Woordonderzoek en begripsverheldering
Van een aantal woorden in de tekst is onderzocht hoe Josephus ze elders in zijn werken gebruikt, met nadruk op
de Antiquitates. Ook worden enkele begrippen verhelderd vanuit andere bronnen.
De beschrijving van Agrippa’s kleding. Zoals hierboven vermeld geeft Schwartz aan dat het
aantrekken van een mantel als die van Agrippa een 'claim to divinity' kan impliceren. Om te onderzoeken of de
tekst aanleiding geeft dit aan te nemen, is het woordgebruik in de beschrijving van Agrippa's verschijning
onderzocht.
•

De woorden φοβερός (344B) en φοβέομαι (345B) zouden in de richting van goddelijkheid kunnen
wijzen, aangezien deze in het NT vaak gebruikt worden in religieuze zin als 'ontzag hebben voor God'.
Uit concordantieonderzoek blijkt echter dat nergens in de Antiquitates deze woorden worden gebruikt met
betrekking tot God of in een specifiek-religieuze zin, maar uitsluitend van mensen of zaken die angst- of
ontzagwekkend zijn65.

•

Tweemaal wordt het woord θαυμάσιον/ως gebruikt (344AB); uit de andere vindplaatsen in de
Antiquitates blijkt dit echter een zo algemeen woord te zijn dat uit het gebruik ervan niets is af te leiden
over eventuele 'goddelijkheid' van Agrippa's verschijning.

•

De woorden αποστίλβω en μαρμαίρω (344B) worden nergens anders gebruikt door Josephus, zodat er
geen conclusies aan kunnen worden verbonden; ze beschrijven slechts welsprekend de mantel.

•

Het woord φρικώδης (huiveringwekkend) komt in de Antiquitates alleen nog voor in 13.414 en heeft daar
geen religieuze connotatie. In Bellum komt dit woord of het bijbehorende werkwoord of bijvoeglik
naamwoord nog 15 keer voor , maar is er geen speciale religieuze connotatie aan te verbinden.

Er kan dus geconcludeerd worden dat uit de beschrijving van Agrippa in zijn schitterende mantel niet is af te
leiden dat hij een ‘goddelijke’ indruk wilde maken op de toeschouwers, alleen dat zijn verschijning bijzonder
indrukwekkend was. Bij zo'n verschijning is het een kleinere stap om Agrippa te vergoddelijken dan bij een
willekeurig mens, maar er kan niet worden hard gemaakt dat hij door zich zo te kleden de bedoeling had om
vergoddelijkt te worden.
De woorden 'meer dan van sterfelijke afkomst’ (κρείττονά θνητῆς φύσεως, 345b) geven aan dat de
koning méér is dan een mens. De koning wordt echter niet rechtstreeks ‘een god’ genoemd, zodat niet is uit te
maken hoe de vleiers deze uitspraak precies bedoelen. Wellicht koos Josephus met opzet dergelijke bewoordingen
om begrijpelijker te maken waarom Agrippa ze niet afwijst, terwijl hij door ze te aanvaarden toch zijn dood over
65

Merk ook op dat de vleiers wel zeggen 'we hebben u tot nu toe slechts als mens gevreesd (εφοβήθημεν)...' maar niet vervolgen '.... en nu
zullen we u als een god vrezen' (345B)
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zich afriep, zoals hij ook in andere details de schuld van Agrippa verzacht (zie 4.2).
De stam ἀσεβε... (ἀσεβοῦσαν, 346Α) komt in de Antiquitates ongeveer honderdmaal maal voor. Deze
stam heeft een scherpe klank in de Antiquitates; door Meijer en Wes wordt het verschillend vertaald met o.a.
'ontheiligen', 'goddeloos gedragen', 'misdadig zijn', 'goddeloos zijn', 'zich vergrijpen aan God' e.a 66. Het wordt
gebruikt voor ernstige misdaden zoals de broedermoord van Antipater (XVII:1), de moord van Herodes op zijn
zoons (XVI:402), de Sodomieten (I:194v), Hofni en Pinechas’ ontheiligen van de Tabernakel (V:339), de
verkrachting van Thamar door haar broer Amnon (VII:168), de broedermoord van de priester Johannes op zijn
broer Jesus, terwijl deze priesterdienst verricht in de tempel (XI:299); kortom, telkens als Josephus een grote
wandaad beschrijft komt dit woord voor. Ἀσέβεια heeft ernstige gevolgen: naast dat het met bovengenoemde
personen telkens slecht afloopt, wordt in XX:166 vermeld dat God wegens de ἀσέβεια van Israël zijn volk losliet
zodat Jeruzalem en de Tempel aan de Romeinse wraak waren overgeleverd. Evenzo wordt in X:143 door Ezra de
verwoesting van de eerste tempel en de ballingschap toegeschreven aan de ἀσέβεια van het volk. Het benoemen
van de woorden van de vleiers als κολακείαν ἀσεβοῦσαν die door de koning niet wordt afgewezen, houdt dus
een ernstige veroordeling in.
Aanduiding voor God: Ὁ θεός (347C) is in de Antiquitates steeds een aanduiding voor de God van
Israel, in tegenstelling tot andere aanduidingen die ook een algemenere religieuze invulling toelaten 67. Met de term
ἡ εἱμαρμένη (347A) wordt naar Gods handelen in de wereld verwezen op een manier die voor Hellenistische

lezers vertrouwd was (zie het vorige hoofdstuk, 3.2.5). Uit de woorden van Agrippa blijkt dat het Lot niet gezien
wordt als een macht naast of onafhankelijk van God, maar dat God degene is die zijn sterven heeft gewild.
Vrijgevigheid: φιλόδωρος εἶναι (...) φιλότιμον (352B). De slotopmerking over Agrippa's uitgaven (352)
kan negatief overkomen bij de huidige lezer, alsof de koning niet met geld kon omgaan. Dit is echter niet de
bedoeling van de tekst. In XIX:328v werden de grote uitgaven van Agrippa al genoemd en positief beoordeeld, en
zelfs de verder zeer negatief geschilderde Herodes de Grote wordt op dit punt positief getekend (XVI:138-159v).
Het woord 'φιλότιμον' door mij vertaald met 'kwistigheid' wordt door Meier en Wes op andere plaatsen onder
andere vertaald met 'grootmoedig' en 'ambitieus', in overeenstemming met de vertaalmogelijkheden die Rengstorfs
concordantie ervoor geeft. In XII:294 komt het woord voor in parallel met μεγαλόψυχός (letterlijk ‘grootmoedig’), zo wordt ook Herodes in bovenvermeld gedeelte genoemd.
Schwartz68 verwijst bij μεγαλόψυχός naar een definitie ervan door Aristoteles, waardoor deze eigenschap beter
geplaatst kan worden binnen het culturele milieu van Josephus' tijd. Op dezelfde wijze kan de karakterisering van
Agrippa als 'zeer vrijgevig' beter begrepen worden door te kijken hoe deze karaktertrek destijds gewaardeerd werd.
Dat blijkt positief te zijn; Aristoteles schrijft namelijk in zijn Ethica hierover: ΄[T]that man will use riches best who
possesses the virtue related to wealth; and this is the liberal man (ἐλευθέριος). But the use of wealth seems to consist in spending
and in giving; getting wealth and keeping it are modes of acquisition rather than of use (.) [T]he liberal man is certainly prone to go
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In overeenstemming met de vertaalmogelijkheden die gegeven worden in Rengstorfs Josephusconcordantie.
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Zie Shutt, R.J.H., 'The concept of God in the Works of Josephus', JJS 31 (1980), 171-189.

68

Schwartz 1990, 157 noot 42.
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to excess in giving, so as to leave himself the smaller share; for it is a mark of a liberal nature to be regardless of self.' 69 Weliswaar
wordt hier een ander Grieks woord gebruikt, maar de bedoelde zaak is dezelfde: vrij omgaan met geld wordt niet
veroordeeld als gebrek aan financieel inzicht, maar juist geprezen als een deugd.

4.2

Literaire en redactionele kritiek

4.2.1 Het gedeelte zelf
Het is zeker dat Josephus vele bronnen heeft gebruikt voor zijn Antiquitates (zie 3.2.4), dus het is aan te nemen dat
hij het verhaal over Agrippa's dood uit een mondelinge of schriftelijke bron kende. Josephus was zelf ongeveer
zes jaar toen Agrippa stierf en leefde de vijfentwintig jaar erna in Palestina. Het lijkt daarom op het eerste gezicht
aannemelijk dat hij dit verhaal, dat blijkens de versie in Handelingen wijder verbreid was, uit mondelinge
overlevering kende. In dat geval was hij geheel vrij om het verhaal op te schrijven in zijn eigen stijl en in te passen
in zijn doelen met de Antiquitates.
Een andere mogelijkheid is dat hij het verhaal uit een schriftelijke bron kende. Hier pleit voor dat de dood van
Agrippa slechts in een bijzin wordt genoemd in Bellum (II:12.2), wat er op zou kunnen wijzen dat Josephus toen
het verhaal over Agrippa’s dood nog niet kende. Dit bewijst echter niet veel aangezien Josephus in Bellum allerlei
zaken weglaat of samenvat die in de Antiquitates uitgebreid behandeld worden, omdat beide boeken een ander
doel hebben. Als Josephus het verhaal uit een schriftelijke bron had, zal hij het zeker ook hebben aangepast (zie
3.2.4), maar het is goed denkbaar dat er in dat geval eigenaardigheden van de bron in taal, stijl of inhoud zichtbaar
zijn gebleven in de tekst.
Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, was het in de hellenistische geschiedschrijving gebruikelijk om de
hoofdpersonen op cruciale momenten woorden in de mond te leggen waarin ze zelf een interpretatie van de
gebeurtenissen geven. De woorden van Agrippa in het gedeelte, waarin hij zijn naderende dood interpreteert als
iets noodzakelijks dat door God is gewild, zijn hiervan een typisch voorbeeld. Het is dus aan te nemen dat deze
woorden in elk geval van Josephus zelf stammen.
De paragrafen 351-352 zijn een soort van postscriptum bij het verhaal. Ze behoorden er zeker oorspronkelijk niet
bij, aangezien de paragrafen 343-350 samen een afgeronde 'type scene' vormen (zie 4.3 hieronder), maar vormen
een toegevoegde afsluitende opmerking. De hoogte van Agrippa’s inkomsten moet Josephus uit een bron hebben,
voor het overige biedt dit recapitulerende gedeelte alleen een samenvatting van gegevens die uit het voorafgaande
al bekend waren zodat het niet nodig is daarvoor een bron aan te nemen.
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Aristoteles, Εthica Nicomachea. 4.3 (vertaling H. Rackham, Loeb Classical Library ). Cambridge (MA): Harvard U.P. 1934.
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4.2.2 Het verband met het voorafgaande gedeelte
Het verhaal over Agrippa’s dood staat narratief gezien los van het voorafgaande (andere tijd, plaats en personen
behalve Agrippa). De eerste zin kan worden gezien als een 'literary seam' die het narratief verplaatst naar de tijd en
plaats waar het gedeelte zich afspeelt. Wat bovendien opvalt, is dat de koning op een negatieve manier aan zijn
einde komt, terwijl hij in het voorgaande gedeelte juist heel positief beschreven werd (bv. 328-330). Zijn einde
komt dus voor de lezer onverwacht. Een andere opvallende zaak is dat in 342 vermeld wordt “vanaf dat moment
stond hij [Agrippa] op gespannen voet met Marsus [de gouverneur van Syrië]”. Deze opmerking is narratief
gezien niet nodig, omdat de koning meteen erna overlijdt en deze opmerking dus geen vervolg heeft. Bovendien
lijkt uit 326 te volgen dat Marsus al eerder op gespannen voet met Agrippa leefde, wat deze opmerking nog
vreemder maakt. Op grond van deze observaties lijkt het waarschijnlijk dat Josephus verschillende bronnen
gebruikte voor zijn Agrippa-verhaal en dat de beschrijving van Agrippa’s dood uit een andere bron stamt dan het
gedeelte ervoor.

4.2.3. De theorie van Schwartz: Agrippa's dood ontleend aan Philo
D. W. Schwartz70 heeft Agrippa's levensbeschrijving in de Antiquitates gedetailleerd onderzocht en een theorie
opgesteld over de bronnen waar Josephus zich op zou hebben gebaseerd. Schwartz gaat er van uit dat Josephus
zich voor Agrippa’s levensverhaal71 als voornaamste bron bediende van een vita (geromantiseerde
levensbeschrijving) van Agrippa; deze duidt hij aan als VAgr. Daarnaast gebruikte hij nog minstens vier andere
bronnen voor verschillende delen van Agrippa’s leven: één voor de tijd tot hij de koningstitel kreeg, één over de
affaire met keizer Gaius Caligula die zijn beeld in de tempel wilde plaatsen, één over de moord op Gaius en één
over Agrippa’s betrokkenheid bij het aantreden van Claudius als keizer. Hij baseert deze verdeling op
tegenstrijdigheden, 'literary seams', doubletten, verschillen in vocabulaire etc. die hij in Agrippa’s levensverhaal
aantreft en laat hiermee duidelijk zien dat er inderdaad gebruik is gemaakt van verschillende bronnen.
Voor ons gedeelte is van belang dat Schwartz aanneemt dat Josephus voor het gedeelte over Gaius die zijn beeld
in de tempel wilde plaatsen (XVIII.256-309) twee bronnen had: VAgr en de Legatio ad Gaium72 van Philo (afgekort
Leg). Hij gaat er vervolgens van uit dat in het laatste gedeelte van Agrippa’s levensbeschrijving deze beide bronnen
terugkeren. In het bijzonder meent hij dat XX:328-342 en 352b-366 (de gedeelten vóór en na Agrippa’s dood)
afkomstig zijn uit VAgr en het gedeelte 343-350a (Agrippa’s dood) uit Leg. Het postscriptum 350b-352a over
Agrippa's regeringsjaren en inkomsten zou tenslotte afkomstig zijn van ‘een Romeinse bron’.
Aangezien Schwartz dus stelt dat het verhaal over Agrippa’s dood afkomstig is uit de Legatio ad Gaium, is het nodig
iets dieper op dit werk in te gaan73. De Legatio is een kort werk van Philo van Alexandrië (ca. 20 v Chr.- 50 n. Chr)
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Schwartz 1990 passim, de hoofdlijnen van zijn bronnentheorie staan in hoofdstuk 1 en appendix I.
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Agrippa's levensverhaal omvat Ant. XVIII.126-XIX.366, met uitzondering van XVIII.310-379 dat over de Joden in Babylonië gaat.
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Ook geschreven ‘Caium’.
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Zie voor het volgende de inleidende gedeelten van The Embassy to Gaius (vert. F.H. Colson, Loeb Classical Library). Cambridge (MA):

44

4.2 Literaire en redactionele kritiek
waarin keizer Gaius Caligula zeer negatief wordt afgeschilderd en de slechte behandeling van zijn Joodse
onderdanen wordt weergegeven. Aan het einde van het overgeleverde gedeelte wordt een slot aangekondigd, dat
ons niet bekend is. De inhoud van het bewaarde gedeelte is in het kort als volgt:
Tijdens Gaius’ regering, die goed begon, komen zijn wreedheid en gestoordheid openbaar. Hij stelt zich aan de
goden gelijk en is de oorzaak van een pogrom in Alexandrië, omdat de Joden daar hem niet als God willen
vereren. De Alexandrijnse Joden zenden een gezantschap naar hem toe, maar bereiken niets. Gaius geeft zelfs
bevel een groot beeld in de tempel in Jeruzalem te laten oprichten. De gouverneur Petronius weet de
uitvoering van dit plan echter te vertragen. Koning Agrippa hoort van het plan en springt voor de Joden in de
bres zodat het beeld niet geplaatst wordt. De keizer behoudt echter het idee om later toch zo'n beeld te laten
plaatsen in de tempel. Na de beschrijving van Gaius’ slechte behandeling van een Joods gezantschap, breekt
het werk af met de belofte van een 'palinode' (zie hieronder).
Het is duidelijk dat de Legatio ongeveer dezelfde zaken beschrijft als Ant. XVIII:257-309, alleen dan uitgebreider.
Het werk zou daarom inderdaad een bron kunnen zijn voor dat gedeelte van de Antiquitates, zeker omdat het
ouder is. Schwartz werkt de argumenten hiervoor uit, zowel qua inhoud als qua vocabulaire 74. Tot zover lijkt
Schwartz’ these plausibel. Hij gaat er echter vanuit dat ook in Ant. XIX het verloren gegane slot van de Legatio als
bron wordt gebruikt; er zal blijken dat dit standpunt erg speculatief is.
Het in de Legatio aangekondigde slot wordt aangeduid als παλινῳδίαν75. De meeste wetenschappers gaan ervan uit
dat dit woord aangeeft dat in het slotgedeelte beschreven zal worden hoe Gaius door God gestraft wordt voor zijn
wandaden. Gaius is namelijk niet lang na de beschreven gebeurtenissen vermoord (zie o.a. Ant XIX.19-211) en de
goddelijke vergelding is een prominent thema bij Philo. Anderen gaan er vanuit dat dit slot wel door Philo werd
aangekondigd, maar nooit werd geschreven.
Schwartz ontkent niet dat in het slot van de Legatio de dood van Gaius is beschreven, maar hij is van mening dat
bij de beschrijving van Gaius' dood in de Antiquitates geen gebruik is gemaakt van Philo, omdat Josephus de
beschikking had over andere, uitgebreidere, bronnen76. Schwartz gaat er verder vanuit dat in het slot van de Legatio
minstens nog het volgende heeft gestaan: twee edicten van de nieuwe keizer Claudius ten gunste van de Joden,
verdere informatie over de vriendelijke houding tegenover de Joden van gouverneur Petronius, en een beschrijving
van de dood van Agrippa. Deze informatie zou door Josephus verwerkt zijn in respectievelijk Ant. XIX.278-291,
300-312 en 343-350. De eerste twee gedeelten zullen nu niet besproken worden, de mogelijkheid van hun
voorkomen in het slot van de Legatio lijkt nog redelijk plausibeler. De mogelijkheid van het voorkomen van het
laatste gedeelte, en dus van gebruik ervan door Josephus, wordt hieronder besproken.
Harvard U.P., 1966 en Legatio ad Caium (vert. A. Pelletier S.J.). Paris: Editions du CERF 1972.
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Schwartz 1990, 18-23 en 180-182.
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Dit betekent letterlijk ‘terug zingen’ (van παλιν + ᾠδη) en werd gewoonlijk gebruikt voor het terugnemen of tegenspreken van iets dat
de auteur in een eerder geschrift had beweerd. Aangezien het woord in deze betekenis in de Legatio niet bedoeld kan zijn, stelt Colson
voor om te lezen παλινοδίαν (van παλιν + ὁδος, 'weg'). Hoe het ook zij, dit woord bedoelt een contrast aan te geven met iets eerders,
dus naar alle waarschijnlijkheid met het verhaal tot dan toe.
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Hij vraagt zich zelfs af of zo niet te verklaren is waarom het slot van de Legatio niet bewaard is: 'Perhaps some scribe saw no need to
recopy the story familiar from Josephus' (Schwartz 1990, 25).
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4.2.4 Weerlegging van Schwartz en kritiek op te ver doorgedreven bronnensplitsing
Schwartz neemt dus aan dat de beschrijving van Agrippa's dood in de Antiquitates is overgenomen uit het verloren
gegane slot van de Legatio ad Gaium van Philo. Dit lijkt mij echter niet waarschijnlijk, en wel om de volgende vier
redenen:
•

Het is niet zeker of Philo ooit een slot voor de Legatio geschreven

•

Indien hij de palinode wel schreef, kan hij dat best gedaan hebben vóórdat Agrippa stierf. Het verhaal in de
Legatio loopt hoogstens tot het jaar 40, dus Philo had minstens drie jaar de tijd voordat Agrippa stierf in
43/44.

•

De Legatio gaat over keizer Gaius, koning Agrippa komt slechts éénmaal op het toneel. Er is dus geen
reden om zijn dood te vermelden, waarschijnlijker lijkt dat het werk afsloot met Gaius' dood.

•

Agrippa wordt in de Legatio positief getekend. Hij verschijnt in Leg.261 op het toneel en valt flauw als hij
hoort van Gaius' plan om een beeld in de tempel te plaatsen. Hij schrijft vervolgens een lange brief
waarin hij welsprekend voor de Joodse belang opkomt. Hij identificeert zich daar als een Jood en
afstammeling van de Hasmoneese priester-koningen, die nu in hun lijn opkomt voor de belangen van de
Tempel (278). Aan het slot van de brief schrijft hij onder andere77 'I renounce all that brilliance [favours from
Gaius]. I do not beg to keep my shortlived good fortune. I exchange al for one thing only, that the ancestral institutions be
not disturbed' (327) Na het schrijven van deze brief verdwijnt hij weer van het toneel. Het lijkt niet
waarschijnlijk dat degene die dergelijke vrome dingen schrijft, vervolgens door Philo zal worden neergezet
als iemand die in dezelfde zonde als Gaius valt door zich te laten vergoddelijken.

Schwartz geeft tevens argumenten vanuit het vocabulaire in het gedeelte over Agrippa's dood om te onderbouwen
dat het van Philo afkomstig zou zijn78. Hij noemt het volgende
•

Er is sprake van 'de stad Caesarea, die vroeger Strato's toren werd genoemd'. Deze aanduiding is niet
logisch binnen het geheel van de Antiquitates, want daar werd deze plaats vóór de naamsverandering
(XV.331v) steeds aangeduid als 'Strato's toren', soms ter verduidelijking voor de lezers gevolgd door
'...tegenwoordig Caesarea genoemd' en na de naamsverandering eenvoudig als Caesarea79. De
eenvoudigste verklaring voor het gebruik van deze benaming is dat hij voorkwam in een bron die
Josephus gebruikte. Schwartz wijst erop dat in de enige referentie van Philo naar Caesarea er dezelfde
zinloze verwijzing naar de oude naam bijstaat (Leg. 305)

•

Het woord κόλαξ (vleier) komt verder in het geheel nergens voor in Josephus' werken, en wel bij Philo:
elf maal in zijn complete werken. Schwartz vermeldt echter niet dat het woord κολακεία in de
Antiquitates al viermaal voorkomt, dus κόλαξ is niet een woord dat Josephus wel bij Philo ontleend móet
hebben.

•

De leidende figuren worden οἱ ἐν τέλει genoemd. Dit doet Josephus soms ook (tweemaal in Ant. XVII-
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Vertaling van Colson (zie noot 73).

78

Schwartz 1990, 180-182.

79

Met één uitzondering: in Herodes' testament (XVII:320) wordt de plaats 'Strato's toren' genoemd zonder toelichting.
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XX), maar gewoonlijk gebruikt hij οἱ πρῶτοι (14 maal in Ant. XVIII-XX). Bij Philo is het echter een
gebruikelijke term die in Leg. achtmaal gebruikt wordt.
•

Agrippa wordt geprezen als 'κρείττονα (.) θνητῆς φύσεως'. Het woord θνητός komt slechts 12 maal
voor in heel Josephus, maar meer dan 300 maal bij Philo.

•

Er is in Leg. 162 een sterke parallel met het verhaal van Agrippa's dood: grote vleiers (δεινοὶ γάρ εἰσι τὰς
κολακείας) moedigen Gaius om zich als meer dan een mens te zien (ὑπερ φύσιν ἀνθρωπίνην),

vergelijk de κόλακες die Agrippa prijzen als κρείττονα (.) θνητῆς φύσεως bij Josephus. Dit bewijst
echter slechts een overeenkomst tussen de inhoud van deze verhalen en niet dat Josephus een ander,
(slechts hypothetisch bestaand) verhaal van Philo heeft geleend.
De gegeven argumenten vanuit het vocabulaire, vooral de benaming van Caesarea, ondersteunen de reeds
geopperde mogelijkheid dat Josephus een geschreven bron gebruikte voor dit verhaal. De overeenkomsten in
vocabulaire met Philo zijn echter niet zo sterk dat daarmee kan worden hardgemaakt dat het wel aan de Legatio aan
ontleend moet zijn. Aangezien andere argumenten er sterk tegen pleiten (zie boven) is het dus, ook na vergelijking
van het vocabulaire niet nodig aan te nemen dat Josephus het verhaal over Agrippa's dood ontleend heeft aan de
Legatio.
De mijns inziens onjuiste of in elk geval veel te speculatieve conclusie van Schwartz wordt veroorzaakt door zijn
uitgangspunten. Het voornaamste probleem is zijn opvatting over Josephus als auteur, of beter gezegd,
samensteller. Hij schrijft letterlijk: 'Josephus' own contribution was mainly that of extractor, compiler and seamster' wat hij
elders verduidelijkt met “we do not imagine that Josephus usually copied his sources verbatim [cursiveringen Schw.]. What we
do assume is that Josephus, as many of his contemporaries, wrote with sources open before them and changed them stylistically (.) but
that in the process of doing so, not only much of the contents and point of view, but also much of the vocabulary of the original
source is preserved”80.
De gevolgen van deze benadering worden duidelijk in zijn behandeling van het postscriptum 351-352. Aangezien
dit duidelijk niet bij het eigenlijke verhaal hoort, is hij van mening dat het afkomstig is uit 'een Romeinse bron',
terwijl de opmerkingen over Agrippa's vrijgevigheid weer uit VAgr zouden stammen81. Hier wreekt zich zijn
uitgangspunt dat Josephus slechts compileerde: er moet dus voor elke zin een bron zijn aan te wijzen. Mijns
inziens is het veel natuurlijker om aan te nemen dat Josephus zo'n slotstukje zelf geschreven heeft, aangezien
dergelijke samenvattingen van regeringsjaren en karaktertrekken ook te vinden zijn in XVII.191 (Herodes de
Grote) en XVIII.106 (Filippus) en hij dus blijkbaar graag zo afsloot. Alleen voor de hoogte van Agrippa's
inkomsten behoeft een bron verondersteld worden, de overige gegevens zijn al in het voorafgaande vermeld.
Schwartz' aanpak doet geen recht aan de creativiteit van Josephus als auteur. Zoals Krieger terecht opmerkt 82,
80

Schwartz 1990, 32 resp. 176.
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Schwartz vraagt zich zelfs af of de veronderstelde 'Romeinse bron' in dit gedeelte niet gelijk is aan de bron die Josephus gebruikte voor
de troonbestijging van Claudius, om zo weinig mogelijk bronnen te hoeven veronderstellen. Dat is volgens mij ook de diepste reden dat
hij de Legatio aanneemt als bron voor Agrippa's dood: anders zou er een extra bron moeten worden ingevoerd in zijn theorie.
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Krieger, Klaus-Stefan, ‘Die Darstellung König Agrippas I. in Flavius Josephus' Antiquitates Judaicae’ in: Kalms, Jürgen U. (ed.) and
Siegert, Folker (ed.), Internationales Josephus-Kolloquium Dortmund 2002. Arbeiten aus dem Institutum Judaicum Delitzschianum. Münster, LIT
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wordt er zo niet gevraagd wat Josephus wilde bereiken met zijn boek, er wordt alleen gekeken naar de bedoeling
van de bronnen: VAgr. zou de nadruk leggen op de wisselvalligheid van het fortuin, terwijl Leg. juist de nadruk legt
op Gods voorzienigheid83. Door het gebruik van beide bronnen krijgt Agrippa een dood die niet bij zijn
levensbeschrijving past, en aangezien Josephus slechts een 'compiler' was, vond hij dat blijkbaar geen probleem.
De vraag die in deze scriptie centraal staat ('hoe gebruikte Josephus het verhaal van Agrippa's dood?') verliest in
deze aanpak veel van zijn relevantie.

4.2.4 Conclusie
Uit het voorgaande is dus duidelijk geworden dat Josephus zijn beschrijving van Agrippa's dood waarschijnlijk aan
een geschreven bron ontleende, gezien de ongebruikelijke aanduiding voor Caesarea. Verder moet hij een bron
hebben gehad waarin de hoogte van Agrippa's inkomsten zijn vermeld. Het is waarschijnlijk dat het verhaal over
Agrippa's dood uit een andere bron stamt dan het gedeelte ervoor, gezien het losse verband met het voorafgaande.
Al gebruikte hij bronnen, Josephus' eigen hand is duidelijk te herkennen in dit gedeelte. Dit is wel zeker
voor de volgende elementen: de beginzin die het verhaal invoegt in het geheel van het Agrippa-narratief, de
afsluitende opmerkingen over Agrippa's regeringsjaren en zijn vrijgevigheid als kenmerkende karaktertrek, de
woorden waarmee Agrippa zijn naderende dood van een interpretatie voorziet; tenslotte het verschijnen van de
bubo als kwaad voorteken, wat alleen te begrijpen is binnen het geheel van het Agrippa-narratief84. Verder is aan te
nemen dat hij het verhaal zal hebben herschreven in zijn eigen taal en stijl, zoals zijn gewoonte was bij het gebruik
van bronnen; aangezien het bronverhaal ons niet bekend is, kan daar verder niets over gezegd worden.

4.3

Vorm- en traditiekritiek

4.3.1 Vormkritiek
O.W. Allen85 heeft de verhalen van Agrippa's dood in Handelingen en de Antiquitates uitgebreid bestudeerd en
vergeleken met andere Hellenistische teksten. Zijn conclusie is dat er zowel in Handelingen als in de Antiquitates
sprake is van een kenmerkende literaire vorm, namelijk de 'death of a tyrant type-scene'. Hij karakteriseert een typescene als volgt86:
2003, 95.
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Schwartz 1990, 33v.

84

Dit is het enige dat Schwartz ook toegeeft: 'The most we can safely attribute to Josephus' editorial activity is the insertion of the
reference to the owl' (Schwartz 1990, 148).
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Allen, O. W. Jr., The Death of Herod: The Narrative and Theological Function of Retribution in Luke-Acts (SBL Dissertation Series, 158). Atlanta
GA, Scholars Press 1997.
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Allen 1997, 34.
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'Type-scenes are stereotyped scenes which occur within a cultural-literary milieu. The presentations consist of conventional
details used to describe a certain narrative event, requiring neither verbatim repetition nor a specific formula content'.
Deze benadering vertoont veel overeenkomsten met die van de traditionelere vormkritiek, maar het verschil is dat
minder wordt gelet op stereotiepe woorden of formuleringen en meer gekeken wordt naar inhoudelijke
overeenkomsten tussen verhalen. Daarnaast wordt meer gekeken naar de bedoeling van een auteur met het
gebruik van een type-scene, zodat er niet sprake is van 'steeds hetzelfde verhaal', maar juist iedere keer een uniek
verhaal door het gebruik van de type-scene binnen het geheel van een tekst met een bepaalde auteursintentie.
De 'death of a tyrant type-scene' (afgekort: DoTTS) wordt door Allen gekarakteriseerd door twee zaken: een
overtreding door een mens, en de daaropvolgende straf door een hogere macht. Na analyse van een groot aantal
van deze scenes komt hij tot een nadere karakterisering in zeven punten, die echter niet alle zeven nodig zijn om
een verhaal als DoTTS te kenmerken87:
•

Veelal is er een samenvatting aan het begin van het verhaal waarin de afloop wordt aangekondigd.

•

De hoofdpersoon is iemand die macht heeft over anderen, dus een koning, generaal, priester o.i.d.
Gewoonlijk gebruikt hij deze macht op een verkeerde manier, vandaar 'tyrant'.

•

Vaak wordt de setting beschreven waarin het verhaal zich afspeelt.

•

De hoofdpersoon doet een of meerdere dingen die een misdaad zijn in het oog van een goddelijke
macht. Dit heeft meestal één van de volgende twee vormen: hij misdrijft tegen mensen waar de godheid
zich verbonden mee weet, of hij claimt zelf een goddelijke status.

•

De hoofdpersoon wordt ziek en sterft, vaak op een akelige wijze en onder groot lijden.

•

De ziekte en dood wordt op een of andere wijze geïnterpreteerd als goddelijke straf. Dit kan direct
gebeuren door de verteller, of door uitspraken of gebeurtenissen binnen het narratief.

•

Tenslotte heeft de bestraffing van de hoofdpersoon vaak het een of andere resultaat, bijvoorbeeld inkeer
bij de hoofdpersoon, vreugde bij zijn onderdanen, of positieve gevolgen voor zijn slachtoffers.

Wanneer de beschrijving van Agrippa's dood in de Antiquitates wordt nagelopen op deze punten zijn er zes van de
zeven duidelijk terug te vinden, alleen de samenvatting aan het begin ontbreekt.
•

-

•

Agrippa is een koning.

•

De setting wordt beschreven: in het theater van Caesarea tijdens spelen ter ere van de keizer.

•

De koning maakt zich schuldig aan een misdaad in de ogen van God: Hij laat toe dat vleiers hem
een goddelijke status verlenen (“εὐμενής τε εἴης (.) κρείττονά σε θνητῆς φύσεως ὁμολογοῦμεν“) en
door dit niet te bestraffen (Οὐκ ἐπέπληξεν τούτοις ὁ βασιλεὺς οὐδὲ τὴν κολακείαν ἀσεβοῦσαν
ἀπετρίψατο) stemt hij in met deze statusverhoging die door Josephus als 'goddeloos' ( ἀσεβοῦσαν)

wordt aangeduid.
•

De koning wordt ziek en sterft, nadat hij vijf dagen aan hevige ingewandspijnen heeft geleden
(διακάρδιον ἔσχεν ὀδύνην, ἄθρουν δ’αὐτῷ τῆς κοιλίας προσέφυσεν ἄλγημα μετὰ σφοδρότητος
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Allen 1997, 37-39.
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ἀρξάμενον. (.) Συνεχεῖς δ’ ἐφ’ ἡμέρας πέντε τῷ τῆς γαστρὸς ἀλγήματι διεργασθεὶς τὸν βίον
κατέστρεψεν).

•

De ziekte en dood wordt geïnterpreteerd als goddelijke straf: dit gebeurt allereerst door het
verschijnen van de bubo die aangeeft dat de opkomende ziekte niet zomaar toevallig is ( Ἄγγελον τοῦτον
(.) κακῶν), en vervolgens expliciet door de woorden van Agrippa zelf ( ὁ κληθεὶς ἀθάνατος ὑφ’ ὑμῶν
ἤδη θανεῖν ἀπάγομαι (.) ᾗ θεὸς βεβούληται)

•

Het resultaat van de bestraffing wordt als volgt weergegeven: Agrippa accepteert zijn lot en maakt de
balans op van zijn leven (Δεκτέον δὲ τὴν πεπρωμένην, ᾗ θεὸς βεβούληται· καὶ γὰρ βεβιώκαμεν
οὐδαμῇ φαύλως, ἀλλ’ ἐπὶ τῆς μακαριζομένης λαμπρότητος) en het volk komt samen om te treuren

en te bidden voor de koning.
Uit dit alles wordt duidelijk dat de dood van Agrippa in de Antiquitates inderdaad te typeren is als een DoTTS.
Allen vermeldt nog een aantal opvallende kenmerken van deze DoTTS 88. Allereerst is Agrippa wel een koning,
maar is hij niet in het voorafgaande als slecht of tiranniek afgeschilderd. Daarnaast is zijn misdrijf er slechts een
van nalatigheid: hij verbiedt niet dat anderen hem vergoddelijken, maar doet er zelf niet actief aan mee. Verder
accepteert Agrippa zijn lot meteen zonder morren, en tenslotte wordt er slechts weinig uitgeweid over akelige
symptomen van de ziekte waaraan hij sterft. Allen geeft kort aan dat deze typische trekken van de scene het gevolg
zijn van de contextualisatie ervan door Josephus binnen het geheel van zijn verhaal (daarover onder meer), zodat
het een relatief 'milde' DoTTS is. Het verhaal als zodanig is echter onmiskenbaar een DoTTS.

4.3.2 Intertextualiteit
Zoals in 3.2.5 opgemerkt is, waren de beoogde lezers van de Antiquitates leden van de Romeins-Hellenistische elite
die geletterd was en belangstelling had voor het Jodendom; bij hen mag dus enige bekendheid worden
verondersteld met Hellenistische literatuur en geschiedschrijving. De lezers hadden bovendien in de loop van de
Antiquitates kennis gemaakt met allerlei bijbelse en andere verhalen in de navertelling van Josephus. Hun
achtergrondkennis zal mede hebben bepaald hoe ze het verhaal over Agrippa's dood lazen. In dit gedeelte zal
daarom worden nagegaan in hoeverre de lezers bij de beschrijving van Agrippa's dood al bekend waren met
DoTTS en vergelijkbare narratieve elementen.

DoTTS in hellenistische bronnen
Allen heeft een grote hoeveelheid DoTTS uit de literatuur van die tijd verzameld en geanalyseerd 89. Er zal hier
volstaan worden met het geven van een aantal voorbeelden uit Hellenistische bronnen, zodat duidelijk wordt tegen
welke achtergrond de lezers het verhaal van Agrippa's dood zullen hebben geïnterpreteerd. De keuze is hierbij
88

Allen 1997, 66-69.
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Zie Allen 1997 29-74, 149-195 voor uitgebreidere bespreking van deze DoTTS's, met analyse van de hierboven genoemde 7 kenmerken,
narratieve samenhang, etc.
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gelimiteerd door de werken die door Allen zijn geselecteerd als relevant voor vergelijking met de Antiquitates en
Handelingen; uit verdere bronnen zouden ongetwijfeld nog meer voorbeelden gehaald kunnen worden. Een aantal
voorbeelden, vooral uit geschiedkundige werken:
•

Herodotus, Perzische oorlogen 4.205: Koningin Pheretime laat al de mannen uit de door haar overwonnen stad
Barce op palen spietsen en verminkt alle vrouwen. Daarna wordt ze ziek: ze krijgt zweren waar maden uit
kruipen, zodat ze een slechte dood sterft (ἀπέθανε κακῶς). De narrator geeft als oorzaak voor haar
ziekte dat de de goden vertoornd waren over haar ongebreidelde wraaklust.

•

Diodorus van Sicilië, Historische Bibliotheek 36.13: Aulua Pompeius, een Romeinse consul, spreekt in de senaat
een priester van Dea Mater agressief aan. Als gevolg wordt hij meteen getroffen door hevige koorts,
daarna verliest hij zijn stem en wordt hij verstikt door een ontsteking in zijn keel, zodat hij na drie dagen
sterft. Het volk, zo meldt de narrator, schrijft zijn overlijden toe aan de Goddelijke Voorzienigheid (θείᾳ
προνοίᾳ) wegens zijn overtreding tegen de godin en haar priester.

•

Pausanias, Beschrijving van Griekenland 9.7.1-3 (41-42): De tiran Cassander vermoordt de drie zonen van
Alexander, zodat zijn familie zou uitsterven. Als straf hiervoor krijgt hij waterzucht, zodat er maden uit
hem krijpen terwijl hij nog leeft. Bovendien moordt zijn hele familie elkaar vervolgens uit, zodat hij geen
nageslacht meer heeft, net als hij zijn slachtoffer aandeed. Pausanias schrijft dit alles toe aan de
rechtvaardige vergelding van de goden (θεῶν τὴν δίκην).

•

Polybius, Wereldgeschiedenis 31.9(11): Antiochus Epifanes wil een tempel van Artemis plunderen, maar slaagt
hier niet in. Terwijl hij terugtrekt wordt hij getroffen door verstandsverbijstering (δαιμονήσας). De
auteur merkt op dat sommigen dit toeschrijven aan goddelijk ongenoegen (ἐπισημασίας τοῦ
δαιμονίου90) over zijn poging de tempel te plunderen.

In al deze gevallen is er sprake van een 'echte' DoTTS met alle, of bijna alle van de bovengenoemde zeven
kenmerken. Daarnaast zijn er, vooral bij de hellenistische geschiedschrijvers, nog zeer veel voorbeelden te vinden
van mensen die direct door de goden (of: de Voorzienigheid ( προνοία), het Νoodlot (ἡ τύχη), et cetera) gestraft
worden voor slechte of oneerbiedige daden, hetzij door ziekte, hetzij op andere wijze91.
De lezers van de Antiquitates konden dus vanuit verschillende Hellenistische teksten al bekend zijn met DoTTSs en
het gedachtegoed er achter. Ze vonden het dus niet onverwacht als in een tekst iemand door de goden (God, de
Voorzienigheid) direct gestraft werd met ziekte en dood wegens een ernstige misstap.

DoTTS bij Josephus
De lezers van de Antiquitates zijn vóór de dood van Agrippa al verschillende DoTTSs tegen gekomen. Josephus
gebruikt deze type-scène namelijk vaker, omdat hij goed past binnen zijn schema van ‘goed gedrag beloond,
kwaad gedrag gestraft’ (zie 3.2.5). De volgende DoTTS zijn in de Antiquitates te vinden
90

Dit is een woordspeling met δαιμονήσας.
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Zie Allen 1997, H 5: 'Retribution in Luke's historiographical context' passim.
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•

Ant IX:99-104: koning Joram pleegt afgoderij en doet vele andere slechte dingen (ἀσεβείᾳ). De profeet
Elia kondigt hem een vreselijke ziekte aan en andere straffen. God treft hem vervolgens met een
ingewandsziekte waaraan hij twee jaar lijdt tot zijn ingewanden naar buiten komen (ἐπέσκηψε γὰρ εἰς
τὴν γαστέρα τὸ θεῖον αὐτοῦ τὴν ὀργήν, ἐλεεινῶς ἀπέθανεν ἐπιδὼν αὐτοῦ τὰ ἐντὸς ἐκρυέντα).

•

Ant. IX.222-227: Koning Ozias (Uzzia) gaat offeren in de Tempel, hoewel dat voorbehouden was aan de
priesters. Als hij in de tempel is begint de aarde te beven en raakt een straal zonlicht zijn gezicht, waardoor
hij ter plekke melaats wordt. Hij moet buiten de stad gaan leven waar hij stierf van pijn en moedeloosheid
(ὑπὸ λύπης καὶ ἀθυμίας (.)ἀπέθανεν). Josephus merkt op dat dit zijn straf is omdat hij zich boven de
menselijke stand verhief (τῆς ὑπὲρ ἄνθρωπον διανοίας) en wegens zijn gebrek aan eerbied voor God
(τῶν (.) εἰς τὸν θεὸν ἀσεβημάτων).

•

Ant. XII:354-359: Koning Antiochus Epifanes heeft vele misdaden begaan tegen de Joden. Als juist de
plundering van een Artemistempel mislukt is, hoort hij ook nog van een nederlaag van zijn leger in Juda
en wordt ziek (εἰς νόσον κατέπεσεν). Zijn lijden wordt heviger en voert tot zijn dood. Op zijn sterfbed
schrijft hij zijn dood toe aan het feit dat hij de Joden veel ellende heeft aangedaan, de tempel heeft
geplunderd en hun God veracht (καταφρονήσας)

•

Ant. XII:413: De hogepriester Alcimus wil een muur van de Tempel omverhalen. Hij wordt door God
gestraft met stomheid en een lijden van vele dagen, waarna hij sterft (πληγή τις αἰφνίδιος ἐκ τοῦ θεοῦ
προσέπεσεν, ὑφ᾽ ἧς ἄφωνός τε ἐπὶ τὴν γῆν κατηνέχθη καὶ βασανισθεὶς ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας
ἀπέθανεν).

•

Ant. XIII.301-319 (idem Bell. I.70-84): Koning Aristobulus zet zodra hij de macht heeft al zijn broers
behalve Antigonus gevangen en verhongert zijn moeder. Door een misverstand doodt hij ook zijn broer
Antigonus, terwijl die voor hem bad omdat hij juist ziek was geworden. Vervolgens wordt zijn ziekte
erger: zijn ingewanden teren weg (διαφθαρέντων (.) τῶν ἐντός) en hij geeft veel bloed op. Stervend
erkent Aristobulus dat deze ziekte een straf is van God voor zijn goddeloze en bevlekte 92 daden
(ἀσεβέσιν οὕτω καὶ μιαροῖς τολμήμασι) waarna hij snel sterft, bijkbaar als ‘beloning’ voor zijn
woorden.

•

Ant. XVII.146-199 (idem Bell. I.647-656): dit is de meest uitgebreide DoTTS bij Josephus. Koning
Herodes de Grote is aan het einde van zijn leven ziek. In zijn levensbeschrijving zijn al vele misdaden aan
de orde geweest, en zelfs tijdens zijn ziekte begaat hij er nog een aantal zoals het laten executeren van zijn
zoon Antipater en het laten opsluiten van vooraanstaande Joden die gedood moeten worden als hij
overlijdt. Er wordt door Josephus expliciet gezegd dat God hem wilde straffen voor zijn grote
goddeloosheid (Ἡρώδῃ δὲ μειζόνως ἡ νόσος ἐνεπικραίνετο δίκην ὧν παρανομήσειεν
ἐκπρασσομένου τοῦ θεοῦ), wat onderstreept wordt door uitspraken van zieners en Joodse leraars in het

narratief. De symptomen van zijn ziekte worden tot in zeer onsmakelijke details beschreven 93, waarbij
92

‘bevlekt’ is een zinspeling op de bloedvlekken van zijn broer die in het voorafgaande juist ter sprake kwamen.
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Deze beschrijving lijkt wel gemaakt om de lezers genoegen te verschaffen aan Herodes' marteling (XVII.168-9): 'Hij had slechts een lichte
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inwendige ziekten (ἕλκωσις τῶν ἐντέρων) een voorname plaats innemen. Uiteindelijk sterft hij na een
lang lijden.
Naast deze ‘echte’ DoTTS met (vrijwel) al de 7 kenmerken van Allen, zijn er nog vele gevallen toe te voegen die in
deze lijn liggen maar niet alle kenmerken van een DoTTS vertonen. Voorbeelden zijn de dood van verschillende
slechte koningen van Israël en Juda, zoals Achab (VIII.411v), Ochozias (Ahazia) (IX.19v), Amasias (Amazia)
(IX.199v), die telkens wordt afgeschilderd als straf voor hun slechte leven. Josephus gebruikt DoTTSs en
vergelijkbare scènes dus op vele plaatsen in zijn verhaal om een deel van zijn hoofdthema (zie 3.2.5) te
onderstrepen: met wie kwaad doet, loopt het slecht af.
Na al deze voorbeelden is te concluderen dat de lezers van de Antiquitates, wanneer ze lezen van een koning die
plotseling een ernstige ziekte krijgt en sterft, als vanzelf zullen aannemen dat deze koning iets verkeerds heeft
gedaan. Dit wordt bij Agrippa nog versterkt doordat hij een ziekte aan zijn ingewanden krijgt, net als Jehoram,
Aristobulus en Herodes de Grote94.
Allen merkt op95 dat voor Josephus in al deze gevallen niet de intentie van de dader geldt, maar alleen de concrete
daden. Dit blijkt uit het geval van Antiochus Epifanes: Josephus ontkent dat Antiochus gestraft werd omdat hij
een Artemistempel wilde plunderen, want dat was hem niet gelukt en dus niet een reden voor straf ( τὸ γὰρ
μηκέτι ποιῆσαι τὸ ἔργον βουλευσάμενον οὐκ ἔστιν τιμωρίας ἄξιον, XII.38). Zijn ziekte moet dus wel het

gevolg zijn van zijn misdaden in Israël. Deze redenering verklaart ook precies het geval van Aristobulus: hij wilde
zijn broer Antigonus niet laten doden, maar door een misverstand gebeurde dit toch. In het narratief wordt de
moord hem echter wel geheel aangerekend. Hetzelfde geldt volgens Allen nu ook voor Agrippa's dood: van belang
is alleen dàt hij zich liet vergoddelijken. Of hij dat nu van plan was of dat het hem in feite overkwam doet niet
terzake, hij liet het gebeuren en is dus schuldig. 'For Josephus it is not intention but action that God punishes (.) [R]egardless
of whether Agrippa intended to cross over into the divine, he did so through his failure to reproach te crowd' 96. Josephus schildert
Agrippa's dood dan wel af als een 'milde' DoTTS, maar even goed is zijn dood dus een rechtvaardige straf in
Josephus' ogen.

4.3.3 Conclusie
De dood van Agrippa in de Antiquitates is qua vorm een 'Death-of-tyrant type-scene' (DoTTS) zoals deze door
Allen is gedefinieerd. Wel is hij in vergelijking met andere DoTTS opmerkelijk mild. De lezers van de Antiquitates
konden bekend zijn met deze type-scene uit contemporaine Hellenistische teksten, en uit de voorafgaande boeken
koorts (.) die hem intussen wel van binnenuit verteerde. Een hevige jeuk maakte dat hij zich voortdurend moest krabben, om zo de pijn enigszins te verlichten.
Ook had hij gezwellen aan zijn ingewanden; vooral de pijnen aan zijn ingewanden en met name zijn dikke darm waren verschrikkelijk (.) Zijn hele onderlijf
was eveneens veretterd, zijn geslachtsdelen waren etterbulten, broedplaatsen voor maden (.) de uitgeademde lucht verspreidde een doordringende stank' enz.
94

In 2 Makkabeeën 9 wordt ook aan Antiochus Epifanes een uiterst akelige ingewandsziekte toegeschreven (zie 6.3.2), maar Josephus
kiest ervoor om dit niet op te nemen in zijn beschrijving van Antiochus’ dood. Bekendheid met dit verhaal kan dus niet verondersteld
worden bij de lezers van de Antiquitates.
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Allen 1997, 61.

96

Allen 1997, 69.

53

4.3 Vorm- en traditiekritiek
van het werk waar Josephus deze vorm al verscheidene malen heeft gebruikt, het uitgebreidst bij Herodes de
Grote in boek XVII. Josephus gebruikt deze scènes om een deel van zijn hoofdthema krachtig te illustreren: wie
kwaad doet, wordt gestraft. Het gaat hem daarbij niet om de intentie van de actanten, maar om hun daadwerkelijke
gedrag.
De beschrijving van Agrippa's dood is als los verhaal dus goed te plaatsen binnen de Antiquitates: de koning begaat
een zonde (vergoddelijking toelaten) en wordt daar direct voor gestraft, in overeenstemming met de handelingvergeldingsmoraal die Josephus hanteert, en op een manier die reeds een aantal malen eerder in het werk is
voorgekomen. Er zal nu vervolgens gekeken worden hoe dit verhaal begrepen moet worden binnen het geheel van
het Agrippa-narratief, want dat lijkt veel problematischer.

4.4

Functie binnen het geheel van de tekst

Agrippa's dood als verhaal op zich past dus goed binnen het geheel van de Antiquitates. Het lastige van dit verhaal
is echter dat het einde van de hoofdpersoon in contrast staat met de positieve tekening van zijn leven ervoor (zie
o.a. XIX.293-297, 328-331). Waar heersers als Joram, Antiochus en Herodes voortdurend negatief werden
neergezet zodat hun einde daar goed bij past, is hiervan bij Agrippa geen sprake. In dit gedeelte zal onderzocht
worden hoe Josephus Agrippa's dood koppelt aan zijn levensverhaal, zodat er méér over de narratieve functie
ervan kan worden gezegd dan dat het de zoveelste illustratie is van Josephus' handeling-vergeldingsmoraal.

4.4.1 Agrippa als contrast met de andere heersers uit de Herodesfamilie
K.-S. Krieger97 is van mening dat Josephus Agrippa positief beoordeelt omdat hij was opgetreden als beschermer
en belangenbehartiger van de Joden. Hij had de Joden in Alexandrië verdedigd en de Joden in Judea beschermd
tegen onder andere Gaius' poging tot tempelontheiliging; bovendien had hij alle Joden in het Rijk geholpen door
te zorgen dat keizer Claudius een voor hen zeer gunstig edict uitvaardigde (weergegeven in Ant. XIX.287-291). In
Josephus' wereldbeeld moest iemand die dergelijke dingen deed wel een goed en vroom man zijn, vandaar de
positieve beschrijving van Agrippa in de Antiquitates.
Krieger maakt bovendien duidelijk dat Agrippa's levensverhaal door Josephus bedoeld is als contrast met Herodes
de Grote en zijn zoons. Dit blijkt in het bijzonder uit XIX.328-331, hier in hun geheel geciteerd:
'De koning [Agrippa] was van nature een vrijgevig man en hij stelde er een eer in zich grootmoedig op te stellen tegenover nietJoden. Hij vestigde alom de aandacht op zich door grote sommen gelds uit te geven en hij ontleende er plezier aan gunsten uit te
delen en populair te zijn. In dat opzicht leek hij in niets op Herodes, die vóór hem koning was. Die had namelijk een
boosaardig karakter, hij was wraakzuchtig en onbeheerst tegenover mensen die hij haatte. Men was het er ook over eens dat hij
beter met Grieken overweg kon dan met Joden. Steden in het buitenland werden door hem vereerd met giften in geld, hij financierde
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de bouw van badhuizen en theaters her en der, hier liet hij tempels verrijzen, daar bouwde hij markthallen, maar van de Joodse
steden was er niet één waarvoor hij ook maar iets deed op dat gebied of die vereerd werd met enigerlei noemenswaardige schenking.
Agrippa daarentegen was veel milder in zijn optreden en hij betoonde zich een weldoener voor iedereen zonder onderscheid: hij
toonde zich welwillend tegenover mensen van andere etnische herkomst, maar tegenover zijn eigen volk legde hij in zijn vrijgevigheid
een navenant positieve houding aan de dag en toonde hij meer betrokkenheid. Hij vond het prettig in Jeruzalem te verblijven en hij
verbleef er dan ook doorlopend, en hij hield zich onberispelijk aan de regels en gewoonten van het land. Hij nam in ieder geval alle
religieuze voorschriften in acht, en er ging geen dag voorbij zonder dat hij de voorgeschreven offers opdroeg.[cursiveringen AJM]
Deze beschrijving geeft inderdaad een zeer duidelijk contrast tussen Agrippa en Herodes. Agrippa wordt
afgeschilderd als een Joodse koning van de Joden, en bij eerste lezing zou men bovendien de indruk krijgen dat
zijn residentie Jeruzalem was98. Josephus beweert dat hij zich 'onberispelijk aan de regels en gewoonten van het land' hield
(τὰ πάτρια καθαρῶς ἐτήρει) en 'alle religieuze voorschriften' in acht nam, in tegenstelling tot Herodes99. De hele
schildering van Agrippa als vrijgevige, populaire, zijn volk liefhebbende en wetsgetrouwe koning is inderdaad een
schril contrast met hoe Herodes hier en eerder in de Antiquitates wordt getekend. Om een groot contrast te
schilderen te maken gaat Josephus het zelfs niet uit de weg eerdere gedeelten van de Antiquitates tegen te spreken.
In tegenstelling tot wat hier wordt gesuggereerd gaf Herodes wél veel geld uit in zijn eigen land, denk slechts aan
de tempel die hij tegen grote kosten liet herbouwen (XV.380v) en vele andere bouwwerken in Jeruzalem en elders
in Judea (XV.268, 292v, 323v.), nog afgezien van zijn grote bouwwerkzaamheden in Samaria en Caesarea.
Ook in andere passages waarin Agrippa's koningschap beschreven wordt doet Josephus zijn best om hem positief
en vroom neer te zetten; Krieger laat zien dat Josephus hiervoor zonder commentaar voorbijgaat aan daden die hij
bij Herodes nog hekelde. Agrippa wordt bovendien niet alleen tegenover Herodes gesteld, maar fungeert tevens
als lichtend tegenbeeld van Herodes Antipas, die door Josephus doorlopend is neergezet als een slecht mens en
wetsovertreder. Om die reden wordt het door Josephus positief gewaardeerd als Agrippa diens gebieden erbij
krijgt, hoewel het hier objectief gezien gaat om het laten verbannen van een oom de annexatie van diens gebied
door middel van intriges bij de keizer.
Krieger baseert de tegenstelling tussen Agrippa en de andere Herodessen ook op XVIII.127-129:
Ik wil nu uitvoeriger stilstaan bij het lot van Herodes [de Grote] en zijn familie, enerzijds omdat het relevant is voor mijn
geschiedenis, en anderzijds omdat het aantoont hoe God zich manifesteert en bewijst dat het niets helpt te kunnen beschikken over
grote aantallen en wat men verder maar aan kracht kan ontlenen aan menselijke verworvenheden, wanneer dat niet gepaard gaat
met eerbied voor God. Immers, binnen honderd jaar na de dood van Herodes was het, op een enkele uitzondering na, gedaan met
de afstammelingen – en dat waren er heel veel – van Herodes. Het kan er misschien toe bijdragen mensen hun plaats te wijzen
wanneer ze horen wat voor ellende hun [Herodes' afstammelingen] is overkomen. Tegelijk is het misschien niet ondienstig het
levensverhaal van Agrippa te vertellen. Het is een uiterst wonderbaarlijke geschiedenis hoe hij, uit het niets opgeklommen en tot
verbazing van allen die hem kenden, zo hoog in macht gestegen is.
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Wat echter zeker niet het geval was, zie 4.1.2. Zijn wetshandhaving als gehelleniseerde Jood zal ook niet bijzonder streng zijn geweest,
Mason waardeert zijn offeren en wetshandhaving als hij in Jeruzalem was als 'Kalkül eines Herrschers' (Mason 2000, 165).
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Zie voor zijn wetsovertredingen bv. Ant. XV. 267-268,274v, XVI.179, XVII.151. Van Agrippa daarentegen wordt in geen enkel geval
expliciet gezegd dat een daad van hem in strijd is met de joodse Wet, al was dat soms zeker zo, bv. XIX.337 (700 gevangenen als
gladiatoren de dood injagen)
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Dit is een zeer relevant gedeelte, omdat het lot van Herodes en zijn nakomelingen verbonden wordt met het
hoofdthema van het boek als geheel. Het is onmiskenbaar afkomstig van Josephus zelf en geeft aan wat hij met
zijn beschrijving wil bereiken. Bovendien staat dit gedeelte meteen aan het begin van Agrippa's levensbeschrijving
die begint in 126, dus het is een logisch startpunt voor een interpretatie van Agrippa's leven. Er lijkt hier inderdaad
een tegenstelling gemaakt te worden tussen Herodes' nageslacht, waar het slecht mee afliep, en Agrippa, die juist
voorspoedig was. Daarover echter meer hieronder.
Krieger maakt in zijn artikel duidelijk dat Agrippa als goede en wetsgetrouwe koning wordt afgeschilderd, omdat
hij optrad ten gunste van de Joden in het Rijk en ze als onderdanen goed behandelde, en om als gunstig
tegenbeeld te dienen van Herodes de Grote en diens zoons. Een probleem is echter dat Agrippa's dood in dit
beeld slechts moeizaam past. Een vrome koning leeft immers lang (zie de voorbeelden van David, Salomo, Josia
enz. eerder in de Antiquitates) en zou bovendien geen zonde begaan als de vergoddelijking die Agrippa het leven
kostte. Krieger wijdt aan dit probleem slechts vier zinnen, waarin hij schetsmatig de volgende verklaring geeft:
Josephus moest zich wel aan het historische feit van Agrippa's dood houden. Aangezien hij een dergelijke vroege
en onverwachte dood niet anders dan als straf van God kon interpreteren, voegt hij de overlevering over Agrippa's
dood als straf voor hoogmoed in als slot van zijn levensverhaal. Zo klopt zowel Agrippa's succes/vrome leven als
zijn zonde/dood als straf goed in de handeling-vergeldingsmoraal die Josephus in de hele Antiquitates hanteert.
De opvatting van Krieger verklaart mijns inziens het verhaal over Agrippa’s dood redelijk goed. Bovendien kan zo
goed verklaard worden waarom Agrippa in het verhaal van zijn dood slechts een passieve rol heeft in de misstap
en de DoTTS verder ook 'mild' is: op deze wijze is namelijk het contrast met de voorgaande positieve tekening
niet al te groot. Een probleem in Kriegers visie is echter dat Agrippa pas als goed en vroom wordt afgeschilderd
als hij eenmaal de macht heeft. In de tijd ervoor (waar Krieger geen aandacht aan schenkt) blinkt Agrippa niet uit
door enige vroomheid of deugd. Hij lijkt daar een compleet gehelleniseerde Jood die schulden ontvlucht en
omhoog probeert te komen door te netwerken aan het keizerlijke hof. Mason 100 vat zijn vroege leven zelfs samen
als 'unverbesserlich lasterhaft'. Hij rechtvaardigt zijn voorspoed dus pas achteraf door bijpassend gedrag, zo moet ook
Krieger toegeven, iets dat niet goed past in Josephus' morele kader.
Mason, die slechts kort op Agrippa ingaat, is van mening dat aan het einde van zijn leven Agrippa's oude
levenswijze weer bovenkwam, en dat hij daar het slachtoffer van wordt. Dit klinkt redelijk; hij is echter van mening
dat Josephus met zijn schildering van Agrippa als 'vroom' slechts wilde weergeven dat hij berekenend handelde om
bij het volk in de gunst te komen. Krieger laat echter overtuigend zien dat Josephus hem werkelijk hoog
waardeerde en veel moeite doet om hem positief af te schilderen. Er zal daarom nog verder worden gezocht naar
een interpretatie van Agrippa's levenseinde die meer recht doet aan zijn hele levensverhaal.

4.4.2 Agrippa als redder van de Joden, parallel van Jozef en Esther
Schwartz wijst erop dat de levensbeschrijving van Agrippa in de Antiquitates grote overeenkomsten vertoont met
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de bijbelse verhalen over Jozef en Esther

101

. Een groot aantal overeenkomsten tussen Agrippa’s levensverhaal en

het Jozefverhaal maakt het waarschijnlijk dat de overeenkomst tussen hen meer dan toevallig is:
•

Zowel Jozef als Agrippa moeten hun land verlaten

•

beiden krijgen dromen respectievelijk een voorteken waarin hun latere succes wordt voorspeld

•

beiden maken eerst voorspoedig carrière in ballingschap maar komen dan in de gevangenis

•

beiden komen uit de gevangenis en worden verheven tot een koninklijke positie

•

beiden helpen hun volk

•

...

Schwartz laat zien hoe juist uit kleine details de opzettelijke overeenkomst blijkt: wanneer Agrippa uit de
gevangenis komt wordt vermeld '[de keizer] liet zijn baard scheren en gaf hem schone kleren' (XVIII.237), geheel
parallel met Genesis 41:14. Ook is in Bellum II.180 vermeld dat Agrippa streng behandeld werd in de gevangenis,
terwijl in de Antiquitates juist een milde behandeling wordt genoemd (XVIII.203-204), wat minder waarschijnlijk
lijkt maar overeenstemt met wat Jozef in de gevangenis overkwam (Gen. 39.21-23). Zijn grote rol in de
troonsbestijging van Claudius stemt overeen met wat over Jozef vermeld staat in Gen. 45.8: '[God] heeft mij
gesteld tot Farao’s vader'.
Ook met het verhaal van Esther heeft Agrippa’s levensverhaal raakvlakken, niet verwonderlijk aangezien de
verhalen van Jozef en Esther grote overeenkomsten vertonen102. In het verhaal van Esther gaat het in het
bijzonder over een hoofdpersoon die wandaden tegen de Joden voorkomt. Op dezelfde wijze springt Agrippa
voor de de Joden in de bres als ze keizer Gaius niet willen eren op de hem welgevallige wijze, en voorkomt hij dat
Gaius een beeld in de tempel plaatst. Ook hier zijn er opvallende detailovereenkomsten: er wordt, nogal
hyperbolisch, gezegd dat Gaius uit is op de 'uitroeiing van het volk' (XVIII.275) evenals Haman (Est. 3:6,9) en
Agrippa haalt de keizer over zijn eerder gegeven bevel ongedaan te maken tijdens een speciaal hiervoor
aangerichte maaltijd (XVIII.289-301) evenals Esther deed (Est. 5 en 7).
Als het levensverhaal van Agrippa gezien wordt als parallel met de Jozef- en Estherverhalen is de dood van
Agrippa bijzonder problematisch. Met Jozef en Esther liep het goed af, en voor Agrippa zou men dus hetzelfde
verwachten. Waarom volgt op een dergelijke levensbeschrijving dan zo'n dood? Schwartz geeft als antwoord dat de
discrepantie eenvoudig wordt veroorzaakt doordat Josephus verhalen uit verschillende bronnen achter elkaar
plaatste, in overeenstemming met zijn visie op Josephus als 'compiler and seamster' (zie 4.2.3). Hij gaat ervan uit
dat de parallellen met de Jozef- en Esterverhalen uit een vita van Agrippa komen die Josephus als voornaamste
bron gebruikte voor Agrippa's leven en niet door Josephus zelf zijn ingevoerd. Een goed argument hiervoor is dat
een aantal van de bovengenoemde parallellen (vooral de details) alleen kloppen met het bijbelse verhaal, niet met
de navertelling ervan door Josephus in Ant. II.7-200 resp. XI.184-196. Het is dan ook de vraag of de parallellen er
niet eenvoudig zijn omdat ze in de bron stonden, terwijl Josephus er geen speciale bedoeling mee had.
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Beiden worden beschouwd als 'diaspora-novellen': ze tekenen de lotgevallen van een Joodse hoofdpersoon in ballingschap die een hoge
positie krijgt en daardoor zijn volk kan helpen. Voor verdere literatuur zie Schwartz 1990, 34-35.
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Toch voegen Schwartz' observaties een belangrijk element toe aan de interpretatie van Krieger. Zowel Jozef als
Esther werden namelijk tot een hoge positie verheven omdat God door hen het Joodse volk wilde redden. Op
dezelfde wijze kan mijns inziens Agrippa's verheffing tot de koninklijke waardigheid worden gezien: als hij keizer
Gaius niet had overtuigd om geen beeld in de tempel te plaatsen (XVIII.289v) was de Joodse Opstand
ongetwijfeld 30 jaar eerder uitgebroken. Dankzij de verheffing van Agrippa tot koning krijgt het Joodse volk dus
nog respijt van God.
Dat Agrippa's verheffing tot koning door God bestuurd is, wordt in de Antiquitates duidelijk aangegeven. Zijn
opklimmen wordt aangekondigd door het voorteken van de bubo en in de uitleg ervan schrijft de Germaan de
wending in zijn lot expliciet toe aan God (zie 4.1.3). Dit alles wijst er duidelijk op dat Agrippa zijn opklimmen niet
te danken heeft aan toeval of dat hij beloond wordt voor deugdzaamheid, maar dat God zijn leven leidt voor een
hoger doel. Ook Agrippa's dood wordt meteen al voorspeld in de uitleg van het voorteken. Mijns inziens is dit een
aanwijzing dat de dood van Agrippa niet alleen gezien moet worden als straf voor een zonde, maar een
gebeurtenis is die op een of andere wijze binnen Gods voorzienigheid past en waar dus een doel achter zit. Hoe
dat precies zit zal in de volgende paragraaf worden bekeken.

4.4.3 Agrippa's dood als noodlot voor een nakomeling van Herodes
In het hierboven aangehaalde gedeelte XVIII.127-129 zit een element waar Krieger geen aandacht aan gaf.
Josephus lijkt namelijk de ondergang van Herodes’ geslacht te schilderen als een straf voor diens slechtheid, en het
is zeer opvallend dat hij het verhaal van Agrippa's leven als volgt begint (één zin eerder dan waar Krieger begint te
citeren): 'Een jaar voor het overlijden van Tiberius was Agrippa, de zoon van Aristobulus, naar Rome gegaan om als de kans zich
voordeed, iets bij de keizer te regelen. Ik wil nu uitvoeriger stilstaan bij het lot van Herodes [de Grote] en zijn familie, enerzijds omdat
het relevant is voor mijn geschiedenis, en anderzijds omdat het aantoont hoe God zich manifesteert (.) Immers, binnen honderd jaar na
de dood van Herodes [de Grote] was het, op een enkele uitzondering na, gedaan met ( διαφθαρῆναι103) de afstammelingen – en dat
waren er heel veel – van Herodes’.
Het ondergaan van gehele geslachten vanwege de zonde van ouders is een thema dat in de Antiquitates al
verschillende malen is voorgekomen. Hoewel Josephus het niet vermeldt in zijn samenvatting van de tien geboden
(III.91-92), was hij uiteraard met dit motief bekend vanuit zijn Joodse achtergrond, waar al in de tien geboden
staat dat God ‘de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten’ (Ex.
20.5). Eerdere voorbeelden waar dit motief voorkomt zijn de uitroeiing van de eerste mensheid (inclusief
kinderen) bij de zondvloed (I.72v), de ondergang van Dathan en Abiram met hun hele gezin (III.52), de inwoners
van Jericho (met expliciete vermelding van vrouwen en kinderen(V.29)), de ondergang van de nakomelingen van
koning Jeroboam (VIII.289), de kinderen van koning Joram (IX.99-102) en de zonen van koning Achab
(IX.125v)104. Het is dus goed denkbaar dat hij dit motief ook gebruikt bij de nakomelingen van Herodes, net zoals
103

LSJ: ‘to be utterly destroyed’, van δια + φθείρω (vernietigen)
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Opvallend is dat van deze nakomelingen telkens geen specifieke fouten staan vermeld. Er lijkt van te worden uitgegaan dat de kinderen
vanzelfsprekend in het spoor van hun slechte voorouders gaan zodat hun dood niet meer dan rechtvaardig is. De vraag naar de
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hij eerder al de onenigheid in Herodes' huis toeschreef aan de wraak van God wegens het openen van Davids graf
(XVI.188).
Na de boven geciteerde woorden volgt een opsomming van de nakomelingen van Herodes (130-142), blijkbaar
met het doel aan te tonen dat Herodes’ grote familie al snel inkromp: ‘Alexandra stierf (.) zonder hem kinderen
geschonken te hebben. (.) Drusus stierf voor hij volwassen was geworden. (.) Ze kregen een dochter die doofstom was (.) Deze was
gestorven zonder kinderen na te laten (.) stierven kinderloos (.) stierf kinderloos (.) De andere dochters van koning Herodes stierven
kinderloos’. Uit de gegeven namen valt te concluderen dat het geslacht van Herodes bij lange na niet dreigde uit te
sterven, maar waar het Josephus blijkbaar om gaat is dat er el snel vrijwel geen mannelijke nakomeling meer over
was die aanspraak kon maken op een positie van enig belang. Antipater, Alexander en Aristobulus waren
geëxecuteerd, Archelaüs was verbannen, Herodes junior leefde in Rome, dus op dit moment in het narratief was
Antipas de enige zoon die nog macht had en leek het onwaarschijnlijk dat een andere afstammeling (zoals
Agrippa) nog een hoge positie zou kunnen krijgen
Opvallend is dat is dezelfde zin waarin de ondergang van Herodes’ huis wordt aangekondigd ook het verhaal van
Agrippa wordt aangekondigd: εἴ γε ἐντὸς ἑκατὸν ἐτῶν ἐξόδου συνέβη πλὴν ὀλίγων, πολλοὶ δ᾽ ἦσαν,
διαφθαρῆναι τοὺς Ἡρώδου ἀπογόνους: φέροι δ᾽ ἄν τι κἀπὶ σωφρονισμῷ τοῦ ἀνθρωπείου γένους τὸ τὴν
δυστυχίαν αὐτῶν μαθεῖν, ἅμα δὲ καὶ τὸν Ἀγρίππαν διηγήσασθαι θαύματος ἀξιώτατον γεγενημένον…

('Immers, binnen honderd jaar na de dood van Herodes was het, op een enkele uitzondering na, gedaan met de afstammelingen – en
dat waren er heel veel – van Herodes. Het kan er misschien toe bijdragen mensen hun plaats te wijzen wanneer ze horen wat voor
ellende hun is overkomen. Tegelijk is het mischien niet ondienstig het levensverhaal van Agrippa te vertellen...'). Blijkbaar is er een
nauwe verbinding tussen de ondergang van Herodes’ familie en de opkomst van Agrippa. Krieger ziet dit verband
louter als een tegenstelling, maar ik vraag me af of deze verbinding niet aanduidt dat Agrippa’s levensverhaal
gelezen moet worden in het licht van de ondergang van Herodes’ geslacht. Er wordt immers geen tegenstelling aangegeven
met een woord als ἀλλα, maar er wordt slechts een verbinding gelegd met ἅμα (tegelijkertijd). Als Agrippa's
levensverhaal in dιt licht moet worden gelezen is ook zijn dood goed te plaatsen, aangezien immers ook hij een lid
is van Herodes’ geslacht dat ten onder zou gaan!
Een tegenwerping tegen deze opvatting zou kunnen zijn dat het verhaal van Agrippa na de bovengenoemde
geslachtsregisters van Herodes als volgt begint: ‘Na deze opsomming van de diverse leden van de familie zal ik verder gaan
met uiteen te zetten wat Agrippa allemaal is overkomen en hoe hij erin is geslaagd aan dat alles te ontkomen (ὁπόσαι Ἀγρίππᾳ
τύχαι συνέλθοιεν, ὥς τε αὐτῶν διάδρασιν ποιησάμενος) en zijn enorme reputatie en invloed heeft kunnen opbouwen’

(142) Het woord τύχαι staat hier echter in het meervoud en duidt dus slechts in het algemeen op ‘lotgevallen’
zonder speciale religieuze betekenis105. Deze zin zegt dus slechts dat Agrippa door allerlei wederwaardigheden heen
rechtvaardigheid van dergelijke collectieve of generatie-overschrijdende straffen is overigens typisch iets uit de moderne tijd en speelde
toen veel minder. Ook in de Griekse mythologie worden nakomelingen gedood voor de zonden van hun ouders, denk slechts aan de
kinderen van Niobe en de Griekse zondvloedverhalen.
105

LSJ s.v. onder III.3 'plural: in a neutral sense, ‘fortunes’. Zo ook Rengstorfs concordantie; het meervoud komt slechts 9 (van 61) maal
voor, waarvan 3 maal in de inleiding (in de Antiquitates staan 'de lotgevallen van de Joden' beschreven e.d.) en 3 maal in het verhaal van
Agrippa. Schwartz ondersteunt met dergelijke observaties zijn these dat de vita van Agrippa die Josephus als bron gebruikte, een weinig
religieuze inslag had maar juist op de wisselvalligheden van het lot wees (zie Schwartz 1990, 33)
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uiteindelijk koning werd, maar spreekt zich niet uit over de vraag of Agrippa ontkomt aan het noodlot dat blijkens
het voorafgaande op de Herodesfamilie rust.
Mijns inziens werkt Josephus in het gedeelte na XVIII.142 de daar aangekondigde ‘vloek van Herodes’ consequent
uit. Archelaüs is al verbannen (slot van boek XVII), Antipas wordt verbannen (XVIII.252), Agrippa sterft
onverwacht (XIX.350) en Herodes van Chalkis, de enige broer van Agrippa, wordt niet opgevolgd door een van
zijn zoons, maar door de ongetrouwde Agrippa II (XX.104). Aan het slot van de Antiquitates is Agrippa II de enige
nazaat van Herodes die nog op het toneel is, de ‘enkele uitzondering’ waar Josephus het over had106.
Dat de dood van Agrippa gezien moet worden in samenhang met het feit dat hij een nazaat en opvolger van
Herodes de Grote is, wordt duidelijk uit een aantal aanwijzingen in het verhaal (zie 4.1.2). De plaats waar hij sterft
is Caesarea, bij uitstek een plaats waaraan Herodes’ naam verbonden is aangezien hij deze stad had laten
(her)bouwen en de naam ‘Caesarea’ had gegeven. Agrippa sterft bovendien uitgerekend tijdens de viering van
spelen die door Herodes de Grote zijn ingesteld en waar Josephus zich eerder zeer negatief over had uitgelaten
(zie 4.1.2). Er wordt opvallend genoeg gezegd dat hij wist ( ἐπιστάμενος) wat het voor spelen waren, een
opmerking die aangeeft dat hij, in tegenstelling tot in het voorafgaande, nu in Herodes' spoor gaat in plaats van
een contrast met hem te vormen. In het gedeelte net vóór Agrippa's dood zijn ook al aanwijzingen te vinden dat
hij op Herodes begint te lijken: in XVIII.335-337 wordt vermeld dat Agrippa grootse bouwactiviteiten
financieerde in Berytus (Beirut), dus in een stad buiten zijn eigen gebied, terwijl net ervoor (in 329) dezelfde
handelwijze bij Herodes nog gehekeld werd. Agrippa wijdt het door hem gefinancierde theater en amfitheater in
met grootse feesten, waarbij met nadruk vermeld wordt dat hij 'blijk van zijn grootsheid [gaf] door een enorm aantal
gladiatoren te laten optreden' (336), namelijk maar liefst 700 gevangenen die hij 'tot de laatste man de dood in' joeg (337).
Josephus laat zich hier vreemd genoeg positief over uit ('hun oorlogsinspanning zou op die manier een vorm van
ontspanning in vredestijd zijn, en zij zouden tegelijk gestraft worden', 337), terwijl hij eerder Herodes fel veroordeelde omdat
die gevangenen voor de wilde dieren liet gooien (XV.275, zie ook 4.1.2). Josephus kàn in feite hier ook geen kritiek
leveren op Agrippa omdat dat het hele effect van de contrastering met Herodes in 328v. teniet zou doen. Toch
blijkt uit dit alles wel dat Agrippa aan het einde van zijn leven meer in de lijn van Herodes staat dan men na de
voorafgaande contrastering zou denken.
Als nu wordt aangenomen dat Agrippa's dood mede het gevolg is van een noodlot dat op Herodes' nakomelingen
lag, kan de vraag opkomen of dit niet in strijd is met de algehele tendens van de Antiquitates, waarin kwaad gestraft
en goed beloond wordt en dus een sterke nadruk lijkt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Dit
is echter niet het geval, zoals nu zal worden aangetoond.
Josephus laat zich in de Antiquitates op verschillende plaatsen uit over het theologische probleem van de relatie
tussen Gods voorbeschikking/noodlot en menselijke vrije wil/verantwoordelijkheid. Een belangrijk gedeelte
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hiervoor is het slot van boek XVI, waar een nabeschouwing wordt gegeven over de moord op Alexander en
Aristobulus door Herodes. Josephus bespreekt de vraag wie er nu de schuldige is: de zonen, de vader, of het Lot
(ἡ τύχη). Hij geeft toe dat ΄het menselijke handelen al op voorhand is bepaald door een onvermijdelijke noodzaak (ἀνάγκη)
die wij het noodlot (εἱμαρμένη) noemen΄ (XVI.397) maar hij is het niet eens met de stelling dat alleen het lot
verantwoordelijk is voor de moord: 'nu zal het, naar ik denk, voldoende zijn deze stelling [dat het Lot verantwoordelijk is] te
leggen naast die, volgens welke wij ook zelf enigszins verantwoordelijk zijn [lett: 'niet niet-verantwoordelijk': οὐκ
ἀνυπευθύνους] en ons aansprakelijk achten voor de verschillen in ons gedrag, een opvatting waarover al vóór onze tijd in onze wet

diepzinnig is nagedacht' (XVI.398). Uit het vervolg blijkt dat Josephus zowel bij Herodes als bij de zonen schuld legt.
Uit dit gedeelte blijkt duidelijk dat Josephus van mening is dat het noodlot de gebeurtenissen bepaalt, zonder dat
daarmee de menselijke verantwoordelijkheid wegvalt.
In boek XIII.171v beschrijft Josephus de stromingen van de Farizeeën, Essenen en Sadduceeën aan de hand van
hun opvattingen over het Lot (ἡ εἱμαρμένη). Volgens hem schrijven de Essenen alles toe aan het Lot, vinden de
Sadduceeën dat alles is 's mensen eigen macht ligt, terwijl de Farizeeën΄zeggen dat sommige, maar niet alle, gebeurtenissen
het werk zijn van het Lot΄. In het begin van boek XVIII, dus kort voor Agrippa's levensverhaal begint, komt hij hier
uitgebreider op terug. Bij de bespreking van de Farizeeën zegt hij dan 'Ze zijn van mening dat alles gebeurt zoals het lot
(ἡ εἱμαρμένη) het wil zonder dat daarmee 's mensen vrije wil (τοῦ ἀνθρωπείου τὸ βουλόμενον) alle ruimte wordt
ontnomen. Ze staan namelijk op het standpunt dat er bij God plaats is voor een combinatie van deze beide factoren en dat ook de
menselijke wil van invloed is, ten goede of ten kwade, op de beschikkingen van het lot [lett. ervan, namelijk van ἡ εἱμαρμένη]'
(XVIII.13). Josephus noemde zichzelf een Farizeeër (Vita 12); Rajak107 laat zien dat hij dit niet alleen deed omdat
de Farizeeën na de val van Jeruzalem de belangrijkste en meest gerespecteerde stroming waren, maar dat ook uit
vele details van de Antiquitates blijkt dat Josephus gewoonlijk met de Rabbi's overeenkomt, zowel op het gebied
van halacha als van haggada. Het is dus waarschijnlijk dat het hier weergegeven standpunt ook dat van Josephus zelf
was, een mening die sterk ondersteund wordt door zijn boven geciteerde opmerkingen in XVI.395v.
Het zien van Agrippa's dood als een door God bepaald noodlot omdat hij van Herodes afstamde is dus voor
Josephus goed mogelijk en niet in strijd met zijn handeling-vergeldingsmoraal. Agrippa wordt enerzijds gestraft
voor een concrete misstap (het zich laten vergoddelijken) terwijl hij anderzijds sterft als gevolg van het noodlot dat
op Herodes' afstammelingen rust volgens XVIII.142v. Dit is geen tegenstelling, maar twee manieren om ernaar te
kijken die elkaar aanvullen: Agrippa sterft als gevolg van zijn eigen fout, wat rechtvaardig is volgens de handelingvergelding-moraal van Josephus, en juist daarin wordt het door God bepaalde lot vervuld. Op deze manier is er
inderdaad sprake van 'een combinatie van beide factoren' (XVIII.13)

4.4.4 Conclusie
De beschrijving van Agrippa's dood is op de volgende wijze ingevoegd in het verhaal van Agrippa, en daarmee in
het geheel van de Antiquitates: Josephus had hoge waardering voor Agrippa omdat hij hem zag als advocaat voor
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de Joden in het rijk. Aan Agrippa werd toegeschreven dat hij wist te voorkomen dat keizer Gaius een beeld in de
tempel plaatste, waardoor uitbreken van een opstand met onvermijdelijke ondergang van Jeruzalem en de tempel
was verhinderd; bovendien had hij gezorgd voor edicten van keizer Claudius ten gunste van de Joden. Om deze
redenen zag Josephus Agrippa als iemand die door de Voorzienigheid was gezonden om de Joden te helpen, een
interpretatie die nog versterkt werd door Agrippa's onwaarschijnlijke opklimming op de sociale ladder - van door
schuldeisers achtervolgde vluchteling tot koning vergelijkbaar met Herodes de Grote - terwijl zijn levenswandel tot
dan toe weinig aanleiding had gegeven aan God om hem zo te belonen.
Tegelijkertijd wist Josephus dat Agrippa al snel was gestorven aan een onverwachte ziekte. Dit feit was lastig te
verklaren: waarom was deze man niet nog lang blijven leven? Na zij dood kwamen er slechte Romeinse
gouverneurs, wiens bestuur de aanleiding gaf tot de Joodse Opstand; als Agrippa lang had geregeerd waren de
zaken misschien wel anders gelopen.
Het lijkt erop dat Josephus tot conclusie kwam dat Agrippa's dood werd veroorzaakt door het feit dat hij een
afstammeling was het Herodes de Grote, en in sommige opzichten hem navolgde. Alle Herodeszonen die
regeerden leken immers onder een soort noodlot te liggen. Josephus wist het volgende: Herodes had zelf al drie
opvolgers gedood, zowel Archelaüs als Antipas waren verbannen door Rome, Filippus stierf kinderloos.... Het leek
er wel op dat er een een noodlot lag op het geslacht van Herodes en dat ze gestraft werden voor zijn vele slechte
daden (die ze merendeels navolgden). Ook Agrippa die zo onverwacht opkwam, stierf plotseling en met zijn
enige, kinderloze zoon Agrippa II kwam de Herodesdynastie aan zijn einde. Men hoeft niet veel fantasie te
bezitten om dit alles als meer dan toeval te zien. Josephus begint zijn beschrijving van Agrippa's levensverhaal
daarom met een uitweiding over het ondergang van Herodes' geslacht. Hij schetst vervolgens Agrippa's
avontuurlijke leven tot hij koning wordt aan de hand van bron(nen) die hij ervoor had, zodat Agrippa naar voren
komt als avonturier en intrigant aan het hof. Door de episode met de bubo maakt hij duidelijk dat zowel Agrippa's
opkomst als overlijden het gevolg zijn van goddelijke Voorzienigheid.
Eenmaal koning doet Agrippa zoals gezegd veel goeds voor de Joden. Nadat hij de oorzaak van Antipas'
ondergang is geworden regeert hij enige tijd voorspoedig, wat Josephus aanleiding geeft hem als contrast met
Herodes de Grote en Antipas te tekenen. Om dit contrast helder te maken geeft hij op sommige punten een
voorstelling van zaken die nogal gewrongen overkomt en lijkt Agrippa ineens een vrome Jood geworden te zijn.
Aan het slot van Agrippa's levensverhaal blijkt dat hij toch trekken gemeenschappelijk heeft met zijn voorvader
Herodes, al onthoudt Josephus zich hier van commentaar. Dan sterft Agrippa plotseling, als straf van God omdat
hij zich toeliet dat men hem vergoddelijkte. Dit sterven is echter tegelijkertijd bepaald door de Voorzienigheid,
zoals blijkt uit het verschijnen van de bubo: Herodes' geslacht moest namelijk volledig ondergaan. Agrippa's dood
is dus gevolg van zijn eigen fout, maar tegelijkertijd het voor hem vastgestelde lot.
Om in overeenstemming te blijven met het beeld in het voorafgaande, en wellicht omdat Agrippa's dood tevens
het gevolg is van een noodlot dat hij niet kon veranderen, zwakt Josephus de door hem gebruikte DoTTS-traditie
over zijn dood sterk af: Agrippa heeft slechts een passieve rol in de zonde, hij accepteert zijn lot moedig, en het
volk bidt voor hem, hun geliefde koning. Dat Agrippa’s dood getekend wordt in de vorm van een DoTTS wil niet
zeggen dat hij door Josephus meteen negatief wordt beoordeeld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de DoTTS van koning
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Aristobulus (XIII.301-319). Meteen erna geeft Josephus een positieve beoordeling van hem: ‘Hij (.) heeft veel goeds
voor zijn vaderland tot stand gebracht (.) van nature was hij vriendelijk en voor de Joden zeer nuttig, zoals Strabo (.) verwoordt: ‘Hij
was een vriendelijk man, die de Joden vele diensten heeft bewezen’. Deze woorden zijn ook zeker op Agrippa van toepassing.
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Lukas-Handelingen en hun auteur

Nu de tekst uit de Antiquitates over Agrippa's dood is geanalyseerd, zal hetzelfde worden gedaan met de tekst over
Herodes' dood in Handelingen. Ter voorbereiding hierop wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van
achtergrondinformatie over Lukas-Handelingen en hun auteur. De meeste nadruk valt daarbij op Handelingen,
omdat daarin de dood van Herodes wordt beschreven.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk eerste wordt duidelijk gemaakt dat Lukas en Handelingen samen als een
literaire eenheid moeten worden gezien. Vervolgens worden de inleidingsvragen behandeld over vermoedelijke tijd
en plaats van ontstaan, achtergrond van de auteur en beoogde lezers. De inhoud en opbouw van LukasHandelingen wordt besproken en er wordt beargumenteerd dat het dubbelwerk gelezen moet worden in het kader
van Hellenistische geschiedschrijving. Hierna wordt het gebruik van bronnen besproken en de behandeling ervan
door de auteur. Tot slot worden doel en thema's van Lukas-Handelingen weergegeven.

5.1

Eenheid van Lukas-Handelingen

Er is onder exegeten108 tegenwoordig een brede consensus dat het evangelie naar Lukas en de Handelingen van de
Apostelen een eenheid vormen. Dit wil zeggen dat ze niet alleen van dezelfde auteur afkomstig zijn, zoals blijkt uit
hun overeenkomende stijl, gelijksoortige proloog en aansluitende inhoud, maar dat de auteur deze werken vanaf
het begin als één geheel componeerde. Dat de auteur beide werken als eenheid heeft bedoeld blijkt uit het feit dat
er niet alleen in Handelingen wordt teruggegrepen op Lukas (bv. 1:1), maar er in het Lukasevangelie ook wordt
vooruitgewezen naar Handelingen. Op verschillende plaatsen in het evangelie wordt reeds aangegeven dat het
evangelie naar de niet-Joden zal gaan (Lk 2:32, 3:6, 4:24-27, 14:15-24), zoals in Handelingen wordt uitgewerkt
(Hand. 10-11, 13:46-48 etc.). Ook wordt aan het slot van het Lukasevangelie de komst van de Heilige Geest
aangekondigd en gezegd dat de discipelen getuigen zullen zijn (24:47-49); de vervulling van deze beloften vormt
een groot deel van de inhoud van Handelingen. Tenslotte neemt Lukas sommige elementen uit het evangelie van
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Markus, dat één van zijn bronnen was, niet over in zijn evangelie omdat hij ze verderop in Handelingen laat
terugkomen (bv. Mk 14:58 en Hand 6:14), terwijl hij het omliggende materiaal uit Markus wel overneemt. Uit deze
en andere kenmerken blijkt duidelijk dat de auteur het vooropgezette plan had om één groot werk te schrijven.
Handelingen is dus geen vervolg op Lukas dat de auteur korte of langere tijd na voltooiing van het evangelie
geschreven heeft, maar de beide werken vormen één geheel in twee boeken, net zoals bijvoorbeeld de Antiquitates
één werk is van Josephus in twintig boeken. Het feit dat het werk in twee boeken uiteenvalt is vrijwel zeker toe te
schrijven aan het feit dat het complete werk niet op één papyrusrol zou passen, terwijl beide boeken afzonderlijk
daar juist een geschikte lengte voor hebben109. Uit deze constateringen volgt dat datering of bepaling van genre,
doel e.d. niet los van elkaar kunnen worden uitgevoerd voor Lukas en Handelingen, maar dat deze moeten
gebeuren voor beide werken samen als één literair geheel. In het vervolg van dit hoofdstuk zal dan ook
consequent gesproken worden over Lukas-Handelingen als één werk, zoals sinds H.J. Cadbury110 gemeengoed is.

5.2

Inleidingsvragen: Auteur, tijd, plaats, publiek

5.2.1 De auteur
In tegenstelling tot wat bij de Antiquitates het geval is, is er bijna niets bekend over de auteur van LukasHandelingen. Aangezien er geen verdere informatie over hem bekend is, zal vanuit zijn werk een beeld van hem
moeten worden geconstrueerd. Een oude kerkelijke traditie111 schrijft beide werken toe aan Lukas de arts, een
medewerker van Paulus (Philemon vs 24, Kol 4:14 en 2 Tim 4:11). In het vervolg zal de auteur daarom om
praktische redenen worden aangeduid als 'Lukas'.
Uit de proloog (Lk 1:1-4) blijkt dat Lukas geen ooggetuige was maar zijn informatie van anderen heeft (1:2, over
de 'wij-passages' in Handelingen zie onder); hij is dus een christen van de tweede of derde generatie. Uit het
taalgebruik is duidelijk dat de auteur zeer goed Grieks kende en het waarschijnlijk als zijn moedertaal had.
Daarnaast had hij een goede kennis van het Oude Testament volgens de LXX, wat het waarschijnlijk maakt dat hij
een proseliet of 'toehoorder' in een synagoge was, of wellicht een Jood uit de Diaspora. Hij leefde
hoogstwaarschijnlijk niet in Palestina, aangezien hij geen kennis van Hebreeuws of Aramees verraadt en juist wel
kennis van Klein-Azië, Athene e.d. heeft.
Uit zijn gecultiveerde schrijfstijl blijkt dat hij een behoorlijke opleiding had genoten en dus niet tot de lagere
klassen in de maatschappij behoorde. Dit wordt versterkt door het feit dat hij de tijd had om een groot en
zorgvuldig overdacht werk als Lukas-Handelingen te schrijven. Uit het opdragen van zijn werk aan Theophilus (Lk
1:3, Hand 1:1) volgt dat hij waarschijnlijk evenals Josephus een cliënt was die door een rijke patroon werd
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onderhouden112. Het is opvallend dat ze beide hun werk opdragen aan iemand die ze als κράτιστε aanspreken (Lk.
1:3, Contr.Ap. 1:1). Hun vergelijkbare sociale positie is één van de redenen voor de overeenkomsten tussen hun
werken (aan andere reden is het vergelijkbare genre, zie 3.2.3 en hieronder). Lukas was iemand die zelf op enige
afstand onder de hoogste lagen van de maatschappij verkeerde, maar 'naar boven' communiceerde: hij richt zich
op een publiek uit de bovenlagen van de maatschappij.113
Volgens de kerkelijke traditie was de auteur een metgezel van Paulus op sommige reizen. Hier pleit tegen dat hij
diens theologie niet diepgaand schijnt te kennen en van het bestaan van de brieven van Paulus geen melding
maakt. Het is echter zeker niet onmogelijk, het oordeel hierover hangt voornamelijk af van hoe men de 'wijpassages' in Handelingen beoordeelt (zie onder).
5.2.2

Tijd en plaats van ontstaan

Lukas-Handelingen wordt gewoonlijk gedateerd ergens tussen 80 en 90. Aan de onderzijde wordt de datering
begrensd door het gebruik van het evangelie van Markus als bron, dat gewoonlijk gedateerd wordt rond 65-70; uit
Lk.19:43-44 en 21:23-24 lijkt bovendien te volgen dat de auteur, anders dan het Markusevangelie, al weet heeft van
hoe het eraan toe ging bij de belegering en verwoesting van Jeruzalem in 70. Aan de bovenzijde wordt de datering
begrensd door het feit dat de auteur de brieven van Paulus niet goed lijkt te kennen, dus het is waarschijnlijk dat
hij schreef voordat deze als gezaghebbend corpus begonnen te circuleren tegen het einde van de eerste eeuw. Dit
gecombineerd met het feit dat hij er een weinig ontwikkelde Christologie op na houdt, maakt het onwaarschijnlijk
dat Lukas-Handelingen pas aan het einde van de eerste eeuw geschreven is. Het feit dat Lukas het Christendom
expliciet presenteert als een religie die in geen enkel opzicht staatsgevaarlijk is, wijst erop dat er enige weerstand
tegen het christendom begon op te komen, maar dat er op het moment van schrijven nog geen georganiseerde
christenvervolging was. Gecombineerd maken deze feiten bovengenoemde datering het waarschijnlijkst.
Bij deze datering is het goed mogelijk dat de auteur inderdaad enige tijd een metgezel van Paulus was: als hij rond
50 zich als dertigjarige bij Paulus voegde, kan men zich voorstellen dat hij rond zijn zestigste (dat is dan in 80) de
tijd en gelegenheid had om Lukas-Handelingen te schrijven114.
Over de plaats van ontstaan is niets met zekerheid te zeggen. Het lijkt waarschijnlijk dat dit ergens buiten Palestina
was, de traditie wijst Rome aan of Antiochië. Er zijn echter niet voldoende aanwijzingen om hier verdere
uitspraken over te kunnen doen.
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5.2.3 Het publiek
Lukas schreef zijn werk met het oog op een duidelijk publiek: Theophilus 115, degene aan wie het werk opgedragen
is (Lk 1:3, Hand 1:1). Uit de proloog blijkt dat Theophilus al christen was, maar volgens Lukas nog verdere
instructie kon gebruiken. De in het verleden wel geopperde mening met deze naam ('hij die God liefheeft')
christelijke lezers in het algemeen zouden worden aangeduid, is niet waarschijnlijk als men het werk vergelijkt met
andere uit de Oudheid die aan een concrete patroon zijn opgedragen (zo bv. de Antiquitates aan Epaphroditus
(I.8)). Achter Theophilus laten zich echter wel andere lezers vermoeden, aangezien er destijds vaak hardop
voorgelezen werd voor een groep luisteraars; gezien het feit dat het werk bewaard is, liet hij het werk bovendien
kopiëren. Dit was ongetwijfeld Lukas' bedoeling, om zo de de grote hoeveelheid tijd en moeite die hij in zijn werk
geïnvesteerd had niet verloren te laten gaan.
Uit het werk komt verder het volgende beeld op van de beoogde lezer (in eerste instantie dus Theophilus, maar
ook anderen achter hem): hij sprak goed Grieks en had voldoende scholing genoten om taal en stijl van het werk
te kunnen waarderen. Hij was, naast bekend met Hellenistische literatuur, ook voldoende bekend met de LXX om
Lukas' aanhalingen te kunnen vatten. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat Theophilus c.s. christenen waren die,
voor ze in Jezus gingen geloven, toehoorder waren geweest in een synagoge en daar over Hem hadden gehoord.
Dit verklaart zowel hun door Lukas vooronderstelde bekendheid met het OT als de herhaalde vermelding dat het
evangelie eerst in de synagoge werd gepredikt voordat het aan heidenen werd gebracht (13:14, 14:1, 16:13 etc).

5.3

Analyse van Lukas-Handelingen als geheel

5.3.1 Inhoud en opbouw
In Lukas-Handelingen geeft de auteur weer hoe het Christelijk geloof is ontstaan en hoe het zich verspreid heeft
in het Romeinse rijk. Hij beschrijft daartoe in het eerste deel (Lukas) het leven, de dood en de opstanding van
Jezus. Voor deze scriptie is vooral het tweede deel (Handelingen) van belang. Lukas grijpt daarin kort terug op het
eerste deel en beschrijft vervolgens hoe het de Jezus-beweging vergaat na Jezus opname in de hemel. Het hele
tweede boek is een uitwerking van het programma in 1:8 waar Jezus zegt 'Gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige
Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde'.
De opbouw van Handelingen is niet eenvoudig weer te geven omdat Lukas verschillende ordeningsprincipes

115

Zo Witherington 1998, 63-65. Deze gaat zelfs zover te zeggen 'There is no reason here, anymore than in the case of various Pauline letters
addressed to individuals, to suppose this work was not written to a particular person'. Hij negeert in dit argument het grote verschil in lengte en
opbouw van Lukas' werk met deze brieven. Aan de andere kant van het spectrum staan exegeten als Zmijewski die de proloog negeren
en slechts spreken over de hypothetische gemeente waarvoor Lukas zou schrijven: 'Lukas wendet sich an eine Kirche die...' (Zmijewski 1993,
30).
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gebruikt. Er zou eenvoudig zijn in te delen in twee delen116:
•

Gecentreerd rond Jeruzalem, Petrus centrale figuur (H 1 – 12)

•

Zendingsreizen, Paulus centrale figuur (H 13 – 28)

Een andere optie is volgens het bovengenoemde programma uit 1:8 het boek in drie delen in te delen:
•

Jeruzalem (tot het eind van H 5)

•

Naar Samaria en verder (tot het eind van H 12 of 15)

•

Tot aan 'het uiterste der aarde' (vanaf H 13 of 16 tot het einde)

Daarnaast voegt de auteur regelmatig notities in waarin hij vermeldt dat 'het Woord toeneemt' of 'de kerk groeit'
(6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20) waardoor een indeling in vijf stukken ontstaat die bevredigender lijkt dan de
voorgaande117:
•

De oergemeente in Jeruzalem (1:1 – 6:7)

•

Judea en Samaria (6:8 – 9:31)

•

Het evangelie naar de niet-Joden (9:32 – 12:24)

•

Naar Klein-Azië (12:25 – 16:5)

•

Naar Griekenland (16:6 – 19:20)

•

Naar Rome (19:21 – 28:31)

In de twee laatstgenoemde indelingen blijkt Lukas zijn evangelie ook geografisch te ordenen (κατά γένος), zoals
destijds in Griekse historiografie vaker werd gedaan 118. Alle bovengenoemde indelingen missen echter heel wat van
de subtiliteiten van Lukas' ordening, omdat hij erin slaagt om de verschillende delen van zijn narratief subtiel door
elkaar te vlechten en in elkaar over te laten gaan. Om dit weer te geven zijn meer complexe ordeningsschema's
nodig zoals onder andere worden gegeven door Pesch en Bergholz119 en die hier niet zullen worden herhaald.
Van belang voor deze scriptie is dat bij alle voorgestelde indelingen het gedeelte over de dood van Agrippa het slot
vormt van een hoofddeel: erna beginnen namelijk de zendingsreizen van Paulus en verdwijnen Petrus en de
gemeente in Jeruzalem naar de achtergrond.

5.3.2 Genre
De meeste exegeten zijn het erover eens dat Lukas-Handelingen moet worden gezien als voorbeeld van de
Hellenistische geschiedschrijving120. Suggesties voor andere genres, zoals biografie of apologetiek zijn minder
116

Pesch 1986, 39v.
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Aangepast van Witherington 1998, 74.

118

Witherington 1998, 34.

119

Pesch 1986, 41; een complete dissertatie die zéér uitgebreid op de indeling ingaat is Bergholz, T., Der Aufbau des Lukanischen Doppelwerkes
(diss. Univ. Bonn). Frankfurt a.M: P. Lang 1995. Bergholz vindt een parallelle structuur voor Lukas en Handelingen, die in de details soms
wat gewrongen overkomt.

120

Zie hiervoor uitgebreid Witherington 1998, 2-39, of korter Van Eck 2003, 14-20, die beide in hun commentaren Handelingen sterk
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overtuigend of houden geen rekening met het feit dat Lukas en Handelingen samen één werk zijn.
Lukas-Handelingen kan het beste worden gezien als historiografie in de lijn van auteurs als Thucidydes en
Polybius. In het door hen geschreven genre ligt de nadruk op verslaglegging en niet op dramatiek of retoriek;
anderzijds wordt er wel voor gezorgd dat het verhaal aansprekend is om te lezen door een goede vertelstijl en
opbouw. De auteur geeft niet slechts feiten, maar ook een interpretatie ervan in termen van oorzaak en gevolg. In
tegenstelling tot bij hedendaagse geschiedschrijving waren ook de werkingen van bovennatuurlijke machten
acceptabel als verklaring voor de loop van gebeurtenissen. Vaak komen er toespraken voor van de hoofdpersonen.
Deze zijn niet letterlijk zo gehouden, maar de auteur geeft weer wat ze gezien hun karakter en de situatie
waarschijnlijk gezegd zouden hebben; dergelijke toespraken hebben een belangrijke rol als samenvattend element
en voor de interpretatie van het gebeurde121.
Het karakter van Lukas' werk blijkt al uit de proloog, die precies de kenmerken heeft die Lucianus van Samosata
later stelt aan de inleiding van een geschiedwerk122: 'Aangezien velen getracht hebben een verhaal (διήγησιν) op te stellen
over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen
(αὐτόπται) en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig
(ἀκριβῶς) te hebben nagegaan, dit in geregelde orde (καθεξῆς) voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus, opdat gij de

betrouwbaarheid (τὴν ἀσφάλειαν) zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt.' De nadruk op ooggetuigen,
nauwkeurigheid en geregelde orde zijn alle karakteristiek voor Hellenistische geschiedschrijving. Merk ook op dat
Lukas blijkbaar van mening is dat voorgaande auteurs over zijn onderwerp niet het niveau hebben gehaald dat hij
wenselijk achtte (1:1). Zijn intentie wordt daarom zichtbaar uit verschillen met de andere evangeliën: zo vermeldt
hij als enige veelvuldig dateringen en regeerders in zijn evangelie, om het gebeurde duidelijk in de geschiedenis te
verankeren (1:5, 2:1v, 3:1v etc.). Opvallend is dat er in de proloog geen sprake is van Jezus, zodat ook het evangelie
van Lukas qua genre niet een biografie van Jezus is 123 (al heeft Hij natuurlijk de hoofdrol in 'de zaken die onder ons
hun beslag hebben gekregen') maar slechts het eerste deel vormt van zijn historiografie. In het tweede deel wordt het
historiografisch karakter nog veel duidelijker., aangezien hij daar een ontwikkeling door tijd en plaats van de
christelijke beweging beschrijft.
Het in deze scriptie behandelde gedeelte bevestigt door de parallel bij Josephus dat Lukas inderdaad historische
gebeurtenissen beschrijft. Anderzijds geven de verschillen tussen hun beschrijvingen al aan dat Lukas, evenals
vanuit de invalshoek van de Griekse historiografie benaderen; en in het bijzonder ook Sterling 1992 passim. Hij definieert het genre van
zowel de Antiquitates als van Lukas-Handelingen als 'apologetische historiografie'.
121

Zie 3.2.3 voor hetzelfde verschijnsel bij Josephus. Witherington 1998 merkt op dat Josephus meer in de traditie van de Romeinse
geschiedschrijving staat (27v); een verschil dat hiermee samenhangt is het grote aantal moraliserende terzijdes bij Josephus, die bij Lukas
vrijwel geheel ontbreken (44v).
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Lucianus van Samosata, Hist. Conscr.; geciteerd bij Witherington 1998, 25.

123

Contra Ehrman 2004, 134 die van mening is dat Lukas en Handelingen een verschillend genre hebben. Vgl. de opmerking van Sterling:
'The contents of Luke-Acts are thus not about a single individual nor a collection of individuals, but about a movement. The gospel does not begin with Jesus
but with John (...) It is, therefore, not the story of Jesus nor of Paul. It is the story of Christianity' (Sterling 1992, 349). In een historisch werk kan
zeker wel veel aandacht zijn voor één persoon als die belangrijk is voor de historische ontwikkeling. Zo bv. de uitgebreide aandacht voor
Herodes in boek 14-17 van de Antiquitates, die Meijer en Wes er zelfs toe bracht om deze gedeelten los op de markt te brengen als
levensbeschrijving van Herodes (Flavius Josephus, Koning Herodes (vert. F.J Meijer en M.J. Wes). Amsterdam: Ambo 1998).
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Josephus (zie 3.2.3 en 3.2.4) de feiten zo weergeeft dat ze binnen het kader passen van wat hij met zijn werk wil
bereiken. Thomson geeft aan dat Lukas als historieschrijver betrouwbaar is 'by the standards of Hellenistic
historiography'124. Er moet dus wel rekening mee worden gehouden met interpretatie in de manier waarop Lukas
gebeurtenissen beschrijft en in de keuze welke hij beschrijft of juist weglaat; men kan er echter van uitgaan dat de
zaken die hij beschrijft ongeveer zo zijn voorgevallen.

5.3.3. Gebruik van bronnen, de 'wij-passages'
In zijn proloog geeft Lukas aan dat hij niet vanaf het begin zelf ooggetuige is geweest van wat hij beschrijft, maar
dat hij alles 'nauwkeurig is nagegaan' (Lk 1:3). Het is dus duidelijk dat hij allerlei bronnen gebruikt moet hebben voor
zijn werk. Deze bronnen vallen uiteen in mondelinge en schriftelijke, en wellicht ook zijn eigen ervaring voor het
laatste gedeelte van Handelingen.
Voor het evangelie is duidelijk dat het Marcusevangelie als schriftelijke bron gebruikt is, en een bron Q die
Mattheüs ook gebruikte. In het kader van deze scriptie kan hier niet verder op worden in gegaan, zie elk handboek
over de evangeliën. In Handelingen is de situatie minder duidelijk, aangezien we daar alleen beschikken over het
eindproduct en niet over een bron als Marcus. Het gehele werk draagt duidelijk het stempel van één auteur (zie
hieronder), wat het lastig maakt om bronnen te onderscheiden op grond van taal en stijl 125. Het is aan te nemen
dat Lukas hier gebruik maakte van mondelinge overleveringen en schriftelijke bronnen. In de tekst zijn echter
slechts zelden overgangen aan te wijzen, zodat er gewoonlijk op grond van de inhoud geconcludeerd moet worden
waar hij waarschijnlijk op een andere bron overgaat. Over het karakter van de bronnen kan verder alleen
gespeculeerd worden: verhalen over de verschillende apostelen, berichten over losse gemeenten, reisverslagen, enz.
Dit alles moet van geval tot geval bekeken worden.
Een veelbesproken fenomeen zijn de zgn. 'wij-passages': een aantal gedeelten in H.16-24 in de 'wij'-vorm. De
oudere exegese zag dit als duidelijk voorbeeld van het gebruik van een bron. Stijl en taal van deze passsages echter
zijn geheel in overeenstemming met die van de rest van Handelingen, dus als er een bron was, is deze herschreven;
er moet dan een goede reden zijn waarom de auteur het 'wij' liet staan. Men neemt wel aan dat hij hier een literaire
conventie volgt voor reisverhalen126. Witherington daarentegen beargumenteert uitgebreid dat dit argument niet
van toepassing is aangezien Lukas zich expliciet als historiograaf presenteert; het is strijdig met dat genre wanneer
de auteur zich als ooggetuige opvoert waar hij dat in werkelijkheid niet is geweest.127 Het is dus zeker niet uit te
sluiten dat de auteur inderdaad deze gedeelten van Paulus' reizen heeft meegemaakt en zich voor de beschrijving
wellicht baseert op eigen aantekeningen en/of herinneringen. Voor deze scriptie is dit punt niet van groot belang,
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Thomson 1992, 406.

125

Thomson merkt op: 'If Matthew and Mark were not available for comparison, it would be doubtful that we could detect where Luke is using Mark and
where he is not.' (Thomson 1992, 406).
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Thomson 1992, 406. Echter op dezelfde pagina: 'could have come from an eyewitness, whether the autor or another (...) we cannot be certain'.

127

Witherington 1998, 23-23, 53-54, 480v.
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aangezien er een gedeelte centraal staat waarvoor Lukas zich volgens de algemene consensus in elk geval van
bronnen moest bedienen.

5.3.4 Stijl
Lukas schrijft in verzorgd Grieks dat een goede opleiding verraadt. Volgens het gebruik van die tijd vertelde hij
bronnen na in zijn eigen taal en stijl (net als Josephus, zie 3.2.4). Hij deed dit op vergaande wijze zodat het hele
werk zijn stempel draagt. Toch is zijn werk niet in één stijl geschreven, volgens de retorische conventies van die
tijd gebruikte Lukas namelijk 'prosopopoeia'. Dit wil zeggen dat hij zijn stijl aanpaste zodat ze goed zou passen bij de
situatie of de persoon die spreekt. Een goed voorbeeld is Paulus' toespraak tot de filosofen op de Areopagus
(H.17) die in zeer verzorgde Griekse zinnen is gesteld, terwijl de toespraak van de zilversmid Demetrius tot zijn
vakgenoten (H.19) een heel andere stijl weergeeft, passend bij die situatie. Deze stijlverschillen zeggen dus niets
over het eventuele gebruik van bronnen, wel iets over Lukas' literaire begaafdheid. Tenslotte imiteerde Lukas op
sommige plaatsen bewust de typische stijl van de LXX, wat voor de lezers die de LXX kenden een indruk van
'Bijbelsheid' gaf en het werk daardoor meer religieus lieten overkomen. Duidelijke voorbeelden zijn het Magnificat
en de toespraak van Petrus op de pinksterdag. Naarmate het verhaal zich verder van Jeruzalem verwijdert wordt
zijn taal hier minder door beïnvloed.

5.3.5. Doel en thema's van Lukas-Handelingen
Gezien de lengte van het werk is het niet waarschijnlijk dat Lukas-Handelingen geschreven is met het oog op een
concrete vraag of in reactie op een dringend probleem bij zijn lezers. In de proloog wordt als doel gegeven 'opdat
gij de betrouwbaarheid (τὴν ἀσφάλειαν) zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt', dus het werk wil een de
lezer sterker doen staan in het christelijke geloof. R. Pesch werkt dit doel nader uit als volgt:
'Der Abfassungszweck besteht vornämlich darin, die Zuverlässigkeit des Christuszeugnisses durch den Aufweis der
Kontinuität und Identität der einen von Gott, dem erhöhten Herrn und seinem Geist geführten Geschichte für die
nachapostolischen Generatie zu verbürgen.'128
Lukas maakt in zijn dubbelwerk dus duidelijk dat de geschiedenis van de christelijke beweging door God geleid is.
Het begrip 'vervulling' is daarbij erg belangrijk129: in tegenstelling tot andere NT auteurs legt Lukas weinig nadruk
op de parousie en veel nadruk op de mate waarin Gods plan 130 al is vervuld door Jezus en met de komst van de
Heilige Geest. De komst van Jezus is de vervulling van Gods beloften voor het Joodse volk en ook Zijn dood
vervult de schriften, evenals de uitstorting van de Heilige Geest. De verspreiding van de christelijke kerk tot over
de grenzen van het Jodendom is eveneens in overeenstemming met Gods plan en door Hem geleid. De Heilige
128

Pesch 1986, 29.

129

Zie hiervoor in het bijzonder Maddox 1982.

130

Een belangrijke term voor Lukas, zie Squires, J.T., The plan of God in Luke-Acts. Cambridge U.P. 1993
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Geest leidt de verkondiging zodat de boodschap zich verspreidt tot aan 'de einden der aarde'; alle volken mogen
met de Joden mogen delen in de verlossing als ze de boodschap over Jezus aanvaarden. Ook al loopt de
geschiedenis soms voor mensen onverwacht (Jezus gekruisigd, veel heidenen komen tot geloof en relatief weinig
Joden), God toont zich betrouwbaar en vervult zijn beloften in de geschiedenis. Lukas lijkt met deze opzet van
zijn werk onder andere een antwoord te willen geven op vragen die bij zijn lezers konden leven over de relatie
tussen Jodendom en Christendom en tussen Joodse en niet-Joodse gelovigen. Het Christendom is de erfgenaam
van Gods beloften aan de Joodse voorvaderen; het is dus niet zo dat het Christendom zich buiten het Jodendom
sluit, maar juist dat Joden die niet in Jezus geloven zich buiten Gods plan sluiten (zie bv. Lk 7:30).
Lukas wil met zijn werk ook een aantal andere doelen bereiken. Zo weerlegt hij effectief de beschuldiging dat het
christendom een nieuwe (en dus volgens de maatstaven van die tijd verdachte) godsdienst zou zijn, door te laten
zien dat Jezus en de kerk juist de vervulling zijn van oude beloften in de Joodse geschriften. Om bezwaren tegen
het christendom te ondervangen wijst Lukas er bovendien telkens weer op dat het christendom op geen enkele
wijze conflicteert met het Romeinse gezag. Deze redeneringen konden de lezers steunen als ze kritiek kregen, het
is minder waarschijnlijk dat ze rechtstreeks bedoeld zijn om door buitenstaanders gelezen te worden131.
Lukas werkt zijn doel uit door middel van een heel aantal thema's die alle op een of andere wijze samenhangen
met het doel van het werk. Een aantal punten zijn te noemen:
•

Tot aan Jezus' dood is er een beweging naar Jeruzalem toe, waar hij met zijn dood de schriften moet
vervullen. Na zijn dood is er juist een beweging van Jeruzalem af, wanneer het heil naar alle volken uitgaat.

•

Er is veel nadruk op de leiding door de H. Geest van de gemeente en van de individuele gelovigen

•

Het 'Woord van God', d.i. de boodschap over Jezus, wordt als zelfstandige grootheid gezien.

•

De begintijd van de christelijke gemeente wordt neergezet als een gouden tijd van eenheid onder de apostelen
en een ideaalbeeld om na te volgen.

•

Jezus wordt getekend als een profeet zoals Mozes.

•

Er is een belangrijk thema van omkering: rijken en machtigen worden vernederd, terwijl armen en zwakken
worden verhoogd. Gods sympathie ligt bij de 'underdogs' in de maatschappij, daarom moeten ook de
gelovigen armen en zwakken bijstaan.

Er zou nog meer te noemen zijn, zoals de nadruk op redding ( σωτηρία), veel aandacht voor het gebed, het
optreden van engelen, en zo voorts132, maar dergelijke aspecten zijn voor deze scriptie minder relevant. In het
volgende hoofdstuk zal worden bekeken welke thema's er in het gedeelte over Agrippa's dood naar voren komen
en hoe Lukas ze daar gebruikt.

131

Zie Sterling 1992: '[Luke] provided christians with a new self-definition which served to help them locate themselves bothreligiously and politically' (393).
Zijn genre-aanduiding 'apologetic historiography' wil dan ook niet zeggen dat het werk in de eerste plaats aan buitenstaanders gericht is.

132

Zie verder de opsommingen bij Ehrmann 2004, 130, 148-149 en Thomson 1992, 410v .
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Herodes' dood in Handelingen

In dit hoofdstuk wordt de dood van Herodes (Agrippa) onderzocht zoals Lukas die beschrijft. Evenals in
hoofdstuk 4 wordt eerst de tekst verhelderd door middel van structuuranalyse, onderzoek van realia, belangrijke
woorden enzovoorts. Vervolgens wordt onderzocht wat voor bronnen Lukas heeft gebruikt gebruikt en wat zijn
rol als redactor is geweest. Dan wordt bekeken welke literaire vormen in het hoofdstuk zijn gebruikt; er blijkt dat
de beschrijving van Herodes' dood in Handelingen dezelfde literaire vorm heeft als de beschrijving ervan bij
Josephus. Daarna wordt onderzoek gedaan naar intertextualiteit en deze blijkt duidelijk aanwezig te zijn, in het
bijzonder met de dood van Antiochus Epifanes volgens 2 Makkabeeën en de Exodustraditie in de bewoordingen
van de LXX. Tenslotte wordt de functie van het hoofdstuk binnen het geheel van Lukas' werk nagegaan, met
nadruk op de functie van Herodes' dood binnen het narratief. De dood van Herodes blijkt te passen binnen een
patroon in Lukas-Handelingen waarin telkens een tegenstander van God door diens vergelding worden getroffen,
waarna het plan van God een nieuwe fase kan ingaan.

6.1

Verheldering van de tekst

6.1.1 Afbakening van de tekst en tekststructuur
In Handelingen133 is het gedeelte over Herodes' dood (12:20-23) verbonden met wat ervoor en erna komt, zodat
gekozen is om 12:18-25 te vertalen. In vers 18-20 wordt de nasleep van Petrus' wonderlijke bevrijding uit de
gevangenis verteld. Marguerat ziet de verzen 18-23 als één geheel dat de gevolgen van Petrus' bevrijding voor de
wachters en Herodes beschrijft134. In vers 18 begint inderdaad een nieuw gedeelte met de woorden 'toen het dag
geworden was' (γενομένης δὲ ἡμέρας). In vers 21 is echter nog duidelijker een breuk zichtbaar omdat het narratief
zich vanaf daar zowel op een andere plaats afspeelt (Caesarea) als op een niet nader aangegeven ander tijdstip dan
in het voorafgaande, terwijl bovendien Herodes de enige actant is die op het toneel blijft terwijl de rest verdwijnt.
Vers 24 sluit het verhaal over Petrus en Herodes af en bewerkstelligt een overgang naar wat volgt. Vers 25 grijpt
terug op 11:28v en neemt zo de lijn van het voorgaande weer op. In 13:1v begint weer een nieuw gedeelte, op een
andere tijd en plaats (Antiochië) en met de in vers 25 geherintroduceerde actanten.
133

Voor dit hoofdstuk is veelvuldig gebruik gemaakt van de reeds genoemde commentaren van Van Eck 2003, Pesch 1986 (EKK),
Witherington 1998; Zmijewski 1993, daarnaast van Marguerat, D., Les Actes des Apôtres (Commentaire du Nouveau Testament Va). Genève:
Labor et Fides 2007, en Haenchen, E., Die Apostelgeschichte (KEK 3). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1977. Bij zaken die in
meerdere commentaren vermeld genoemd worden zijn om praktische redenen niet telkens de bronnen vermeld.
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Marguerat 2007, 422.
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De eigenlijke beschrijving van Herodes' dood is dus te vinden in de verzen 20-23. Dit gedeelte is als volgt
opgebouwd: vs 20 geeft de voorgeschiedenis, vs 21-22 de aanleiding voor zijn dood, vs 23 zijn bestraffing en
dood135. Het gedeelte is een afgeronde literaire eenheid, met één hoofdpersoon en een enkelvoudig plot. De
centrale actant is Herodes; de andere actanten (het gezantschap uit Tyrus en Sidon, het volk, de engel van de Heer)
vervullen slechts een secundaire rol in het verhaal. Na het verhaal volgt als 'punch line' vers 24. Allen136 wijst er
terecht op dat dit vers door de lezer met Herodes' dood in verband zal worden gebracht, omdat er nog geen
verandering van setting heeft plaatsgevonden. De voortgang van het Woord is dus verbonden met de dood van
Herodes.

6.1.2 Realia
[Herodes] gaf bevel ze [de wachters] af te voeren (τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, vs. 19):
namelijk om geëxecuteerd te worden. In het Romeinse recht was bepaald dat bewakers die een gevangene hadden
laten ontsnappen, de straf zouden krijgen die voor de gevangene bestemd was (Codex Iustiniani IX 4,4), in dit geval
dus de doodstraf. Vergelijk ook 16:27 '[De gevangenbewaarder] trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de
waan, dat de gevangenen ontsnapt waren'.
Hij vertrok uit Judea naar Caesarea en bleef daar (κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν
διέτριβεν, vs 19): De koning ging weer naar zijn gebruikelijke verblijfplaats in Caesarea na in Jeruzalem te zijn

geweest ter gelegenheid van het Paasfeest (vs 3,4). Hij wilde Petrus voorleiden na het feest (vs 4) en Petrus werd
pas in de laatste nacht bevrijd (vs 6), dus de koning had reeds aan zijn religieuze verplichtingen voldaan. Over
Agrippa's residentie in het hellenistische Caesarea en zijn bezoeken aan Jeruzalem om als vrome koning de Joden
gunstig te stemmen137, zie 4.1.2.
De Tyriërs en Sidoniers ... hun land werd gevoed door dat van de koning (Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις ...
τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς, vs 20): Tyrus en Sidon waren twee havensteden in de

Romeinse provincie Syrië die aan de kust naast Iturea lagen, dus dicht bij Herodes' gebied (zie het kaartje in 2.1).
Als havensteden hadden ze niet veel landbouwgrond en waren ze voor graanleveringen afhankelijk van invoer uit
onder andere Palestina. Het gebruik van voedsel als machtsmiddel moet misschien gezien worden in verband met
de hongersnood waarvan in 11:28 sprake is, al wordt deze verbinding niet expliciet gelegd. Volgens Schwartz is het
historisch waarschijnlijk dat Agrippa op deze manier macht probeerde uit te oefenen buiten zijn eigen gebied138.
Blastus, de kamerheer van de koning (Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, vs 20): Als
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Zmijewski 1993, 469.
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Allen 1997, 74.
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Bij deze houding past ook de opmerking in vs. 3 bij dat hij de christenen vervolgde omdat hij 'zag dat dit de Joden welgevallig was'. Zie
voor verdere achtergronden Theissen, G. 'Die Verfolgung unter Agrippa I und die Autoritätstruktur der Jerusalemer Gemeinde. Eine
Untersuchung zu Act 12, 1-4 und Mk 10,35-45' in: U. Mell, U.B. Müller (Hrsg) Das Urchristentum in seiner literarischen Geschichte (Festschr. J.
Becker, BZNW 100). Berlin: de Gruyter 1999, 274-280.
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kamerheer stond deze hoveling dicht bij Herodes. De delegatie uit Tyrus en Sidon weet via hem een audiëntie bij
de koning te verkrijgen, in overeenstemming met de gebruikelijke gang van zaken aan een hof destijds.
Op een vastgestelde dag sprak Herodes ze toe (Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης (.) ἐδημηγόρει, vs 20)
Uit de beschrijving wordt de setting niet geheel duidelijk. In vs 22 is sprake van een volksmenigte (δῆμος), dus het
lijkt waarschijnlijk dat Herodes het gezantschap toespreekt bij een publieke gelegenheid. Allen 139 is van mening dat
δῆμος de delegatie uit Tyrus en Sidon aanduidt die door middel van vleierij de koning voor zich wil winnen; in dat

geval is er dus nog géén overeenkomst bereid. Dit is echter niet in overeenstemming met het gewone gebruik van
δῆμος door Lukas: hij gebruikt het woord om de inwoners van een (niet-Joodse) stad aan te duiden (17:5,

19:30,33) maar het gaat dan telkens om de de grote massa van de inwoners, niet om een afvaardiging. De setting
met ἐσθῆτα βασιλικήν, βῆμα en δῆμος wijst op een publieke bijeenkomst, en een toespraak is na afronding van
onderhandelingen meer zinvol dan wanneer ze nog niet afgerond zijn. Door de beknopte beschrijving is de exacte
toedracht echter niet goed meer uit te maken.
Terwijl hij een koninklijk kleed aanhad (ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν, vs 21): bij het 'koninklijke
gewaad' is wel te denken aan de purperen mantel als teken van de koninklijke waardigheid (Mk 15:17par, Ant.
XVIII.191). In de versie van Josephus is het een heel speciale mantel van zilverdraad, maar de tekst hier geeft geen
aanleiding om daaraan te denken.
Meteen sloeg een engel van de Heer hem (.) terwijl hij door wormen gegeten werd blies hij de
laatste adem uit (παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου (.) καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος
ἐξέψυξεν, vs 23): De engel en de wormen zijn op te vatten als interpreterende beschrijving van Herodes' dood,

hoe deze zich verder afspeelde is uit de tekst niet af te leiden, al zijn er allerlei suggesties gedaan. Over het 'slaan'
van een engel zie bij woordonderzoek; over 'door wormen gegeten worden' als stereotiep beeld zie verderop in dit
hoofdstuk.
Barnabas en Saulus keerden terug naar Jeruzalem (vs 25): Barnabas en Paulus waren op weg gegaan
om namens de gemeente in Antiochië geld te brengen aan de gemeente in Jeruzalem om ze bij te staan in de
hongersnood (11.28). Van Eck wijst er terecht op dat de houding van deze gemeente contrasteert met die van
Herodes. Waar de gemeente van Antiochië in een tijd van dreigende hongersnood onbaatzuchtig zorg draagt voor
de gemeente in Jeruzalem, gebruikt Herodes de voedselvoorziening juist als een politiek drukmiddel in eigen
belang140. Hij komt hierdoor in een negatief licht te staan bij de lezer (wat toch al het geval was, zie hieronder).

6.1.3 De Herodessen bij Lukas
Opvallend in Handelingen 12 is dat koning Agrippa er als 'Herodes' wordt aangeduid, een benaming voor hem die
uit geen enkele andere bron bekend is. Marguerat merkt daarom op: 'Sans pré-information, le lecteur a du mal a identifier
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le personnage'141. In deze paragraaf wordt onderzocht waarom Lukas juist deze naam gebruikt. Hiervoor wordt
bekeken wat er in Lukas-Handelingen al over mensen met deze naam is vermeld en wat voor beeld de lezer
daardoor voor ogen heeft als hij in 12:1v leest over 'koning Herodes'.
Lukas lijkt beter geïnformeerd over de Herodes-familie dan de andere evangelisten, zo blijkt uit verschillende
details142. Hij noemt drie mensen met de naam Herodes: Herodes de Grote (Lk 1:5), Herodes Antipas (Lukas
passim en Hand 4:27) en Agrippa (Hand. 12). Hij verwart ze echter niet, want naast hun naam vermeldt hij correct
hun titels 'de koning', 'de tetrarch van Judea' respectievelijk 'de koning'.
Van Herodes de Grote vermeldt Lukas geen enkele daad 143; wel komt een aantal malen 'Herodes de tetrarch' (=
Herodes Antipas) ter sprake. Van hem krijgt de lezer een zeer negatief beeld uit alles wat Lukas over hem
vermeldt. Herodes laat Johannes de Doper opsluiten, wat als volgt beschreven wordt: '...om alle wandaden, die
Herodes bedreven had, heeft hij dit nog bij al het andere gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis sloot' (Lk 3:19v). De
onthoofding van Johannes wordt door Lukas slechts in een bijzin vermeld (9:9): Herodes zei: ‘Johannes heb ik laten
onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?’' Herodes krijgt in deze korte vermelding alle
verantwoordelijkheid voor de moord op Johannes, terwijl Mt en Mk de schuld voornamelijk bij zijn vrouw leggen.
Lukas is de enige evangelist die vermeldt dat Herodes Jezus zou willen doden (13:31), waarop Jezus hem als 'een
vos' betitelt144. Zeer opvallend is dat Lukas de enige evangelist is die in het lijdensverhaal melding maakt van een rol
voor Herodes (Lk. 23:5v). Herodes wordt neergezet als nieuwsgierig naar Jezus. Zijn nieuwsgierigheid wordt
echter niet bevredigd, waarop hij Jezus afwijst. Er wordt expliciet gezegd dat Herodes zélf met de soldaten
meedoet in het bespotten van Jezus (23:11). Door te vermelden dat Herodes en Pilatus vrienden werden (23:12),
wordt Herodes geassocieerd met degene die Jezus ter dood veroordeelde. Ook deze passage zet Herodes dus in
een negatief daglicht voor de lezer.
De indruk dat Herodes (Antipas) een tegenstander is van Jezus wordt tenslotte versterkt door de opmerking in een
gebed in Hand 4:27: 'Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes
zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël'. Dit gebed wordt uitgesproken na de eerste bedreiging
van de apostelen door de Joodse leiders en trekt een rechte lijn tussen de vervolging van Jezus en die van de jonge
christengemeente (vs 29): beide zijn gericht 'tegen de Heer en zijn Gezalfde' (vs 26). Herodes wordt hier dus in de lijn
geplaatst van directe tegenstanders van God, Jezus en de gemeente.
Als de lezer na dit alles in 12:1 leest over een koning Herodes roept de naam zeer negatieve associaties op145. Deze
nieuwe Herodes past naadloos in het beeld dat de lezer al had: ook hij wordt vanaf het begin neergezet als een
tegenstander van de christelijke gemeente en dus van God en Jezus. Merk nog op dat de koning 'gevangen nam' en
'mishandelde' (vs 1). Bedoeld is uiteraard dat hij dat liet doen, evenals hij Jakobus 'liet onthoofden' (vs 2), maar de
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Marguerat 2007, 431.
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Zie Witherington 1998, 382.
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Ook de kindermoord te Bethlehem niet. Konden de lezers dit verhaal wellicht toch kennen uit de traditie die het Matthëus-evangelie
hierover verwoordt? Voor huidige lezers speelt dit verhaal in elk geval wel een belangrijke rol bij de inkleuring van de naam 'Herodes'.
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145

Zoals Haenchen opmerkt 'Für den christlichen Leser ergab schon der Titel 'Der König Herodes' das Motiv des Fürsten zur Verfolgung' (Haenchen
1977, 366 noot 2).
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actieve vorm maakt hem de eigenlijke dader.
Door deze typering van Agrippa als 'Herodes' is er bij de lezer geen enkele sympathie voor hem en zal men zijn
dood lezen als een rechtvaardige straf en zijn verdiende loon. Volgens de tekst wordt zijn dood veroorzaakt omdat
hij 'God de eer niet gaf' (vs 23) als hij vergoddelijkt wordt, maar de lezer zal deze dood ook interpreteren als straf
voor zijn slechtheid die zich manifesteerde in de vervolging, executie en gevangenname van christenen.

6.1.4 Woordonderzoek
Van een aantal woorden is het gebruik nader onderzocht of wordt gekeken waar en hoe ze elders in het NT
gebruikt worden, om zo de tekst verder te verhelderen en ter voorbereiding op de verdere analyse..
Werkwoordvormen: het is opvallend dat in de verzen 19b-24 alle werkwoordsvormen ipf. zijn, met
uitzondering van vers 23 (ἐπάταξεν, ἔδωκεν, ἐξέψυξεν). Hierdoor komt de nadruk te liggen op dat vers met de
bestraffing en dood van Herodes146. De imperfecta in 19b en 24 hebben als functie om het voortdurende aspect
weer te geven: Herodes bleef in Caesarea, en het woord van God nam niet slechts op dat moment toe, maar het
bléef voortdurend toenemen.
Typisch Lukaanse woorden: In het gedeelte komt een aantal woorden voor dat typerend is voor het
idioom van Lukas. Het woord ὁμοθυμαδόν (eensgezind, vs 20) komt vrijwel alleen voor in Handelingen147;
επιφώνεω (uitroepen, vs 22) komt alleen bij Lukas voor 148, en παραχρῆμα (vs. 23) is een woord waar hij een

bijzondere voorkeur voor heeft149.
Hapax legomena: er zijn in dit korte gedeelte maar liefst vijf woorden die nergens anders in het NT
gebruikt worden, namelijk θυμομαχέω (in een hevig conflict zijn), κοιτών (slaapkamer), τακτός (vastgesteld),
δημηγορέω (toespreken) en σκωληκόβρωτος (door de wormen gegeten). Een nadere toelichting bij twee ervan:

• Δημηγορέω is letterlijk 'toespreken' maar had vaak een negatieve bijklank, zoals tegenwoordig iemand een
'demagoog' kan worden genoemd met negatieve betekenis. Het woord kan dus suggereren dat Herodes het volk
meesleepte door retoriek zonder inhoud150.
• Σκωληκόβρωτος is uit andere teksten alleen bekend als agrarische term. De zaak echter, door wormen
opgegeten worden, komt vaker voor in 'death of tyrant typε-scenes', zie 6.3.2 hieronder.
Een engel van de Heer sloeg hem (ἐπάταξεν, vs 23): Het 'slaan' is hier figuurlijk bedoeld in een
uitdrukking ontleend aan de LXX. In de LXX wordt dit woord gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse

hk'n;"

waar God of een boodschapper van Hem het onderwerp is betekent het 'treffen met een ziekte e.d. als straf', zo
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11 maal in het NT waarvan: 10 maal in Handelingen.
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behalve hier nog in Lk 23:21, Hand 21:34, 22:34.
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flattery and a base mob-oratory (δημηγορία), while the other is noble' (vertaling W.R.M. Lamb. Plato in Twelve Volumes, Vol. 3. Cambridge(MA):
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bv. Ex. 9:15 (God had Egypte met de pest kunnen 'slaan'), 2 Sam 24:17 (een engel 'slaat' het volk met dodelijke
ziekte), 2 Kon 19:35 (de engel van de HEER 'slaat' het leger van de Assyriers, er vallen 185.000 doden) e.v.a 151.
Lukas imiteert hier dus bewust de LXX. Opvallend is dat eerder in dit hoofstuk hetzelfde woord wel in de
letterlijke betekenis werd gebruikt: de engel stootte Petrus in zijn zijde (πατάξας , vs 7)
Omdat hij de eer niet aan God gaf (δόξαν, vs 23). Dit woord heeft in het NT een specifieke betekenis
als vertaling van het Hebreeuwse dwObk' in de LXX. Het staat voor aanzien, waardigheid en eer, en in het bijzonder
voor de eer die God toekomt: 'Letztlich gebührt alle Ehre Gott allein'152. Dit vers wil niet zeggen dat Herodes als
koning geen aanzien zou mogen hebben, maar geeft aan dat hij zijn positie en opzichte van God niet erkent en
zich op Zijn plaats stelt.
Het woord van God vermeerderde en nam toe (ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο, vs 24): Deze twee
werkwoorden komen in de LXX voor als vaste uitdrukking, de vertaling van het Hebreeuwse

hbr w hrp153, dat

voornamelijk gebruikt wordt voor de groei van het volk Israël. Lukas volgt ook hier dus de LXX na. In
Handelingen wordt deze uitdrukking of de helft ervan verschillende malen door Lukas gebruikt, zoals 6:7 'het
woord van God groeide (ηὔξανεν) en het getal van de leerlingen nam toe ( ἐπληθύνετο)', 9:31 'de gemeenten
hadden vrede en (.) werden vermenigvuldigd (ἐπληθύνετο)' en 19:20 'het woord van de Heer groeide (ηὔξανεν)
(.) en werd sterk'. Deze verzen en nog andere met een vergelijkbare strekking zoals 2:41,47, 4:4, 33, 5:14, 11:21,
13:49 en 16:5 zijn op strategische plaatsen door Lukas in zijn narratief ingevoegd om het beeld te geven van een
voortdurende gestadige groei van de christelijke gemeente154. De gebruikte ipf.-vormen van de werkwoorden
versterken hierbij het idee van een voortdurend proces. Deze verzen hebben een belangrijke functie in het geheel
van het boek door aan te geven dat de door God geleide groei van de gemeente door niets wordt tegengehouden,
en associëren dit proces met de groei van het volk Israël (Stefanus citeert niet toevallig juist deze woorden uit de
LXX in 7:17).
Het 'woord van God' (ὁ λόγος τοῦ θεοῦ) wordt door Lukas verzelfstandigd, in feite bedoelt hij dat de
christelijke gemeenschap groeit. Marguerat geeft aan dat op de achtergrond het OT begrip

rb'd'

meespeelt: niet

slechts woorden als klanken, maar hun uitwerking en kracht zijn erbij inbegrepen 155. Als het Woord groeit, groeit
de gemeente, want zij ontstaat door de verkondiging van de boodschap over Jezus, ze is creatura verbi156.
Dienstwerk (διακονία, vs 25)157: heeft in het NT de algemene betekenis 'dienst'. In Handelingen wordt
het meestal gebruikt in de betekenis 'de dienst van de apostelen' (met nadruk op de verkondiging, 1:17,25, 6:4,
151
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20:24, 21:19, 19:22) maar hier is een specifieke dienst bedoeld: financiële hulp om de gemeente in Jerusalem te
steunen (zie 11:29). Door de taak van Paulus en Barnabas met dit woord aan te duiden wordt de eenheid tussen de
heidense gemeente van Antiochië en de Joodse gemeente in Jeruzalem benadrukt: ze horen bij elkaar en helpen
elkaar.

6.2

Literaire en redactionele kritiek

6.2.1 Hoofdstuk 12 als geheel
Het is opvallend dat Handelingen 12 nogal los staat van de omliggende hoofdstukken. In feite zou heel H. 12
weggelaten kunnen worden zonder dat er een gat in het narratief zou komen. Daarom is het waarschijnlijk dat de
auteur hier materiaal uit één of meerdere bronnen op deze plaats in zijn narratief heeft ingevoegd omdat dit hem
een geschikte plaats ervoor leek. De tijdsaanduiding aan het begin is nogal vaag ('omstreeks die tijd', κατ' ἐκεῖνον
δὲ τὸν καιρόν), waardoor is aan te nemen dat het narratief niet het vervolg is op het voorafgaande, maar een

zijspoor dat zich tegelijkertijd of enige tijd eerder afspeelde als het voorgaande. Paulus en Barnabas zullen dus pas
in Jeruzalem zijn gekomen na de dood van Agrippa, die een onbekende tijd na de bevrijding van Petrus plaatsvond
(zie vs 19) .
Er is algemene consensus158 dat Lukas drie bronnen of tradities gebruikt heeft voor dit hoofdstuk:
•

een traditie over de dood van Jakobus,

•

een verhaal over de gevangenname en wonderlijke bevrijding van Petrus,

•

een notitie over de dood van Agrippa die beschreven werd als straf voor vergoddelijking.

De eerste verzen, met de verbindende tijdsaanduiding, de samenvattende opmerking over vervolging van
'sommigen' (vs. 1), de interpretatie dat Herodes deed wat 'de Joden welgevallig was' (vs. 3) en de verbinding tussen
de dood van Jakobus en de gevangenname van Petrus, zijn voornamelijk afkomstig van Lukas. Een traditie over de
dood van Jakobus is door Lukas sterk ingekort tot één vers, omdat daar zijn interesse blijkbaar niet lag (hetzelfde
deed hij al met de dood van Johannes de Doper, Lk 9:9). Het is aan te nemen dat over de dood van een van de
twaalf apostelen meer stof in omloop was dan wat Lukas vermeldt159. Het gedeelte over Petrus is afkomstig uit
een eigen bron, wellicht dezelfde als andere Petrusverhalen eerder in Handelingen160. Zmijewski bespreekt
uitgebreid welke onderdelen van de bron afkomstig kunnen zijn (bv. details in vs. 10, 12, 13) en waar
onmiskenbaar de redactor aan het werk is (bv. vs. 5b, 11)161; in het kader van deze scriptie zal hier niet verder op
158
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Haenchen beargumenteert uit het vocabulaire dat vs 6-17 (het gedeelte over Petrus' bevrijding) door Lukas uit een bron moet zijn
overgenomen (Haenchen 1977, 334-335). Ook hij neemt overigens redactionele bewerking en eigen inbreng van Lukas aan.
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worden ingegaan. Verschillende exegeten is het opgevallen dat in het verhaal van Petrus' bevrijding opvallende
parallellen zichtbaar zijn met enerzijds de Exodustraditie en anderzijds het Passienarratief uit het evangelie van
Lukas (zie hieronder bij 6.3.2). De verbinding met de Exodustraditie kan al uit de traditie stammen, aangezien het
verhaal met Pascha speelt, wat historisch waarschijnlijk is omdat Agrippa juist bij dergelijke gelegenheden in
Jeruzalem was (zie 6.1.2), de parallellen met het Passienarratief uit het Lukasevangelie zullen door Lukas zelf zijn
aangebracht of minstens versterkt.

6.2.2

Het gedeelte over Herodes' dood

In vers 19b is een door Lukas geschreven overgang zichtbaar naar het derde gedeelte: dat over de dood van
Herodes. Evenals het gehele hoofdstuk los verbonden is met het geheel van Handelingen, is de dood van Herodes
slechts los verbonden met het voorafgaande en volgende: de verzen 20-23 zouden weggelaten kunnen worden
zonder dat er een gat in het narratief zou optreden. Er is bovendien geen onmiddellijke samenhang met het
voorafgaande: Herodes' dood wordt niet als straf voor zijn christenvervolging getekend, al komt het in de huidige
samenhang wel zo over. Het is daarom duidelijk dat Lukas hier een aparte traditie toevoegt achter het verhaal van
Petrus' bevrijding, om als slot van de vervolging de dood van de vervolger weer te geven. Dat deze traditie al
circuleerde is duidelijk uit het feit dat Josephus hem ook vermeldt, maar met andere details. Uit de tekst blijkt dat
Lukas een uitgebreider verhaal tot zijn beschikking had dat hij inkortte162 omdat voor zijn doel alleen de strafdood
van Herodes van belang was. Op deze wijze is enerzijds de gecondenseerde beschrijving te verklaren waardoor de
exacte toedracht wat onduidelijk is geworden, en anderzijds de voor het narratief weinig relevante details in vers
20 (conflict over de voedselvoorziening, de kamerheer Blastus, et cetera). Uit het feit dat de vergoddelijking sterk
wordt afgekeurd blijkt dat het waarschijnlijk om een bron uit Joodse kringen gaat.
Uit het taalgebruik (vijf maal hapax legomenon in vier verzen) is op te maken dat Lukas zich baseerde op een
schriftelijke bron. Aan de andere kant is uit gebruik van typisch Lukaanse woorden (zie 6.1.4) duidelijk af te leiden
dat Lukas zijn bron bewerkt heeft. Zeker de zin 'meteen sloeg hem een engel van de Heer (παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν
αὐτὸν ἄγγελος κυρίου)' is uit Lukas' pen afkomstig, gezien het typisch Lukaanse παραχρῆμα, het LXX-achtige

'een engel sloeg (πάταξεν) hem' en Lukas algemene voorliefde voor engelen163. Hoe de bestraffing in de bron
beschreven is, is niet te achterhalen, wellicht direct als straf van God zonder een engel als tussenpersoon.
De opmerking 'het Woord van God vermeerderde en nam toe' ( Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο,
vs 24) is zeker van Lukas afkomstig gezien de programmatische functie van dergelijke zinnen in het geheel van
Handelingen (zie bij woordonderzoek hierboven), en is toegevoegd als afsluiting van het in dit hoofdstuk vertelde.
In vs. 25 tenslotte maakt Lukas een overgang van hoofdstuk 12 naar hoofdstuk 13 door terug te grijpen op het
slot van hoofdstuk 11, dus dit vers is zeker ook redactioneel.
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Zie Lk 1:11v, 1:26v, 2:9v, 12:8v (vgl. Mt 10:32v!), 15:10, 16:22, 20:36, [22:43], 24:23, Hand 5:19, 8:26, 10:3, 27:23.
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6.2.3 Conclusie
De dood van Herodes is door Lukas overgenomen uit een schriftelijke bron en door hem ingekort. Het is door
hem toegevoegd als afsluiting van het gedeelte over de vervolging door Herodes en de bevrijding van Petrus. Voor
dat gedeelte gebruikte hij twee bronnen: één over de dood van Jakobus (sterk ingekort) en één over de bevrijding
van Petrus (overgenomen en wat gewijzigd). Lukas heeft als redactor deze drie gedeelten gebruikt om één
samenhangend hoofdstuk te krijgen over de vervolging van de gemeente door Herodes. Na het verhaal van
Herodes' dood rondt Lukas af met vers 24 dat aangeeft dat de vervolging de verbreiding van het Woord niet kon
stoppen, en koppelt hij met vers 25 weer terug naar het hoofdverhaal uit hoofdstuk 11 dat voortgezet wordt in
hoofdstuk 13.

6.3

Vorm- en traditiekritiek

6.3.1 Vormkritiek
De bevrijding van Petrus in het eerste gedeelte van het hoofdstuk past uitstekend in de Gattung van de
'deuropenings-' of 'bevrijdingswonderen'164. De opbouw van het gedeelte volgt wat gebruikelijk is bij dergelijke
verhalen165:
•

inleiding (1-3)

•

beschrijving van gevangenname en bewaking (4-5)

•

scenische voorbereiding van het wonder (6)

•

de eigenlijke bevrijding (7-10, met gangbare motieven: engelverschijning, afvallen van ketenen, deuren die
vanzelf openen)

•

slot (12-19, met gangbare motieven: verbazing bij medestanders, schrik en bestraffing van bewakers).

De traditie over Petrus die Lukas gebruikte had dus ongetwijfeld de vorm van een bevrijdingswonder. Lukas heeft
hem wel enigszins aangepast (bv. de inleiding en vers 11 met de reflectie van Petrus), maar de vorm is bewaard. De
bij deze Gattung behorende Sitz im Leben is de bemoediging van de gemeenschap166, wat dus het doel zal zijn
geweest van de traditie die Lukas overneemt: God stond Petrus bij en kan dus ook de (wellicht vervolgde)
christelijke gemeente die dit verhaal hoorde bijstaan. De door Lukas vertelde versie heeft echter niet primair meer
164

Zie voor een uitputtende behandeling hiervan Kratz, R. Rettungswunder. Motiv-, traditions- und formkritische Aufarbeitung einer biblischen
Gattung. Frankfurt/M: Peter Lang 1979, of Weinreich, O, 'Türöffnung im Wunder-, Prodigien-, und Zauberglauben der Antike, des
Judentums und Christentums', Tübingen Beit. z. Altertumswissensch. V (1929) 200-464 (!). In de terminologie van Allen heten ze 'prison
escape type-scenes' (Allen 1997, 93v).

165

Naar Zmijewski 1993, 546v.

166

Pesch 1986, 362.
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dit doel, zie daarvoor 6.4. Pesch overweegt167 of de dood van Herodes ook niet reeds in de traditie verbonden was
aan de bevrijding van Petrus, aan gezien de bestraffing van de vervolger een gebruikelijk slot was bij dergelijke
bevrijdingswonderverhalen. Dit is echter onwaarschijnlijk aangezien Lukas de dood van Herodes onmiskenbaar
aan een losstaande bron ontleende (zie de vorige paragraaf).
De dood van Herodes is, evenals de beschrijving ervan bij Josephus, een voorbeeld van een 'death of tyrant
type-scene'168 (DoTTS). Voor de definitie en de karakteristieke onderdelen van zo'n type-scene zie 4.3. Wanneer de
beschrijving van Herodes' in Handelingen wordt bekeken op de zeven karakteristieke punten zijn de zes volgende
te vinden:
•

De hoofdpersoon Herodes is een koning die zijn macht op een verkeerde manier gebruikt, namelijk om
de christenen te vervolgen en Tyrus en Sidon door een handelsembargo onder druk te zetten: een
typische 'tyran' dus.

•

De setting wordt beschreven: in Caesarea, bij een toespraak in het kader van de oplossing van een geschil
met Tyrus en Sidon.

•

De koning maakt zich schuldig aan een misdaad in de ogen van God: Hij laat toe dat hem een
goddelijke status verleend wordt (“Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου”). Dit wordt in het vervolg
geïnterpreteerd als 'niet de eer aan God geven' (οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ), dus een misdaad.

•

De koning wordt ziek en sterft op akelige wijze: hij wordt door wormen gegeten en sterft ( γενόμενος
σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν). Het 'door wormen gegeten worden' is een conventioneel element om de

strengheid van de verdiende straf weer te geven, zie hieronder.
•

De ziekte en dood van Herodes worden geïnterpreteerd als goddelijke straf doordat ze toegeschreven
worden wordt aan rechtstreeks ingrijpen van Godswege: een engel van de Heer slaat hem ermee
(ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου).

•

Het resultaat van dit alles wordt weergegeven in vers 24: het Woord van God vermeerderde en nam toe
(Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο)

Uit dit alles wordt duidelijk dat de beschrijving van de dood van Herodes een typische DoTTS is. Dit was
waarschijnlijk in door Lukas gebruikte bron al zo, en in de versie die hij ons geeft is dat nog steeds het geval.
Anders dan bij de versie van Josephus is het sterven van Herodes geheel in overeenstemming met wat er in het
voorafgaande over hem verteld is. Opvallend is dat ook hier de zonde van de koning er één is van nalatigheid: hij
verbiedt niet dat anderen hem vergoddelijken. Verder valt op dat deze DoTTS zeer kort is: slechts vier verzen.
Tenslotte is opvallend dat niet, zoals meestal, vóoraf in een samenvatting wordt aangegeven waarom Herodes
wordt gestraft, maar pas achteraf, nadat de engel hem heeft geslagen. De reden hiervoor is ongetwijfeld dat het
hele voorgaande gedeelte over de christenvervolging, doden van Jakobus en gevangenname van Petrus al redenen
genoeg geeft waarom Herodes gestraft zou moeten te worden. Deze daden van Herodes spelen daarom mee als
167

Idem.

168

De meer traditionele vormkritiek noemt het een 'Strafwunder', Zmijewski 1993, 469.
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impliciete reden voor de straf, hoewel ze in deze verzen niet meer genoemd worden.

6.3.2 Intertextualiteit
De lezers voor wie Handelingen in eerste instantie bedoeld was, waren geletterde mensen bij wie zowel kennis van
de Hellenistische literatuur als van de LXX verondersteld kan worden (zie 5.2.3). Zij zullen de DoTTS met
Herodes' dood dus vanuit deze achtergrond hebben gelezen. Dat in de Hellenistische literatuur DoTTS een
bekend verschijnsel waren is in 4.3.2. reeds aangetoond. Vanuit die achtergrond konden de lezers het dus goed
plaatsen dat Herodes door God gestraft werd met akelige ziekte en dood wegens slecht gedrag. Ook het 'door
wormen gegeten worden' als motief kon hen hieruit bekend zijn169.
De lezers van Lukas-Handelingen hadden ook kennis van de LXX (wat Josephus bij zijn lezers niet kon
veronderstellen). De LXX geeft DoTTSs over de koningen Jotam en Uzzia; deze zijn al besproken in 4.3.2. omdat
Josephus ze gebruikte in zijn naverteling van het OT in de Antiquitates. Er is echter nog een voor de interpretatie
belangrijke tekst in de LXX te vinden: de dood van Antiochus Epifanes in 2 Makkabeeën 9 170. Dit gedeelte is hét
voorbeeld van een slechte koning die door God gestraft wordt en 'door wormen gegeten' het leven verlaat,
daarom is het nuttig wat dieper op dit gedeelte in te gaan.
In het narratief heeft Antiochus al zeer veel wandaden begaan, zoals de tempel ontheiligen, de Joodse godsdienst
verbieden en vrome Joden laten martelen en doden (zie 2 Makk. 5 en verder). Op het moment dat hij ziek wordt
heeft hij juist gehoord over een nederlaag van zijn legers in Judea. Hij reageert hierop door aan te kondigen dat hij
Jeruzalem zal 'veranderen in één Joods massagraf' (9:4 vertaling NBV). Dan volgt de eigenlijke DoTTS:
'5De Heer die alles ziet, de God van Israël, sloeg hem met een ongeneeslijke en onbekende kwaal. Want nauwelijks had hij die
woorden gezegd of hij kreeg in zijn ingewanden een gruwelijke pijn en voelde een hevig inwendig lijden (.) Zo was hij een sprekend
bewijs van Gods macht. 9Het werd zo erg met hem dat de wormen uit zijn lichaam 171 kropen en dat onder vreselijke pijnen het
vlees in stukken van zijn levend lichaam afviel. Zijn rottend lichaam verspreidde zo’n stank dat heel het leger er last van had.(.)
11
Pas toen hij lichamelijk gebroken was, begon hij zijn buitensporige hoogmoed af te leggen; door Gods tuchtiging, elk ogenblik ten
prooi aan hevige pijnen, kwam hij tot inzicht. 12Toen hij ten slotte zijn eigen stank niet meer kon verdragen, zei hij: ‘Een
sterfelijk mens moet zich aan God onderwerpen en zich niet zijn gelijke wanen.’ 13En de boosdoener beloofde in zijn gebed aan de
Heer, die zich niet meer over hem zou ontfermen, 14dat hij de heilige stad (.) de vrijheid zou schenken. (.) 18Maar de pijnen
verminderden in het geheel niet, want Gods rechtvaardig vonnis werd aan hem voltrokken. (.) 28De moordenaar en godslasteraar,
die anderen verschrikkelijk had laten lijden, stierf zelf, ten prooi aan de gruwelijkste pijnen, een ellendige dood ergens in de bergen
van een vreemd land.' (Willibrordvertaling 1995)
Allen analyseert deze DoTTS gedetailleerd172, hier zullen slechts enkele relevante details worden aangeduid. Er
wordt gezegd dat God hem 'slaat' (ὁ πενεπόπτος κύριος ὁ θεός τοῦ Ισραὴλ ἐπάταξεν αὐτόν, vs 5) wat juist
169

Allen gaat op de kwestie van het 'door wormen gegeten worden' uitgebreid in en geeft een lange lijst van vergelijkbare beschrijvingen uit
allerlei bronnen, onder andere Grieks-Hellenistische literatuur. Zie Allen 1997, 14-21, 37 noot 24 e.a.

170

Josephus vertelt Antiochus' dood slechts vanuit de veel minder spectaculaire versie in 1 Makkabeeën; zie 4.3.2.

171

Uit zijn lichaam: 'ἐκ τοῦ σώματος', volgens de LXX-editie van Rahlfs (). De Willibrordvertaling en de NBV hebben 'uit zijn ogen', op
grond van een nieuwe reconstructie van de waarschijnlijkste grondtekst. Lukas en zijn lezers waren echter bekend met de lezing 'uit zijn
lichaam' die ook in de Vulgaat gevolgd wordt; dat dit waarschijnlijk niet de meest oorspronkelijke lezing is doet nu niet ter zake.

172

Allen 1997, 61-65.
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dezelfde woorden zijn als in ons gedeelte ( ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου, vs. 23). Daarnaast is er hier sprake
van wormen (σκώληκας) die uit zijn lichaam kruipen, terwijl over Herodes gezegd word dat hij 'door wormen
gegeten' (σκωληκόβρωτος) wordt. Ook valt op dat als reden voor Antiochus' dood wordt gegeven dat hij zich 'als
sterfelijk mens mens Gods gelijke waande' (θνητὸν ὄντα ἰσόθεα φρονεῖν, vs 12), dezelfde misdaad die Herodes
beging door toe te laten dat men hem vergoddelijkt.
Vanwege de duidelijke overeenkomsten tussen beide verhalen is het waarschijnlijk dat de dood van Herodes
geïnterpreteerd moet worden vanuit dit voorbeeld. De scène op zich meldt slechts dat Herodes gestraft wordt
omdat 'hij God de eer niet gaf' (οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, vs 23), maar uit de sterke associatie met de dood
van Antiochus Epifanes volgt dat zijn dood specifiek geïnterpreteerd moet worden als de strafdood van een
tegenstander van God en zijn volk173. Op deze wijze gelezen moet de christelijke gemeente dus gezien worden als
het 'volk van God' dat door Hem beschermd en gewroken wordt. Dat Lukas inderdaad zo'n interpretatie van
Herodes' dood wilde geven zal hieronder nog verder worden onderbouwd.
Allen onderzoekt met welke andere passages uit de LXX dit gedeelte uit Handelingen nog meer kan worden
geassocieerd174. Sommige exegeten hebben gesuggereerd dat het noemen van 'Tyrus' in vers 20 een aanwijzing is
dat Herodes' dood geïnterpreteerd moet worden vanuit Ezechiël 28 waar de dood van de koning van Tyrus wordt
aangekondigd omdat hij van zichzelf zegt 'ik ben een god' (vs 2,9). Deze suggestie is echter niet overtuigend: er zijn
wel overeenkomsten in motieven, maar het is gewrongen om Herodes met de koning van Tyrus te identificeren
omdat toevallig in dit gedeelte Tyrus even ter sprake komt175.
Een andere mogelijkheid is om een verbinding te leggen tussen Petrus' bevrijding en Jesaja 42:7-8 in de LXX.
Daar wordt gesproken over de Knecht van de Heer als iemand die geroepen is 'om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn' (ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς
καθημένους ἐν σκότει, vs. 7) In Handelingen 12 is sprake van een gevangenis (φυλακήν, vs 5,6), gevangen zijn

met ketens (δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσὶν φύλακές vs 6) en in duisternis zitten een (het was nacht, vs. 6). Petrus
beschrijft zijn verlossing als ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, juist hetzelfde werkwoord als in Jesaja 42:7. Het
volgende vers in Jesaja luidt 'Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven' (ἐγὼ κύριοω ὁ
θεος τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω, vs. 8) wat past bij het gedeelte over Herodes:

hij wordt door God gestraft omdat hij goddelijke eer neemt voor zichzelf (οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, vs
173

Dit gegeven wordt bij de kerkvaders opgenomen, waar het verschillende vervolgers van de Kerk vergaat als Antiochus en Herodes: ze
worden door de wormen gegeten (bv. Eusebius Hist. Eccl. 8.16.4, Lactantius De mortibus Persecutorum, passim). Dit heeft echter o.a. met de
Wirkungsgeschichte van deze tekst uit Handelingen te maken en valt dus buiten het kader van deze scriptie. Zie de bespreking in Nestle,
E., 'Legenden vom Tot des Gottesverächter', ARW 33 (1936) 249-269.

174

Allen 1997 94v , 'Luke's use of the Septuagint and Acts 12'.

175

Deze theorie wordt uitgebreider verdedigd in Rius-Camps en Read-Heimerdinger 2004, 377-386. De reden dat ze dit doen is dat in
Codex Bezae alleen 'Tyrus' wordt genoemd in vers 21 zonder 'Sidon', en deze auteurs willen voor zoveel mogelijk eigenaardigheid van
codex Bezae een theologische rechtvaardiging vinden. Aangezien hier de standaardtekst wordt geanalyseerd, kan hun exegese verder
buiten beschouwing worden gelaten. Bovendien citeren ze voor hun beschouwingen over de 'prince of Tyre' als archetype van het
kwaad Joodse bronnen van na 70, en het is niet uit te maken of Lukas en zijn lezers de eraan ten grondslag liggende tradities kenden.
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23). In zowel Jesaja 42 als in Handelingen 12 is sprake van bevrijding uit de gevangenis en van het feit dat alleen
aan God goddelijke eer toekomt. Er zijn dus duidelijk parallellen, maar het is de vraag of Lukas dit bewust zo
gedaan heeft. De 'bevrijdings'-terminologie zou ook ontleend kunnen zijn uit andere passages in Jesaja (49:9, 61:1)
en bovendien zijn de de overeenkomsten in woorden niet meer dan men zou verwachten in twee passages die
beide over de gevangenis gaan. De woorden 'mijn eer zal ik aan geen andere geven' zijn ook elders in Jesaja te vinden
(48:11). Er kan dus hoogstens gezegd worden dat Jesaja en Handelingen dezelfde achterliggende grondgedachten
hebben, wat natuurlijk is voor een auteur die met de LXX vertrouwd is 176, maar er kan niet worden gezegd dat
Handelingen 12 diepgaand is beïnvloed door Jesaja 42. Het woord ἐξαγαγεῖν kan beter verklaard worden vanuit
een verbinding met de Exodustraditie; daarover nu meer.
Zoals in 6.2 al vermeld zijn er duidelijke parallellen tussen het verhaal van Petrus' bevrijding en enerzijds de OT
Exodustraditie en anderzijds het Passienarratief uit het Lukasevangelie. Al gaat deze scriptie in de eerste plaats
over het gedeelte erna, toch is het goed deze parallellen te vermelden omdat ze van invloed kunnen zijn op hoe de
lezer het hoofdstuk als geheel interpreteert en dus ook de dood van Herodes. Marguerat bespreekt deze parallellen
uitgebreid177 en gaat ervan uit dat Lukas deze parallellen bewust heeft aangebracht of, in het geval van de Paschaparallellen, heeft versterkt, omdat hiervoor een zeer goede kennis nodig is van zowel de LXX als van het
passienarratief volgens Lukas.
De volgende punten zijn opvallende parallellen met de Exodustraditie in de LXX:
1. In 12:1 wordt voor de behandeling van de gevangen christenen door Herodes het werkwoord κακόω
gebruikt. Hetzelfde werkwoord wordt gewoonlijk in de LXX gebruikt om de behandeling van de
Israelieten door de farao aan te duiden (Gen 15:13 (voorspelling ervan aan Abraham), Ex 1:11, 5:23, Num
20:15, Dt 26:6) en Stefanus gebruikt in zijn toespraak in Handelingen 7 dezelfde term tweemaal als hij
ernaar terugverwijst (7:6,19)
2. Petrus wordt gered in de nacht, evenals de Israelieten in de nacht uittrokken uit Egypte. Dit gegeven wordt
niet minder dan zesmaal genoemd in Ex 11 en 12 (11:4, 12:8,12,29,42(2x)) zodat het nadruk krijgt; ook bij
de bespreking van het paasfeest in Dt 16:1,4 wordt 'in de nacht' nadrukkelijk vermeld.
3. De bevelen van de engel 'Sta snel (ἐν τάχει) op', 'Omgord u (ζῶσαι) en bind uw sandalen aan (ὑπόδησαι τὰ
σανδάλια) (.) sla uw mantel om en volg mij' (vs 8) vertonen overeenkomst met de aanwijzingen om het

Pascha te eten volgens Ex 12:11 (LXX): 'En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord (περιεζωμέναι), uw
schoenen (τα ὑποδήματα) aan uw voeten en uw staf in uw hand; met haast (μετὰ σπουδῆς) zult gij het eten; het is
een Pascha voor de HERE΄. Dat in beide teksten de haast, het aantrekken van sandalen en het omgorden
((περι)ζώννυμι) voorkomen lijkt méér dan toevallig.
176

Voor God die gevangenen bevrijdt zie Lk. 4:18 (Jesajacitaat!), 5:19, 16:23v; voor de gedachte dat eer alleen aan God toekomt zie Lk
18:18, Hand. 3:12, 10:26, 14:15.

177

Marguerat 2007, 425v; het commentaar geeft de resultaten weer uit zijn eerdere artikel ‘L'évasion de Pierre et la mort du tyran (Actes
12). Un jeu d'échos intertextuels’ in: Marguerat, D. en Curtis, A. (eds.), Intertextualités. La Bible en échos. Genève: Labor et Fides 2000, 215236.
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4. Petrus' opmerking in vs. 11 dat hij 'verlost is uit de hand van Herodes' (ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου)
herinnert aan de Hebraistische frases uit de LXX waar sprake is van verlossing 'uit de hand van' de Farao/
de Egyptenaren (Ex 3:8, 14:30, 18:4,8,9, Dt 7:8, Ps 106:10(=LXX 105:10)) . In Ex 18:4 is er zelfs
woordelijke overeenkomst, waar Mozes tegen Jethro zegt dat God hem gered heeft 'uit de hand 178 van
Farao (ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Φαραω)'.
5. Petrus zegt in vs 17 dat de engel hem heeft 'uitgeleid uit (ἐχήγαγεν ἐκ) de gevangenis'. Deze woorden worden
meer dan honderdmaal in de LXX gebruikt om de uittocht uit Egypte aan te duiden, denk slechts aan het
begin van de Tien Geboden: 'Ik ben de HEER uw God die u heb uitgeleid uit (ἐχήγαγεν ἐκ) Egypteland, uit het
diensthuis' (Ex 2:4).
Ieder van deze observaties op zich zou nog toevallig kunnen zijn, maar samen en gecombineerd met het feit dat
het verhaal juist in de tijd van Pascha speelt, maken ze duidelijk dat de tekst bewust reminiscenties wil oproepen
aan de Exodus. De bedoeling hiervan is volgens Marguerat om een heilshistorische continuïteit aan te duiden: de
God die Petrus bevrijdde is niemand anders dan de God die vroeger het volk Israël bevrijdde Daarnaast wordt op
deze wijze de christengemeenschap door middel van de Petrusfiguur verbonden met het uitverkoren volk van de
Exodus, terwijl 'de Joden' in dit gedeelte juist aan de verkeerde kant staan (vs 3, 11; zie voor deze motieven verder
6.4.3). De christelijke gemeente wordt door middel van dit verhaal dus aangewezen als het 'volk van God' dat door
Hem beschermd wordt, terwijl het etnische Joodse volk naar de achtergrond verdwijnt en zelfs een negatieve rol
speelt. Deze parallel bewerkt dus hetzelfde als die tussen Herodes en Antiochus Epifanes: de christelijke gemeente
wordt als het 'vervolgde volk van God' gepresenteerd.
Gezien deze parallel met het Exodusverhaal, kan men zich afvragen of de dood van Herodes niet gezien moet
worden als parallel met het verdrinken van Farao in de Rietzee na de Exodus. Uit de tekst is dit echter niet op te
maken: er zijn geen woorden of begrippen die erheen wijzen. Dat er wel een inhoudelijk verband is wordt in 6.4.3.
beargumenteerd.
Naast de parallellen met de Exodustraditie heeft Petrus' bevrijding duidelijke parallellen met het lijdens- en
opstandingsverhaal volgens Lukas. Marguerat geeft een tabel met maar liefst vijftien punten van
overeenkomst179 die hier niet zal worden overgenomen. De meeste van deze parallellen zijn niet in woordgebruik
maar inhoudelijk en het grootste gedeelte stamt uit het gedeelte ná Jezus' opstanding. Enerzijds wil Lukas door de
parallellen tussen wat Jezus en Petrus overkwam aan dat Petrus in het spoor van zijn meester gaat. Dit is een
retorisch middel dat syncrisis heet en geeft aan dat Petrus van hetzelfde karakter is als zijn meester en dus hetzelfde
doet180: prediken (2:14v, 3:12v e.a.), zieken genezen (3:1v, 5:15, 9:32v), een dode opwekken (9:36v), en nu dus ook
lijden onder een Herodes. Het verhaal moet echter niet allegorisch gelezen worden alsof Petrus' bevrijding staat
178

Alle Hebreeuwse handschriften hebben echter 'het zwaard van Farao'; de BHS vermeldt de LXX-variant niet in het kritisch apparaat
omdat er geen onduidelijkheid is in de Hebreeuwse tekst waarop de LXX-lezing licht zou kunnen werpen.

179

Marguerat 2007, 429.

180

Marguerat 2007, 427 noot 30. Hetzelfde geldt voor Paulus in Handelingen: er is een vergelijkbaar rijtje met overeenkomsten op te
stellen.
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voor Jezus' opstanding en zo voorts. Anderzijds geven de parallellen met het gedeelte na de opstanding weer dat
de gemeente evenzeer moeite had om te geloven dat Petrus echt bevrijd was, als destijds om te geloven dat Jezus
werkelijk was opgestaan. Het blijkt dus dat Gods bevrijdende werk telkens verder gaat dan mensen kunnen
geloven. Voor de interpretatie van Herodes' dood is deze parallel niet van groot belang.

6.3.3. Herodes' dood als waarschuwing tegen de keizercultus?
H.-J. Klauck181 is van mening dat Lukas bij de beschrijving van Herodes' dood teruggrijpt op de destijds
wijdverbreide verhalen over Nero en zijn stem die hij als goddelijk liet vereren. Hij stelt dit naar aanleiding van de
woorden 'de stem van een God (Θεοῦ φωνή) en niet van een mens' in vs. 22, die verborgen kritiek zouden
inhouden op deze praktijk. Klauck laat zien dat in literatuur uit de keizertijd de trots van Nero op zijn vox caelestis
een vaak aangehaald motief was182 en dat in Handelingen soms bedekte kritiek op de Romeinse heerschappij
overheid voorkomt, hoewel de algemene tendens van het werk juist verzoenend is naar de overheid toe. Hij
concludeert dat Lukas in dit gedeelte bewust verwijst naar Nero's aanspraken en het gedeelte bedoelt als
waarschuwing tegen een dergelijk uitwissen van de grens tussen God en mens.
De hypothese van Klauck dat Lukas in dit gedeelte een specifieke toespeling maakt op Nero lijkt niet erg
waarschijnlijk. Alleen al de gebruikelijke datering van Handelingen (zie 5.2.2) maakt dat zo'n verwijzing voor de
lezers weinig relevant zou zijn. Er is verder wel een overeenkomst tussen Nero en Herodes – beiden vervolgden
christenen – maar de verschillen zijn groter: Nero beroemde zich specifiek op zijn zangkunst en strafte wie
weigerde hem en zijn stem als goddelijk te vereren, terwijl Herodes slechts wordt gevleid na een toespraak. Het
zou nog kunnen dat de door Lukas gebruikte bron (die dichter bij Nero's tijd zal hebben gestaan) bedekte kritiek
op Nero wilde oefenen, maar het is niet hard te maken dat dit ook Lukas' bedoeling is in Handelingen.
Beter lijkt mij de these van I. Kezbere183 die stelt dat het gedeelte beter te lezen is als algemeen afwijzend tegen
goddelijke aanspraken van heersers, zoals die destijds voorkwamen (niet alleen bij keizer Nero, ook bij andere
keizers en lagere heersers). Ze laat zien dat Lukas in zijn werk een onderscheid maakt tussen ware en valse
apotheose (door haar gebruikt in de zin van 'vergoddelijking'184). Volgens Lukas is er slechts één mens die met
recht vergoddelijkt kan worden: Jezus Christus. Hij beschrijft daarom de hemelvaart (Hand 1:9-12) in termen die
bewust ontleend zijn aan de 'keizerapotheosen' die destijds in omloop waren, terwijl hij in de beschrijving van de
verzoeking in de woestijn (Lk 4:1-13) Satan tekent met trekken van een keizer met ἐξουσία over de οἰκουμένη
(vs 6) die aanbeden wil worden terwijl hij daar géén recht op heeft185. Ook het gedeelte over de dood van Herodes
toont dat vergoddelijking van een heerser is af te wijzen. Kezbere citeert als conclusie instemmend een uitspraak
181

Klauck, H-J., ‘Des Kaisers schöne Stimme: Herrscherkritik in Apg 12,20-23’ in: idem, Religion und Gesellschaft im frühen Christentum.
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6.3 Vorm- en traditiekritiek
van P. Mikat: 'Zwar wird bei Lukas die römische Herrscherapotheose nicht unmittelbar aangesprochen; das hätte sich aus schwerlich
mit der apologetischen Tendenz der lukanischen Schriften in Einklang bringen lassen. Aber wenn die Act Gottes Strafgericht über
den Herrscher erzählt, der nicht Gott die Doxa gab, so handelt es sich hier um die generelle Ablehnung der im Osten üblichen
Deifikation des Herrschers'186.
Klauck heeft dus gelijk door te stellen dat Lukas in dit gedeelte laat zien dat hij de heersercultus afkeurt, maar hij
gaat te ver door het specifiek op keizer Nero te betrekken. Als dat het geval zou zijn, zou het een weinig relevante
toespeling zijn voor de lezers, die immers na Nero leefden. Een meer algemene duiding, zoals Kezbere die geeft,
levert een boodschap voor de lezers op die veel relevanter is, bijvoorbeeld tijdens de regering van Domitianus (8196, dus juist in de vermoedelijke tijd dat Lukas zijn dubbelwerk schreef!) die eveneens een cultus rond zijn
persoon opzette187. Het afkeuren van de heersercultus is echter slechts één motief in het verhaal en niet de
hoofdzaak, zoals uit het verband met de omliggende tekst blijkt.

6.3.4 Conclusie
Qua literaire vorm is de bevrijding van Petrus een typisch voorbeeld van een 'bevrijdingswonder' en de dood van
Herodes een typische 'death of tyrant type-scene' (DoTTS). De literaire vormen stammen uit de bronnen die
Lukas gebruikte, al heeft hij er aanpassingen aan gemaakt om ze in zijn narratief te kunnen gebruiken.
De bevrijding van Petrus is bewust zo weergegeven dat er parallellen zijn met het lijdens- en opstandingsverhaal
uit het Lukasevangelie, en nog sterker met de beschrijving van de Exodus in de LXX. Door deze parallel wordt
Herodes afgeschilderd als Farao die het volk onderdrukte en de christelijke gemeente als het 'volk van God'. Dit
wordt versterkt door het feit dat in de beschrijving van Herodes' dood onmiskenbaar de dood van Antiochus
Epifanes uit 2 Makkabeeën meeklinkt: evenals deze door God gestraft werd omdat hij het volk van God
vervolgde, zo wordt Herodes' dood geïnterpreteerd als straf voor het vervolgen van het 'volk van God': de
christelijke gemeente. Uit het gedeelte over de dood van Herodes spreekt tenslotte afkeuring over het
vergoddelijken van heersers zoals dat destijds vaak voorkwam.

6.4

Narratieve analyse: functie van Herodes' dood binnen het geheel van de tekst

In dit gedeelte zal tenslotte bekeken worden welke functie de beschrijving van Herodes' dood vervult binnen het
geheel van Lukas' narratief. Daartoe zal eerst worden nagegaan welke plaats Handelingen 12 inneemt binnen het
geheel van Lukas-Handelingen en vervolgens welke plaats Herodes' dood inneemt binnen het hoofdstuk.
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6.4 Narratieve analyse: functie van Herodes' dood binnen het geheel van de tekst
Tenslotte zal worden bekeken hoe de beschrijving van Herodes' dood geplaatst moet worden binnen het geheel
van Lukas-Handelingen.

6.4.1 Handelingen 12 binnen het geheel van Lukas-Handelingen
Vele exegeten is het opgevallen dat hoofdstuk 12 een scharnierpositie inneemt binnen het boek Handelingen (zie
5.3.1). Waar vóór dit hoofdstuk het narratief zich vrijwel uitsluitend afspeelde op Joods grondgebied en met de
apostelen als belangrijkste personen, komt vanaf hoofdstuk 13 de nadruk te liggen op de zendingsreizen van
Paulus. Deze beweging naar buiten is in de voorgaande hoofdstukken al enigszins voorbereid, maar de plaatsing
van dit hoofdstuk is is opvallend: net voordat de focus definitief verschuift naar de niet-Joden, komen in dit
hoofdstuk Petrus en de gemeente van Jeruzalem nog eenmaal op de voorgrond.
In dit hoofdstuk zijn verschillende lijnen te ontdekken die samenhangen met de hoofdthema's van LukasHandelingen (zie 5.3.4). Als eerste is dit hoofdstuk een illustratie van het feit dat Gods plan om zijn σωτερία
bekend te maken niet is tegen te houden188: vervolging kan het Woord niet stoppen, maar het vermeerdert en
groeit onstuitbaar (vs. 24). De invoeging door Lukas van vers 24 maakt dit een logische interpretatie van het in
hoofdstuk 12 vertelde. Indien dit de enige interpretatie was zou het hoofdstuk alleen als illustratie dienen; er is
echter meer over te zeggen.
In Lukas-Handelingen is een beweging te zien van de Joden naar de niet-Joden. In het Lukas-evangelie wordt hier
al enkele malen naar vooruit gewezen (2:32, 7:9, 13:29 e.a.) en aan het slot ervan wordt aangekondigd dat het
evangelie naar alle volken zal gaan (24:47, zie ook Hand 1:8). In Handelingen wordt dit verder uitgewerkt. Vele
Joden komen tot geloof (2:41, 6:7 e.a.) en de christenen worden door het volk hooggeschat (2:47, 5:13). De
vervolging die er is wordt aanvankelijk getekend als alleen afkomstig van de Joodse leiders (4:1v, 5:17v, 9:1). In
hoofdstuk 12 verandert dit beeld echter geheel. Waar ervoor alleen in 6:9 even sprake was van tegenwerking van
Stefanus door 'sommigen (τινες)' van de gewone synagogebezoekers, wordt in dit hoofdstuk generaliserend
gesproken over 'de Joden' aan wie Jakobus' dood 'welgevallig was' (vs 3); Petrus zegt zelfs dat hij 'gerukt [is] uit de
hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte' (ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ
λαοῦ τῶν Ἰουδαίων, vs 11). Er lijken zich dus twee blokken te vormen: de Joden versus de christenen. Een

verdere aanwijzing hiervoor is dat juist in het vorige hoofdstuk de volgelingen van de Weg voor het eerst de naam
'christenen' krijgen (11:26)189. Uit het invoeren van deze naam en het feit dat het daarbij om niet-Joodse
volgelingen van Jezus gaat, blijkt dat de christelijke identiteit los kan staan van de Joodse etniciteit. In hoofdstuk
12 gaat dat proces verder: er is een groep (Joodse) christenen in Jeruzalem maar de Joden als geheel staan vijandig
tegenover hen. Waar in vers 24 wordt gezegd dat 'het Woord groeit' na de vervolging wordt niet gemeld onder
welke bevolkingsgroep dit het geval is; het wordt direct gevolgd door een opmerking over Paulus en Barnabas die
uit Jeruzalem vertrekken.
188

Zmijewski 1993, 474.

189

Pesch 1986, 363.

91

6.4 Narratieve analyse: functie van Herodes' dood binnen het geheel van de tekst
Het proces dat het evangelie naar niet-Joden gaat is in hoofdstuk 10 en 11 al voorbereid met het verhaal over
Cornelius, waarin expliciet naar voren komt dat het Gods wil is dat ook niet-Joden tot bekering komen (11:18).
Hoofdstuk 12 vervult dus een verdere rol in het beschrijven van dit scheidingsproces: de Joden staan in het
algemeen negatief tegenover de christelijke gemeente, waardoor het niet meer dan logisch is dat in het komende
hoofdstuk zendingsreizen naar de niet-Joden volgen. Immers, ook niet-Joden mogen volgens Lukas-Handelingen
delen in het heil, terwijl onder de Joden de voortgang van het Evangelie tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Dit
thema komt in het volgende hoofdstuk nogmaals duidelijk ter sprake: 'Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was
nodig, dat eerst tot u [Joden] het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie,
nu wenden wij ons tot de heidenen' (13:46), en verderop nog enkele malen (17:5,13, 18:6,12,28). Handelingen 12 speelt
dus een rol in Lukas' narratief om te verklaren waarom de boodschap naar de niet-Joden ging, door de negatieve
houding van de Joden weer te geven die Lukas ziet als reden voor deze overgang..
Een ander aspect in Handelingen 12 is dat het de overgang van het 'Judea en Samaria'-gedeelte naar het 'tot aan de
einden der aarde'-gedeelte versoepelt (zie 1:8). In de voorafgaande hoofdstukken stonden Jeruzalem en de
apostelen, met name Petrus, centraal; in de hoofdstukken er na Paulus en de verkondiging buiten Israël. Indien
Lukas van hoofdstuk 11 meteen naar hoofdstuk 13 zou zijn overgegaan, zou Handelingen bijna in twee losse
delen uiteenvallen. Dit hoofdstuk zorgt voor een natuurlijk aandoende overgang van het eerste deel naar de
beschrijving van de zendingsreizen. In het voorgaande had Lukas al enkele bouwstenen gelegd voor deze
overgang, zoals het noemen van Barnabas (4:36) en de bekering van Paulus (H 9). Vooral in het slot van hoofdstuk
11 maakt hij een overgang: in Antiochië ontstaat een gemeente van niet-Joden. Als nu meteen de zendingsreizen
zouden volgen, zou dit de indruk wekken dat deze geen verband hadden met de gemeente in Jeruzalem waar alles
begonnen was. Lukas voorkomt dit door eerst te vertellen dat de Jeruzalemse gemeente Barnabas naar Antiochië
stuurt en te melden 'toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich' (11:23). Deze woorden geven ten
eerste aan dat de vorming van een gemeente in Antiochië Gods werk is, en ten tweede dat ze de instemming van
de leiders in Jeruzalem heeft. Barnabas, de afgezant uit Jeruzalem, is het vervolgens die Paulus uit Tarsen haalt (vs
25). Vervolgens worden beiden met geld naar Jeruzalem gestuurd om de moedergemeente te steunen in een
naderende hongersnood (11:27v). Dit geeft nogmaals de verbinding aan tussen Paulus, Barnabas en de gemeenten
van Antiochië en Jeruzalem. Door nu juist op dit punt in het narratief de beschrijving van de vervolging in
Jeruzalem in te voegen, lijken Paulus en Barnabas er getuigen van te zijn geweest190. Zij (en de lezer) maken mee
dat Jakobus wordt gedood (12:2) en dat Petrus moet vluchten (12:17): de gemeente is dus van belangrijke leiders
beroofd. Bovendien heerst er in Jeruzalem een vijandige sfeer tegen de gemeente door 'de Joden' die niet voor
Jezus gewonnen werden (zie boven). Dit alles zorgt ervoor dat de gemeente in Antiochië in het volgende
hoofdstuk kan worden gepresenteerd als de plek waar God nu de focus legt van zijn plan om het evangelie verder
te verspreiden (13:2), en waar Lukas dus ook zijn narratieve focus heen verschuift. Het feit dat Petrus moet
190
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vluchten zorgt er bovendien voor dat hij, die eerst een hoofdrolspeler was, naar de achtergrond verdwijnt, wat in
het narratief nog versterkt wordt door het feit dat Lukas bewust niet vermeld waarheen hij vlucht; in feite zegt
Lukas slechts 'en Petrus verdween van het toneel' ('naar een andere plaats', vs 17)191. Hierdoor is de weg vrij voor het
optreden van Paulus als hoofdpersoon.
De bovengenoemde drie punten geven functies van Handelingen 12 aan binnen het geheel van Lukas' narratief
die elkaar aanvullen. Opvallend is echter dat voor al deze interpretaties het gedeelte over Herodes' dood niet van
belang is, terwijl dat nu juist centraal staat in deze scriptie. Hoe nuttig bovenstaande observaties ook zijn, ze zijn
dus niet voldoende om de vraag te beantwoorden: waarom beschrijft Lukas de dood van Herodes, en waarom juist
hier in het narratief ? Om een antwoord op deze vraag te zoeken zal eerst worden bekeken welke rol Herodes'
dood vervult binnen Handelingen 12, en vervolgens hoe dit te verbinden is met het geheel van LukasHandelingen.

6.4.2 De dood van Herodes binnen Handelingen 12
De beschrijving van Herodes' dood nadat hij de christelijke gemeente vervolgde, is allereerst een beschrijving van
hoe tegenstanders van God en zijn plan gestraft worden. Dit is een thema dat in het geheel van LukasHandelingen vaker voorkomt, zie de volgende subparagraaf. Indien dit echter alles is, lijkt deze scène alleen als
illustratie te dienen van een al bekend thema. Dit is zeker een van de functies van het gedeelte, maar er zijn meer
verbindingen met de rest van het hoofdstuk.
Allen wijst erop192 dat in analyses van het hele hoofdstuk meestal over het hoofd wordt gezien dat Herodes één
van de belangrijkste actanten is. Hij is de handelende persoon in vers 1-4, wordt genoemd in vers 6 en 11 en is
weer de hoofdpersoon in vers 19-23. Zowel aan het begin als aan het einde van het verhaal over de vervolging
staat Herodes centraal; daardoor is hij naast Petrus het belangrijkste personage in het hoofdstuk. In het hoofdstuk
is tweemaal een overgang zichtbaar van onwetendheid naar erkenning:
•

Petrus denkt eerst dat hij een visioen ziet (ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν, vs 6), maar komt later tot de
erkenning 'Nu weet ik waarlijk (Νῦν οἶδα ἀληθῶς) dat de Here zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit
de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte' (vs 11).

•

De gemeenteleden in Maria's huis willen eerst niet geloven dat Petrus voor de deur staat en maken het
dienstmeisje dat hem aankondigt uit voor gek (Μαίνῃ, vs 15). Uiteindelijk doen ze echter open en staan
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Marguerat gaat nog verder door te stellen: 'l'ouverture des portes de la prison devant Pierre symbolise l'ouverture de l'Evangile aux nations'
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versteld als ze erkennen dat hij het werkelijk is (εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν, vs 16).
Bij Herodes is ook sprake van onwetendheid, evenals bij zijn soldaten, over wat er Petrus gebeurd kon zijn ( τί ἄρα
ὁ Πέτρος ἐγένετο, vs 18). Herodes begrijpt niet dat God achter Petrus' ontsnapping zit en straft de verkeerden,

namelijk de soldaten. Hieruit blijkt dat hij niet met God rekent. Dat bleek al eerder uit het feit dat hij een
vervolging begon: waar Gamaliël in hoofdstuk 5 nog waarschuwde tegen het vervolgen van de christenen want 'het
mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt' (μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε, 5:39), denkt Herodes niet eens aan die
mogelijkheid en wordt daardoor een θεομάχος, iemand die strijdt met God. In het hele hoofdstuk wordt Herodes
getekend in termen van de conflicten waar hij in verwikkeld is (12:1-4, 19, 20) dus het is niet verwonderlijk dat hij
ook in conflict met God is.
In het niet-erkennen van Gods daden is Herodes in het gezelschap van Petrus en de gemeente. In tegenstelling tot
hen komt Herodes echter nooit tot het stadium van de erkenning, maar gaat hij verder op het pad waar niet met
God gerekend wordt en laat hij toe dat men hem vergoddelijkt. Op dat moment wordt hij gestraft. De reden die
wordt gegeven is dat hij 'God de eer niet gaf' (οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, vs 23), maar uit het verband blijkt dat
deze uitspraak slaat op zijn daden in het héle hoofdstuk. Herodes erkent de gemeente niet als Gods werk, hij
erkent de verdwijning van Petrus niet als ingrijpen van God, en tenslotte laat hij zich zelf op Gods plaats zetten.
In het narratief heeft Herodes als leider van de vervolging daarom de functie van tegenspeler van God 193, zoals
duidelijk wordt uit het centrale vers 11: de Here [heeft] zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt uit de hand van Herodes (.)'.
Hoewel Herodes oppermachtig lijkt te zijn, is God degene die werkelijk de macht heeft. Hij is de 'verborgen
hoofdpersoon' wiens macht gedemonstreerd wordt in het hele hoofdstuk: Hij bevrijdt Petrus uit de
zwaarbewaakte gevangenis, hij vernietigt de vervolger en laat door dit alles zijn Woord 'vermeerderen en
toenemen', dus zijn plan doorgang vinden.
Uit deze analyse blijkt dat Herodes en zijn dood niet zomaar naar de achtergrond kunnen worden geschoven bij
de interpretatie van het hoofdstuk. Hij is een van de hoofdrolspelers, wiens tegenstand dient om God als de
oppermachtige neer te zetten. Bovendien dient Herodes als contrast met andere actanten: waar deze een overgang
meemaken naar erkenning van Gods macht maakt hij deze overgang niet. Omdat hij God niet erkent wordt hij
gestraft zodat Gods macht tegen zijn wil tóch zichtbaar wordt in zijn levenseinde.

6.4.3. Herodes'dood binnen het geheel van Lukas-Handelingen
Zoals hierboven reeds kort genoemd is Herodes' dood een illustratie van het thema 'goddelijke vergelding':
tegenstanders van God en zijn plan worden gestraft. Daarmee past het gedeelte over Herodes' dood goed in het
geheel van Lukas-Handelingen, waarin dit thema vaker ter sprake blijkt te komen. Allen werkt dit gedetailleerd
uit194, en er blijkt dat de goddelijke vergelding een rol vervult in de opbouw van Lukas-Handelingen als geheel. In
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En niet van Petrus, zoals Haenchen beweert (Haenchen 1977, 373).
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Zijn boek over de dood van Herodes draagt dan ook de ondertitel 'The narrative and theological functions of retribution in Luke-Acts'.
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het volgende worden zijn bevindingen kort weergegeven195. Dat vergelding een onderdeel is van wat God doet,
blijkt duidelijk uit de volgende teksten in Lukas-Handelingen196.

Uitspraken over vergelding
•

Het thema vergelding spreekt uit de Lofzang van Maria: 'Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten
verstrooid, Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd' (Lk. 1:51-52). Uit het geheel van deze
lofzang blijkt duidelijk dat Lukas' ideeën over vergelding ontleend zijn aan het OT.

•

In Lk 10:12-16 heeft Jezus zijn leerlingen uitgezonden. Over de plaatsen die hun boodschap niet wilden
aannemen zegt hij 'Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag [van het oordeel] draaglijker zal zijn dan voor die stad', de
afwijzing zal hen dus vergolden worden. Hij kondigt aan dat wie de boodschap van de leerlingen niet
accepteert, God zelf verwerpt (vs. 16), iets wat in Handelingen terugkomt.

•

In Lk 19:44 kondigt Jezus aan dat Jeruzalem verwoest zal worden, 'omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat
God naar u omzag' dus als een daad van vergelding.

•

In Lk. 20:15v (gelijkenis van de onrechtvaardige pachters) zegt Jezus: 'Wat zal dan de heer van de wijngaard
met hen doen? Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven'. Dit, in combinatie met
het citaat in vs 18, kondigt vergelding aan voor de Joodse leiders (zie vs 19).

•

In Lk 21:20-24 (rede over de verwoesting van Jeruzalem en de eindtijd) zegt Jezus 'want dit zijn de dagen van
vergelding (ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί)', namelijk vergelding voor de vervolging van Jezus' volgelingen
waarvan sprake was in vs 12-17.

Vergelding in het narratief
•

De dood van Judas is een heel duidelijk voorbeeld. Jezus kondigde al aan straf aan voor zijn verraad: 'de
Zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt!' (Lk. 21:22).
Lukas beschrijft in Hand. 1:16-20 zijn dood op zo'n manier (akelige manier, vervulling van
voorspellingen) dat het voor de lezer duidelijk de door God beschikte vergelding voor zijn verraad is.

•

Het als vergelding voor een leugen tegen de apostelen ter plekke doodvallen van Ananias en Saffira (Hand
5:1-12) spreekt voor zich.

•

Herodes' dood, die hiervoor al uitgebreid besproken is (12:20-23)

•

In Hand 13:11 (bijna meteen na de dood van Herodes) wordt de tovenaar en valse profeet Elymas door
God met blindheid geslagen omdat hij zich verzette tegen de prediking van Paulus en Barnabas.

Het is dus duidelijk dat vergelding een relevant thema is voor Lukas: tegenstanders van God en zijn plan worden
195

Zie Allen 1997, 116-147.

196

Dit zijn over het algemeen teksten die enigszins vervreemdend overkomen op de moderne lezer. Wellicht is dat de reden dat er relatief
weinig literatuur over dit thema is te vinden?
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gestraft. Het thema is niet willekeurig in Lukas-Handelingen aanwezig, maar speciaal op cruciale plaatsen in het
narratief. Dit heeft ermee te maken dat Jezus door Lukas wordt gepresenteerd als een profeet zoals Mozes (zie
5.3.4). Zijn volgelingen lijken op hem (syncrisis, zie 6.3.2) en dus op Mozes: ze verkondigen Gods woord, doen
wonderen en worden verworpen door het volk. Allen vindt nu in Lukas-Handelingen op verschillende plaatsen
een situatie die hij 'the prophetic plot pattern' noemt197: Lukas beschrijft een hoofdpersoon, die op Mozes lijkt; deze
heeft een anonieme menigte als tegenstander, waaruit één persoon in het bijzonder uitgelicht wordt. Deze persoon
wordt vervolgens getroffen door Gods vergelding. Meteen na de beschrijving van deze vergeldingsdood gaat de
focus van het narratief ergens anders heen, zodat het verhaal in een volgende fase komt. Dit patroon is zichtbaar
op de volgende plaatsen:
•

[Het archetype: Farao - Mozes. Farao is de leidende figuur van de vijandige Egyptenaren. Voor zijn
hardnekkige verzet tegen God wordt hij, samen met zijn leger, door God gestraft als ze verdrinken in de
Rietzee. Deze dood markeert de overgang van de Israëlieten van de slavernij in Egypte naar de vrijheid in
de wldernis.]

•

Jezus - Judas. Jezus wordt volgens Lukas door de Joden verworpen (Lk 22:18, Hand.4:27 e.a.), maar Judas
wordt uitgelicht als degene die Jezus' dood direct veroorzaakte (Pilatus en Herodes hebben in de weergave
van Lukas slechts een secundaire rol, de Joodse leiders blijven naamloos). De dood van Judas wordt
getekend als vergelding van God voor zijn verraad, zie hierboven. Meteen na de beschrijving van Judas'
dood verschuift de focus van Jezus naar de discipelen (Hand 1:15v)

•

Stephanus – Paulus. Paulus is dé representant van de Joodse leiders die de gemeente vervolgen (8:3, 9:1) en
wordt als enige bij name genoemd bij Stephanus' steniging (7:60). Hij is dus bij uitstek een kandidaat om
door Gods vergelding getroffen te worden. Hij ontmoet God en wordt getroffen door blindheid (9:1-9),
maar in plaats van dat hij sterft komt hij tot geloof. Allen meent dat Lukas hier met opzet speelt met de
verwachtingen van de lezer, door geen vergelding te laten volgen waar men het zou verwachten. Meteen
na Paulus' bekering verschuift de focus van het narratief van Jeruzalem naar Samaria.

•

Petrus – Herodes. Herodes wordt gepresenteerd als leidende figuur in de vervolging van de gemeente,
terwijl ook het volk achter hem staat (12:1-4). Als straf voor zijn gedrag wordt hij door een engel geslagen
zodat hij sterft. Meteen na zijn dood verschuift de focus naar de zendingsreizen van Paulus.

•

Paulus - ... Het is opvallend dat Paulus, de laatste hoofdpersoon in Handelingen, niet een tegenstander
heeft met wie het slecht afloopt, waarna de focus van het verhaal verspringt. (Ook Elymas (13:11, zie
boven) komt niet in aanmerking, omdat er daar geen verschuiving in focus is). De reden hiervoor is dat
Lukas met hem zijn verhaal over de verspreiding van het evangelie afrondt en er dus geen overgang meer
nodig is.

Al de bovengenoemde 'personen zoals Mozes' prediken, doen wonderen, en worden vervolgd. In het prophetic plot
pattern vervult het vervolgd-worden een belangrijke rol, maar ook Gods vergelding tegen de vervolgers 198. Als
197

Allen 1997, 138v.

198

De hoofdvervolgers worden dus direct aangepakt door God. Volgens Lukas wordt ook het Joodse volk, dat als naamloze menigte
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gevolg van dit patroon is bij bovengenoemde personen telkens een echo te horen van de Exodus, het
archetypische verhaal over vervolging en bevrijding. Om deze reden zijn bij de verhalen over vervolging van Jezus'
volgelingen echo's te horen van wat hun Heer overkwam. Voor Petrus is dit hierboven uitgewerkt in 6.3.2, maar
vergelijk bijvoorbeeld ook Hand 7:60 waar Stephanus bidt voor zijn vervolgers zoals Jezus deed (Lk 23:33), of de'
'opgang naar Jeruzalem' van Paulus in Hand. 20-21.
Door het gebruikt van het prophetic plot pattern zet Lukas Gods handelen neer als consistent door de eeuwen heen.
Zijn handelen heeft zowel in het OT als in Lukas-Handelingen twee kanten: redding, maar ook oordeel over wie
zich tegen Hem verzetten. Bovendien maakt Lukas op deze wijze duidelijk dat Gods aloude plan zich voortzet in
de lijn van Jezus en de gemeente. Degenen die haar vervolgen zijn tegenstanders van God zelf en van zijn
heilsplan. Tenslotte wordt duidelijk dat geen enkele tegenstand Gods plan kan tegenhouden: God zorgt voor
vergelding tegen vervolgers, waarna het narratief in een nieuwe fase komt waarin het evangelie zich verder
verspreidt richting de 'einden der aarde'.

6.4.4. Conclusie
Handelingen 12 heeft verschillende functies binnen het geheel van Lukas' werk. Allereerst is het een illustratie van
het feit dat Gods plan door niets is tegen te houden, ook niet door vervolging. Daarnaast vervult het een rol in het
narratief verklaren van het scheidingsproces tussen Joden en niet-Joden, aangezien in dit hoofdstuk 'de Joden' als
vijandig worden geschilderd tegenover de christelijke gemeente. Ten derde helpt het om de narratieve focus te
verschuiven van Jeruzalem en Israël naar de zendingsreizen van Paulus. Petrus verdwijnt van het toneel en
Barnabas en Paulus, die in het vorige hoofdstuk reeds verbonden werden met Jeruzalem, zijn getuige van de
vervolging die duidelijk maakt dat de beste mogelijkheden voor de verspreiding van het evangelie niet meer in
Jeruzalem liggen. Dat de focus naar buiten verschuift is na dit hoofdstuk dus niet meer dan logisch.
De dood van Herodes is een integraal onderdeel van het hoofdstuk. Het hoofdstuk beschrijft hoe hij niet met
God rekent, wat zich uit in de vervolging van de gemeente, het niet begrijpen van Petrus' ontsnapping en het feit
dat hij zich laat vergoddelijken. In tegenstelling tot Petrus en de gemeente in Maria's huis komt hij echter nooit tot
de erkenning van Gods macht. Daarom wordt hij door God gestraft zodat Gods macht alsnog zichtbaar wordt in
zijn strafdood. De dood van Herodes nadat hij Gods dienaren vervolgde is een illustratie van het prophetic plot
pattern dat Lukas vaker gebruikt: een dienaar van God 'zoals Mozes' (in dit geval Petrus) wordt vervolgd, maar
God straft de voornaamste vervolger direct, waarna het narratief in een nieuwe fase komt en Gods plan zich
verder ontvouwt.

telkens op de achtergrond aanwezig is, gestraft. Dit vindt plaats bij de verwoesting van Jeruzalem, die volgens hem een straf is voor het
tegenstaan van God en zijn plan (zie de 'uitspraken over vergelding' hierboven); dus niet binnen het narratieve kader van LukasHandelingen zelf.
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In het eerste hoofdstuk werd reeds een vergelijking gemaakt tussen de beschrijvingen van Agrippa's dood bij
Josephus en Lukas. Een groot aantal overeenkomsten werd gevonden, er werd echter ook een aantal belangrijke
verschillen gevonden tussen beide beschrijvingen. Deels zijn deze toe te schrijven aan de gebruikte bronnen, maar
in de loop van deze scriptie is duidelijk geworden dat de verschillen voor een belangrijk deel veroorzaakt worden
door het feit dat beide auteurs de beschrijving van deze gebeurtenis elk op hun eigen wijze in hun narratief
verwerkten. Door deze verwerking van het gegeven verhaal hebben beide beschrijvingen een eigen unieke focus
gekregen.
In dit slothoofdstuk zullen de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken worden samengevat om duidelijk
weer te geven hoe de dood van Agrippa functioneert in respectievelijk Lukas-Handelingen en de Antiquitates. Ter
afsluiting van deze scriptie zullen enkele conclusies worden getrokken.

7.1

De functie van Herodes' dood in Handelingen

Herodes is slechts een bijfiguur in Lukas-Handelingen, dus Lukas had zijn dood niet per se hoeven vermelden. Uit
het feit dat hij het toch vermeldt, blijkt dat de beschrijving van deze gebeurtenis blijkbaar goed past in datgene wat
hij wil communiceren met zijn dubbelwerk: het ontstaan en de groei van de christelijke kerk als realisatie van Gods
heilsplan dat door niets te stuiten is (zie 5.3.4).
Allereerst fungeert Herodes' dood binnen het narratief als straf voor zijn vervolgen van Petrus en andere
christenen. Waar de gebruikte traditie zijn dood interpreteerde als straf voor zijn hoogmoed, zorgt Lukas door de
plaatsing ervan in Handelingen 12 dat de lezer Herodes' dood primair opvat als straf voor diens vervolging; dit
was ongetwijfeld de manier waarop de vroegste christenen zijn plotselinge dood verklaarden. Herodes
functioneert binnen het narratieve geheel van Handelingen 12 bovendien als tegenstander van God, zoals al blijkt
uit het gebruik van de naam 'Herodes' (zie 6.1.3). Zijn houding als iemand die niet met God rekent, manifesteert
zich zowel in de vervolging als in het toelaten van vergoddelijking (zie 6.4.2). Hij is daarin het tegenbeeld van
Petrus en de gemeente: waar die Gods macht erkennen en hem de eer geven, doet Herodes dat niet. Door
Herodes' strafdood wordt hij zijns ondanks een illustratie van de oppermacht van God, die zijn gemeente
beschermt en wiens heilsplan door niemand te stuiten is. Herodes' dood is tevens een illustratie voor het thema
van de goddelijke vergelding dat bij Lukas telkens terugkeert: degenen die zich verzetten tegen God en zijn plan,
slagen daar niet in maar worden door hem gestraft (zie 6.4.3) Tenslotte fungeert Herodes' dood als illustratie voor
Lukas' opvatting dat Jezus de enige mens is aan wie goddelijke eer mag worden bewezen, en dat elke
vergoddelijking van een ander mens moet worden afgewezen (zie 6.3.3).
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Herodes' dood wordt door Lukas echter niet alleen getekend als straf of als illustratie van een thema, het vervult
ook een rol in de opbouw van Lukas-Handelingen door middel van het door Allen beschreven 'prophetic plot
pattern' (zie 6.4.4). In het narratief staat telkens één persoon op de voorgrond (Jezus, Stephanus, Petrus, Paulus) die
beschreven wordt als staande in de lijn van Mozes199. Deze persoon ondervindt tegenstand, waarbij één persoon
als tegenstander in het bijzonder wordt uitgelicht. De tegenstand lijkt succesvol, maar de voornaamste
tegenstander wordt getroffen door Gods vergelding, evenals Farao, de tegenstander van Mozes, omkwam in de
Rietzee. Meteen erna komt het narratief in een nieuwe fase waarin een andere persoon op de voorgrond treedt en
Gods plan zich verder ontvouwt. De dood van Herodes is daarom een scharnierpunt in Handelingen: waar tot nu
toe de focus lag op Petrus en de Joodse christenen, komt na de vervolging door Herodes en diens strafdood de
focus te liggen op Paulus en het zendingswerk buiten Israël.
In dit licht is de door Lukas ingevoegde afsluitende opmerking te begrijpen: 'Het woord van God echter vermeerderde en
nam toe' (ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο) waarbij het δέ een tegenstelling tot het voorgaande
aangeeft. In hoofstuk 12 leek de voortgang van het Evangelie even stil te staan, maar, zo wil Lukas aangeven, God
gaat toch door. Hij redt Petrus en straft Herodes, waarna Zijn plan zich verder kan ontvouwen. In de volgende
hoofdstukken wordt vertelt hoe het evangelie ook naar de niet-Joden gaat, wat volgens Lukas altijd al Gods
bedoeling was (zie 5.3.4). In hoofdstuk 12 wordt deze beweging voorbereid: enerzijds doordat 'de Joden' negatief
worden neergezet, en anderzijds omdat de vervolging waardoor Petrus moet vluchten de weg vrijmaakt voor het
optreden van Paulus onder de niet-Joden (zie 6.4.1). Pas ná de beschrijving van Herodes' dood gaat Lukas echter
over op de beschrijving van Paulus' reizen. Hij plaatst de gebeurtenissen bewust in deze volgorde200 om zo het
'prophetic plot pattern' goed te laten uitkomen. De verbreiding van het Evangelie onder de niet-Joden is volgens hem
namelijk niet het gevolg van toevallige historische omstandigheden waardoor het christendom buiten Israel succes
had, maar de vervulling van Gods aloude plan. De dood van Herodes toont duidelijk aan dat God zijn gemeente
beschermt en er zorg voor draagt, en tegelijkertijd is het de aanleiding om het narratief over te laten gaan naar
Paulus en de niet-Joden. Maar voor Lukas dat doet, wijst hij nog even aan waar het hem ten diepste om gaat in zijn
narratief: niet de lotgevallen van Petrus of Paulus, maar 'het woord van God' (dus het aantal gelovigen, zie 6.1.4)
dat voortdurend201 vermeerdert en toeneemt en zo Gods plan vervult.

7.2

De functie van Agrippa's dood in de Antiquitates

Aangezien Agrippa koning was over de Joden in Palestina is het niet meer dan logisch dat Josephus zijn leven en
dood beschrijft in de Antiquitates, die immers een beschrijving geven van de Joodse geschiedenis tot het jaar 66. Hij
199

En aangezien Jezus de grote 'profeet als Mozes' was, lijken de hoofdpersonen na hem in het narratief dus ook op Jezus (syncrisis, zie
6.3.2 en 6.4.3).

200

Het is hier niet de plaats om uitgebreider in te gaan op de chronologische problemen die juist in dit gedeelte van Handelingen spelen,
zie Witherington 1998, 77-86 'Acts Chronology' (met tijdlijnen), maar in elk geval biedt Lukas hier geen geheel chronologisch verslag.

201

Imperfectumvormen ηὔξανεν en ἐπληθύνετο, zie 6.1.4
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wilde echter niet slechts een geschiedwerk schrijven met feiten, maar plaatst de gebeurtenissen binnen het kader
van een handeling-vergeldingsmoraal, zoals in de proloog expliciet aangegeven wordt: het werk zal tonen dat wie
deugdzaam en volgens Gods wil leeft wordt beloond, terwijl wie hiervan afwijkt wordt gestraft (zie 3.2.5).
Zoals hierboven aangegeven, gebruikte Josephus voor de beschrijving van Agrippa's dood een soortgelijke traditie
als Lukas in Handelingen deed. Op het eerste gezicht past deze beschrijving echter slecht binnen wat Josephus wil
communiceren met zijn werk: Agrippa's dood wordt namelijk zowel bij Lukas als bij Josephus beschreven op een
manier die typerend is voor slechte en goddeloze heersers, terwijl Josephus' beschrijving van Agrippa, in tegendeel
tot die bij Lukas, geen aanleiding geeft tot een dergelijke typering. Zoals in hoofdstuk 4 is aangetoond werd
Agrippa door Josephus getekend als vrome koning en contrast met de verdorven Herodes de Grote (zie 4.4.1), als
redder en beschermer van de Joden ten tijde van de keizers Gaius en Claudius, en dus als iemand die leek op Jozef
en Esther, die ook hun volk redden (zie 4.4.2). Volgens de in de Antiquitates heersende moraal zou te verwachten
zijn dat zo iemand beloond wordt met voorspoed en een lang leven. Josephus moest zich echter houden aan de
historische werkelijkheid van Agrippa's vroege dood. Hij slaagt er op een ingenieuze manier in om deze dood zó
in zijn narratief te verwerken dat het past binnen de wereldbeschouwing van zijn werk als geheel.
Binnen Josephus' morele kader (zie 3.2.5) moet iemand wiens opgang zo plotseling wordt afgebroken wel een
ernstige zonde hebben begaan, dus is die zin is het logisch dat hij een traditie over Agrippa's dood als straf voor
hoogmoed gebruikt. Anderzijds wordt Agrippa ook in zijn laatste optreden niet als een slecht mens neergezet
door Josephus, maar als iemand voor wie de lezer sympathie voelt. Om dit te begrijpen is het nodig de dood van
Agrippa te plaatsen binnen het geheel van Agrippa's levensbeschrijving door Josephus. Het blijkt dan dat volgens
de Antiquitates Agrippa's levensloop niet slechts door de gebruikelijke handeling-vergeldingsmoraal wordt bepaald,
maar dat zijn leven en sterven door de Voorzienigheid werden geleid voor doelen die boven de horizon van zijn
eigen leven uitgingen.
Uit de bronnen die Josephus tot zijn beschikking had over Agrippa's jonge jaren spreekt duidelijk dat hij niet
speciaal uitblonk in deugd, zodat zijn onverwacht ontvangen van het koningschap niet opgevat kon worden door
Josephus als beloning voor deze levenswandel (zie 4.4.1-2). Anderzijds wist Josephus dat Agrippa veel goeds voor
de Joden had gedaan. Hij interpreteert de ongekende sociale stijging van Agrippa daarom als een bijzondere
leiding van de Voorzienigheid: hij wordt op deze hoge positie geplaatst zodat hij voor de Joden kon opkomen.
Deze interpretatie wordt aan de lezers gepresenteerd door de scene met de bubo die, als Agrippa gevangen zit, zijn
opklimmen naar een hoge positie voorspelt. Josephus laat de lezers hier bovendien weten dat ook Agrippa's dood
door de Voorzienigheid bestuurd wordt, want reeds hier wordt aangekondigd dat hij bij het tweede verschijnen
van deze vogel zal sterven.
De dood van Agrippa moet volgens Josephus worden begrepen binnen het kader van een ander proces dat door
de Voorzienigheid bestuurd wordt: het van het geschiedenistoneel verdwijnen van de Herodesdynastie, wat vooraf
niet te voorzien was en daarom door Josephus geïnterpreteerd wordt als een straf voor de vele wandaden van
Herodes de Grote (zie 4.4.3). Aangezien Agrippa een nakomeling van Herodes is zal ook hij door dit noodlot
worden getroffen; zijn sterven na slechts een korte regeringsperiode is dus ten diepste daaraan te danken.
Eenmaal aan de macht doet Agrippa het in Joodse ogen veel beter dan zijn voorvader Herodes, wat Josephus
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aanleiding geeft om ze tegenover elkaar te zetten en hem zelfs als een vrome Jood af te schilderen (zie 4.4.1). Deze
schildering zou, los gezien, aanleiding kunnen geven om Agrippa's ontijdige dood als onrechtvaardig te zien.
Josephus voorkomt dit echter door te laten zien dat Agrippa uiteindelijk toch niet echt afstand neemt van de
daden van Herodes de Grote. Evenals Archelaüs en Antipas voor hem roept hij daardoor het noodlot over
zichzelf af Dit blijkt het duidelijkst uit het gedeelte net vóór de beschrijving van zijn dood: evenals Herodes voert
hij grote projecten uit in buitenlandse steden, bouwt hij theaters en wijdt die in met spelen (eerder veroordeeld als
'oorzaak van veel ellende' en 'in strijd met de Joodse traditie', zie 4.1.2), en jaagt daarbij zelfs honderden gladiatoren de
dood in. Het eerder door Josephus gegeven gunstige portret van Agrippa wordt hierdoor sterk genuanceerd. In de
scene van Agrippa's dood wordt de overeenkomst tussen hem en zijn voorvader wel in het bijzonder duidelijk:
Agrippa leidt de eens door Herodes ingestelde spelen in Caesarea ter ere van de goddelijke Augustus (zie 4.1.2),
wat in het geheel niet past bij zijn eerder gepostuleerde 'vroomheid'. Tijdens deze spelen begaat Agrippa een
zonde door zichzelf te laten vergoddelijken en wordt daarvoor gestraft met ziekte en dood. Hij sterft dus door
zijn eigen schuld, maar tegelijkertijd wordt hierdoor de vloek over het geslacht van Herodes voltrokken. Omdat de
diepste oorzaak niet bij hemzelf ligt, schildert Josephus hem ook in deze laatste scene positief, als iemand die
moedig zijn lot aanvaardt en door het volk geliefd wordt.
Het feit dat enerzijds het Noodlot Agrippa's leven bestuurt en anderzijds zijn eigen beslissingen verantwoordelijk
zijn voor zijn dood is in overeenstemming met wat Josephus elders expliciet zegt over de verhouding tussen
voorbeschikking en verantwoordelijkheid (zie 4.4.3). Door deze genuanceerde weergave van Agrippa's leven en
dood slaagt hij erin om enerzijds historieschrijver te zijn en anderzijds de gebeurtenissen te plaatsen binnen het
interpretatiekader van zijn wereldbeschouwing. Hij geeft op deze wijze een weergave van Agrippa's levensverhaal
en dood die past binnen de moraal die hij door de Antiquitates als geheel wil communiceren naar de lezer.

7.3

Conclusies

Aan het slot van deze scriptie is te concluderen dat er zowel verschillen als overeenkomsten zijn tussen de manier
waarop Lukas en Josephus de dood van Agrippa verwerken in hun narratieven. Beiden geven dezelfde historische
gebeurtenis weer, en beiden gebruikten daarvoor een gelijksoortige traditie als bron. In beide bronnen wordt
Agrippa's dood getekend wordt als straf voor vergoddelijking, in Joodse ogen een ontoelaatbaar vergrijp, en beide
auteurs nemen deze interpretatie over. Beide auteurs passen het verhaal aan om het binnen het geheel van hun
narratief te laten passen, maar laten de hoofdinhoud staan. Deze manier van omgaan met bronnen was
gebruikelijk binnen het genre van de Hellenistische historiografie, in welk genre beiden hun werk bewust geplaatst
willen hebben.
Door hun verschillende doelen vervult de beschrijving van Agrippa's dood echter een geheel andere rol in
Handelingen dan in de Antiquitates. Bij Lukas is Herodes slechts een bijfiguur, die als tegenstander van God en zijn
gemeente zijn verdiende loon krijgt en wiens dood Gods onstuitbare macht toont. Lukas kan daarom eenvoudig
de 'death-of-tyrant type scene' uit zijn bron overnemen, en kort deze in omdat de focus van zijn werk niet op
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Herodes ligt. Hij gebruikt deze scene namelijk om als slot van de Petrus-episode te dienen en de focus te
verschuiven naar Paulus en diens werk. Bij Josephus is Agrippa als koning van de Joden één van de hoofdpersonen
in zijn beschrijving van de Joodse geschiedenis. Josephus' behandeling is dan ook veel subtieler dan die van Lukas.
Josephus tekent hem positief omdat hij opkwam voor de belangen van de Joden. Toch karakteriseert hij hem ook
niet als 'alleen maar goed' en geeft zo een genuanceerd beeld. Na de opkomst van Agrippa aan de Voorzienigheid
te hebben toegeschreven, beschrijft hij diens dood als enerzijds het gevolg van zijn eigen fout om vergoddelijking
niet af te wijzen en anderzijds als eveneens geleid door de Voorzienigheid omdat die Herodes' geslacht van hem
toneel wilde laten verdwijnen. Met het oog op deze 'dubbele doodsoorzaak' past Josephus zijn bron sterker aan
dan Lukas: hij tekent Agrippa als iemand die inderdaad een fout maakte en daarvoor gestraft wordt, maar moedig
zijn lot aanvaardt en de sympathie van de lezer oproept. Josephus maakt zo creatief gebruik van de hem ter
beschikking staande gegevens, terwijl toch de literaire vorm dezelfde type scene blijft als bij Lukas.
Als er dus één ding duidelijk is geworden in deze scriptie, dan is het wel dat de beschrijvingen van één gebeurtenis
bij twee auteurs grote verschillen kunnen laten zien die veroorzaakt worden door hun respectieve
interpretatiekaders. Al stemmen ze zakelijk zoveel overeen dat meteen duidelijk is dat het om dezelfde gebeurtenis
gaat, toch geven beide auteurs door hun beschrijving een heel interpretatie door aan hun lezers. Dit is des te
opvallender omdat beiden in een vergelijkbaar literaire genre schreven, beiden een vergelijkbare bron gebruikten
en Agrippa's dood beiden weergeven binnen dezelfde literaire vorm van de 'death-of-tyrant-type-scene'.
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