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Woord vooraf 

Wat hier voorligt, is het resultaat van mijn bachelor en master opleiding aan de Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Vier jaar studeren komt uiteindelijk samen in dit ene pakje 

papier dat op dit moment voor u ligt.  

Alleen was deze queeste niet mogelijk geweest, een dergelijke verwezenlijking is altijd een 

teamprestatie. Ik wens dan ook iedereen te bedanken die hiertoe heeft bijgedragen. Dit betreft mijn 

ouders, de professoren en assistenten, vrienden en kennissen, de V.G.K. en iedereen die zich hier 

aangesproken wil voelen. 

Een speciale vermelding dient te gaan naar mijn promotor, prof. dr. Peter Van Nuffelen. Hij stond 

altijd paraat met raad en daad om mij te helpen. Zonder hem had ik nooit dit eindresultaat kunnen 

voorleggen. Ik wil hem hiervoor dan ook uitdrukkelijk bedanken: bedankt! 

Ik hoop dat deze thesis aan de verwachtingen voldoet en er rest mij dan ook niets meer dan de lezer 

in kwestie veel leesplezier toe te wensen. 

Gent, 29 mei 2012 

Lijst van gebruikte afkortingen 

Ant. Antiquitates Iudaicae 

Bel.  Bellum Iudaicum 
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Inleiding 

Vorig jaar ging mijn bachelorpaper over de oorzaken van de Joodse opstand. Deze opstand had plaats 

in Judea van 66 n.C. tot 70 n.C. Meer specifiek heb ik onderzocht of deze revolte religieuze oorzaken 

had. Ik kwam tot het besluit dat er religieuze oorzaken waren voor de opstand in Judea. Deze 

religieuze wortels versterkten de andere oorzaken. De Joodse godsdienst zat overal vervat in de 

maatschappij. Ze oefende invloed uit op het politieke, economische en sociale aspect van de 

gemeenschap. Daarnaast kwam de religie in een penibele situatie onder Romeins bestuur. Er 

ontstond een contrast met het Romeins-hellenistische polytheïsme en de Joodse leer werd meer dan 

eens ondermijnd door de politiek van de bezetter. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er een 

rebellerende agitatie met zowel politieke ideeën als een religieus gedachtegoed tegen het Romeinse 

gezag ontstond. Dit alles was echter niet voldoende om de opstand in alle hevigheid te doen 

losbarsten. Er was meer aan de hand in het Judea van de eerste eeuw n.C. Er waren meerdere 

primordiale oorzaken, naast de religieuze, die uiteindelijk geleid hebben tot de opstand tegen het 

Romeinse bewind. 

Ten eerste was er het wanbeleid van de Romeinse procuratoren. Zoals Flavius Josephus correct stelt, 

heeft de tweede generatie procuratoren vast en zeker schuld aan de opstand. Met hun niet al te 

uitgekiend beleid zorgden ze voor wrevel bij de Joodse bevolking die hen liever kwijt dan rijk was. 

Niet zelden slaagden zij erin om zich de woede van de Joodse massa op de hals te halen. 

Ten tweede verkeerde Judea in een diepe economische crisis. Het geld verslindende beleid van 

Herodes had de Joodse schatkist leeggemaakt. Onder Romeins bestuur werden de Joden dan ook 

geconfronteerd met zeer hoge belastingen. Ondertussen werd de kloof tussen arm en rijk steeds 

groter. De overbevolking, werkloosheid en de occasionele periodes van hongersnood deden de 

Joodse economie evenmin goed. 

Ook op sociaal vlak waren er problemen in het Joodse gebied. De traditionele elite was door Herodes 

uit de weg geruimd, waarop hij een nieuwe elite creëerde met behulp van zijn naasten. Deze elite 

had weinig kennis van de Thora, iets wat essentieel was om tot de traditionele Joodse elite te 

behoren. Zodoende ontstond er een vervreemding tussen de elite en de rest van de Joodse 

bevolking.  

Ten vierde werd het Joodse gebied in zijn greep gehouden door twisten tussen Joodse en niet-Joodse 

groeperingen. De hellenistische politiek van opeenvolgende heersers werd niet gesmaakt door de 

plaatselijke bevolking en leidde meer dan eens tot conflicten tussen beide bevolkingsgroepen. 



 
 

2 
 

Daardoor begonnen bepaalde Joodse groeperingen zelfs te ijveren voor een onafhankelijke Joodse 

staat. 

Omwille van de voornoemde oorzaken is het tot slot niet verwonderlijk dat er binnen de Joodse 

bevolking verschillende rebellerende facties ontstonden. Deze rebellen, die zich voornamelijk op het 

platteland begaven, ageerden tegen de acties van de niet-Joodse bevolking en de Romeinse bezetter, 

waardoor de tegenstellingen binnen Judea alleen maar groter werden. 

Een amalgaam aan oorzaken, waarvan het religieuze aspect er één was en waarbij ook nog het 

Joodse vermoeden op succes kan gerekend worden, ging dus vooraf aan het Joodse verzet tegen de 

Romeinen.  

Op het einde van deze paper wierp ik de stelling op of Herodes de Grote, die koning was van Judea 

op het einde van de eerste eeuw v.C., niet medeverantwoordelijk gesteld kan worden voor deze 

opstand. Ik vond dat ik een aantal van de eerder genoemde oorzaken kon terugbrengen naar zijn 

beleid. Dit was echter maar een hypothese en dit werd verder niet gestaafd met sluitende bewijzen. 

In deze thesis wil ik deze stelling verder onderzoeken. De centrale onderzoeksvraag in deze thesis 

luidt dan ook als volgt: 

Heeft de politiek van Herodes de Grote, die heerste over Judea van 37 v.C. tot 4 v.C., invloed gehad 

op het ontstaan van de latere Joodse opstand van 66 n.C. tot 70 n.C.? 

Met andere woorden, was er na het bewind van Herodes reeds een dergelijke revolte in Judea 

mogelijk? Doorgaans wordt het beleid van de Romeinse procuratoren van 44 n.C. tot 66 n.C. als één 

van de primaire oorzaken voor deze opstand gezien. In deze thesis is het echter de bedoeling dat er 

een ruimer perspectief gehanteerd wordt. Was het beleid van deze procuratoren echt de oorzaak? 

Of was het pleit al vroeger beslecht? Zaten zij misschien al vast in een strikt kader dat, zoals een 

lawine, onafwendbaar naar de Joodse opstand zou leiden? Meer specifiek is het de intentie om te 

weten te komen of koning Herodes de Grote, die in Judea regeerde van 37 v.C. tot 4 v.C., het gebied 

bij zijn dood in orde achterliet of dat hij het in een dergelijke situatie afleverde dat oproer 

onontkoombaar was. Waren de kiemen voor dit verzet reeds gelegd gedurende de regeerperiode 

van Herodes? En indien ja, hoe komt het? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Waar is het fout gelopen? 

Kunnen er oorzaken van de Joodse opstand zelf gelinkt worden aan het beleid van Herodes? Het is de 

bedoeling dat er gekeken wordt of het beleid van Herodes zeventig jaar na datum nog steeds invloed 

had op de Joodse politiek. Maar deze situatie moet ook vice versa bestudeerd worden. Indien we tot 

de conclusie komen dat Herodes Judea zo achterliet, dat rebellie niet meer te vermijden was, hoe 

komt het dan dat het nog zeventig jaar zal duren eer de Joodse opstand het daglicht zal zien? Was er 
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een dergelijke repressie in Judea aanwezig dat deze opstand zolang afgehouden kon worden? Of was 

de spreekwoordelijke emmer nog niet helemaal gevuld en waren er nog een paar druppels nodig om 

hem te doen overlopen? Op deze vragen zal deze thesis een antwoord trachten te geven. 

Deze thesis zal beginnen met een kort betoog over het leven en werk van Flavius Josephus, de Joodse 

geschiedschrijver die met zijn verschillende werken ontegensprekelijk de belangrijkste bron is 

omtrent dit onderwerp. In het tweede hoofdstuk zal het leven van koning Herodes besproken 

worden aan de hand van Josephus. Zo kunnen we in het derde hoofdstuk het leven van de Joodse 

koning op een meer structurele manier bekijken. Er zal zowel op de economische, de socio-politieke, 

de cultureel-religieuze als de militaire kant van zijn beleid toegespitst worden. Vanaf het vierde 

hoofdstuk wordt de overstap gemaakt naar de verschillende opstanden in Judea. In dit vierde 

hoofdstuk zullen de verschillende karakteristieken van de opstand van 66 n.C. blootgelegd worden. In 

hoofdstuk vijf zal de periode tussen het bewind van Herodes en de Joodse opstand behandeld 

worden. Er zal de vraag gesteld worden of er reeds vroeger een oproer met een dergelijke omvang 

mogelijk was in Judea. Hoofdstuk zes zal tenslotte de rel van 4 v.C., vlak na het overlijden van koning 

Herodes bespreken. Er zal gekeken worden waarom men toen in opstand kwam en wat Herodes had 

fout gedaan. Dit alles zal afgesloten worden met een besluit waarin alle bevindingen kort zullen 

worden neergeschreven. 

In dit besluit zal aangetoond worden dat de grootte en omvang van de opstand van 66 n.C. te 

vermijden was. Indien de Syrische gouverneur Cestius Gallus bijtijds had ingegrepen en Jeruzalem 

had ingenomen toen hij er de kans nog toe had, was deze rel nooit uit de hand gelopen. In dat geval 

was deze opstand in 66 n.C. reeds onderdrukt zonder al te grote gevolgen. Het zal blijken dat de 

vorige gouverneurs van Syrië bij andere mogelijke opstanden wel ingegrepen hadden. Zo kon er 

voorheen geen dergelijk verzet uitbreken. Indien ze dit niet gedaan zouden hebben, was er misschien 

wel een dergelijke opstand tot stand gekomen. De rel van 4 v.C. is hier een mooi voorbeeld van. Dit 

was een oproer vlak na de dood van koning Herodes. Hoewel Herodes geen slecht beleid heeft 

gevoerd in Judea, brak er na zijn dood een grote rel uit. De motieven voor deze opstand waren 

voornamelijk socio-politiek en cultureel-religieus. Deze motieven zullen ook in 66 n.C. nog gelden 

waardoor Herodes we kunnen besluiten dat heeft bijgedragen tot de Joodse opstand. 

 



 
 

4 
 

Hoofdstuk 1: Flavius Josephus 

Het feit dat wij vandaag nog zoveel weten over de Joodse geschiedenis, is toe te schrijven aan het 

werk van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Aangezien hijzelf een schrijver was, is het 

merendeel van de informatie die beschikbaar is over zijn leven van zijn hand. Dit maakt het er niet 

gemakkelijker op om een objectief en historisch correct overzicht te geven van zijn leven.1 Hij was 

een Joodse priester van koninklijke afkomst met een Farizese geloofsovertuiging, geboren in 

Jeruzalem in 37 n.C., juist nadat Pontius Pilatus was afgezet als gouverneur van Judea.2 Bij zijn 

geboorte heette hij Josephus ben Mattias, de naam Flavius zou hij pas later in zijn leven verwerven. 

Hij kreeg deze naam namelijk door zijn goede relatie met de Flavische keizers.3 Hij genoot een goede 

opvoeding en slaagde er op jonge leeftijd reeds in om bij te dragen tot het publieke leven in 

Jeruzalem. Zo werd hij op 26-jarige leeftijd uitgezonden om een belangrijke diplomatieke reis te 

maken naar Rome. Bij zijn terugkomst was de opstand nabij.4 

Deze opstand is het begin van het turbulente leven van Flavius Josephus. Door dit turbulente leven 

worden zijn woorden niet altijd even geloofwaardig geacht. Vlak na het begin van de Joodse opstand, 

in 67 n.C., was hij namelijk opperbevelhebber van de Joodse oproerkraaiers in Galilea. Echter, na de 

val van het door hem bestuurde gebied liep hij over naar de Romeinen. Naar eigen zeggen 

voorspelde hij aan generaal Vespasianus dat deze keizer zou worden van het Romeinse rijk. Hij deed 

dit na de interpretatie van een profetie. Toen deze voorspelling in 69 n.C. werkelijkheid werd, 

slaagde Flavius Josephus erin om zich te vestigen aan het hof van de Flavische dynastie. Daar kreeg 

hij zijn prefix ‘Flavius’. In zijn Vita, een van zijn overgeleverde werken waarin hij zijn eigen leven 

beschrijft, vertelt hij onder meer dat hij van Vespasianus het privilege kreeg om Romeins burger te 

worden. Hij kon er eveneens leven aan het hof en kreeg een aanzienlijk stuk land in Judea. Ook onder 

Titus bleven al deze gunsten gelden. De daaropvolgende Flavische keizer, Domitianus, betuigde zelfs 

nog meer respect voor Josephus. Zo maakte hij zijn stuk land in Judea taksvrij en strafte hij de 

personen die Josephus het leven zuur maakten door hen te beschuldigen van allerhande zaken.5 In 

de tien jaar na 69 n.C. slaagde hij er dus in om van gevangene tot aan het hof van de keizerlijke 

familie op te klimmen en om één van de meest invloedrijke Joden van zijn tijd te worden.6 Het zal 

                                                             
1 P. Bilde, Flavius Josephus between Jerusalem and Rome, his life, his works, and their importance, Sheffield, 
Academic Press, 1988, p. 27-29. 
2 T. Rajak, Josephus, The Historian and His Society, Londen, Duckworth, 1983, p. 1. 
3 A. Margalit, “A Moral Witness”, in: The Ethics of Memory, Cambridge, Harvard University Press, 2002, p.161. 
4
 P. Bilde, op. cit., p. 29-30. 

5
 F. J., Vita, 75-76. 

6 S. Schwartz, Josephus and Judean politics, Leiden, Brill, 1990, p. 13. 
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dan ook niet verbazen dat een groot deel van de Joodse bevolking hem als een volksverrader zag.7 Zo 

spreekt hij in zijn Vita zelf ene Justus aan die kwalijke zaken over hem geschreven zou hebben. 

Josephus probeert deze zaken in zijn werk te ontkrachten. Daardoor geeft hij echter blijk dat er 

sommige personen een andere kijk hadden op zijn leven. Jammer genoeg is deze bron van Justus van 

Tiberias met de jaren verloren gegaan waardoor we deze nu niet meer kunnen consulteren. Maar 

doordat Josephus hem vermeldt in zijn werk, weten we dat dit werk bestaan heeft en dat het 

geenszins allemaal positieve zaken waren die over Josephus gerapporteerd werden.8 Verder 

vermeldt Josephus zelf dat hij trachtte om oproerige personen van gedachte te laten veranderen en 

hun hoop op een opstand te doen verdwijnen.9 Het feit dat hij tijdens de opstand opperbevelhebber 

werd in Galilea, doet echter vragen rijzen omtrent deze daden.  

Het is dan ook evenmin verwonderlijk dat hij in zijn geschriften geen moment voorbij liet gaan om de 

Flavische dynastie in een goed daglicht te stellen. Zo werd Bellum Iudaicum, over de Joodse opstand, 

slechts gepubliceerd met de toestemming van Titus.10 Hij tracht in zijn geschriften zowel Joden als 

Romeinen ervan te overtuigen dat de uitoefening van de Joodse religie niet onverenigbaar was met 

leven in de Romeinse maatschappij.11 Met betrekking tot de Joodse religie probeert hij ook steeds 

aan te tonen dat hij een zeer religieuze persoon was en dat hij diep geloofde in God. Hij beweert dat 

hij Hem altijd in zijn gedachten hield opdat God hem zou zegenen in slechtere tijden.12 Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat hij telkens hij de kans kreeg om één van zijn tegenstanders te doden, nadat ze 

hem kwalijke zaken hadden aangedaan, hij hen respijt gaf en hen in leven liet.13 Verder probeert hij 

de adellijke stand te vrijwaren van schuld met betrekking tot de opstand. Hij tracht het Joodse volk 

an sich te verdedigen en wil zijn religie bespreken.14 Uiteindelijk wil hij dat een aantal dwaze acties 

van een klein aantal bandieten en corrupte procuratoren als oorzaak van de opstand gezien 

worden.15  

Toch zijn de werken van Flavius Josephus zeer bruikbaar met betrekking tot de Joodse geschiedenis. 

Het is namelijk één van de enige bronnen die aan ons overgeleverd zijn over dit onderwerp. Hoewel 

hij zichzelf trachtte te verdedigen, probeert hij, tussen zijn persoonlijk verhaal door, de correcte 

                                                             
7
 F. J. Foakes Jackson, Josephus and the Jews, the religion and history of the Jews as explained by Flavius 

Josephus, Londen, Society for Promoting Christian Knowledge, 1930, p. 5. 
8
 F. J., Vita, 65. 

9
 Ibid., 4. 

10 F. J. Foakes Jackson, op. cit., p. 15. 
11 M. Goodman, “Josephus as a Roman citizen”, in: F. Parente en J. Sievers, eds., Josephus and the History of the 
Graeco Roman Period, Essays in Memory of Morton Smith, Leiden, E. J. Brill, 1994, p. 334. 
12 W. Whiston, ed., Josephus, The Complete Works, Nashville, Thomas Nelson, 1998, p. 6. 
13

 F. J., Vita, 22. 
14

 P. Bilde, op. cit., p. 205. 
15 S. Schwartz, loc. cit. 
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Joodse geschiedenis mee te geven aan de lezer. Het spreekt voor zich dat met betrekking tot de 

Flavische dynastie, de adel, de Joodse religie en zijn eigen persoon er op zijn woorden moet worden 

gelet. Met betrekking tot de rest van het verhaal toont hij echter wel de ijver om de eigenlijke feiten 

van de Joodse geschiedenis weer te geven.16 Daardoor kan een groot deel van zijn verhaal als waar 

gebeurd ervaren worden. 

Vier werken van hem zijn overgeleverd, het betreft Bellum Iudaicum, Antiquitates Iudaicae, Contra 

Apionem en zijn eerder vermelde Vita. Wat betreft het leven van Herodes is vooral Antiquitates 

Iudaicae interessant aangezien Josephus hier de hele geschiedenis van de Joodse religie overloopt 

tot aan de aanvang van de Joodse opstand. Ook in Bellum Iudaicum geeft Josephus, weliswaar 

minder uitgebreid, een relaas over het reilen en zeilen van Herodes. De eerste twee boeken van dit 

werk zijn namelijk een soort inleiding waarin hij snel de Joodse geschiedenis overloopt tot aan de 

aanvang van de opstand. Hoe dichter hij in de buurt komt van de opstand, hoe gedetailleerder zijn 

verhaal wordt.  

Met betrekking tot de geschiedenis van koning Herodes is Flavius Josephus eveneens zeer 

gedetailleerd. Josephus vertelt veel meer over de drieëndertig regeringsjaren van Herodes dan over 

de drieëndertig jaren die op zijn bewind volgden. De reden hiervoor is dat Josephus een beroep kon 

doen op de werken van Nicolaus van Damascus. Deze schrijver, geboren in 64 v.C., was de 

hofschrijver en een vertrouweling van Herodes. Hij schreef meerdere boeken zoals een 

autobiografie, een werk over het leven van keizer Augustus en zijn Historiën, zijn levenswerk. Deze 

wereldgeschiedenis in 144 boeken begon bij het begin van de mensheid volgens Nicolaus en eindigde 

in 4 v.C., bij de dood van koning Herodes. Dit is het werk dat Flavius Josephus kon gebruiken en 

waaruit hij een groot deel van zijn verhaal heeft overgenomen. Het leven van de Joodse koning werd 

hierin beschreven. Het probleem is echter dat zo goed als alle geschriften van Nicolaus door de tand 

des tijds verloren zijn geraakt. Zijn werken zijn dus niet meer beschikbaar. Er kan enkel nog een 

beroep gedaan worden op zijn geschriften door de overname van zijn teksten door andere antieke 

historici zoals Josephus.17  

Samenvattend zijn de werken van Josephus zeer bruikbaar, zeker omdat ze de enige bronnen zijn die 

een uitgebreid relaas geven over de Joodse geschiedenis rond het begin van onze tijdsrekening.  

                                                             
16 Ibid., p. 199-200. 
17

 K. Meister, [3] N. of Damascus Greek author and court historian, born c. 64 BC, in: 
<http://brillonline.nl/subscriber/uid=1520/entry?entry=bnp_e822620#bnp_e822650>, geraadpleegd op 
09.04.2012.  
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Hoofdstuk 2: Het wel en wee van Herodes 

In dit deel wordt het hele leven van Herodes aan de hand van Flavius Josephus doorgelicht. Er zal 

verteld worden hoe zijn vader het pad effende en hoe hijzelf doorstootte naar de hoogste macht in 

Judea. Het zal opvallen dat de gebeurtenissen in Rome een belangrijke rol speelden. Telkens als er in 

Rome een nieuwe machthebber op het voorplan kwam, dienden Herodes en diens vader zich 

daaraan aan te passen. Door de burgeroorlogen in Rome waren er snel veel opeenvolgende heersers. 

Daardoor moest Herodes tussen deze machthebbers laveren en vaak veranderen van zijde. Ten 

tweede zal het opvallen dat Herodes een eerder hellenistische heerser was in Joods gebied. Iets wat 

de Joden hem altijd kwalijk hebben genomen. Hoewel hij ook zaken heeft gedaan om het leven van 

de Joden te verbeteren, lag de nadruk toch op zijn hellenistische politiek. Ten derde speelt ook de 

plaatselijke politiek een rol. Zo zullen onder meer de Perzen, Cleopatra en de Nabateeërs frequent 

voorkomen in het verhaal. Tot slot zijn er nog de familiale twisten. Het leven van Herodes werd 

beheerst door een kluwen van familiale intriges. Hij heeft gepoogd om een huis op te bouwen opdat 

er na hem een Herodiaanse dynastie18 zou kunnen heersen, maar deze droom zal in het laatste deel 

van zijn heerschappij als een kaartenhuisje ineen stuiken. 

De voorgeschiedenis 

In de herfst van 63 v.C. slaagde de Romeinse generaal Pompeius erin om Judea te veroveren. Er werd 

hem geen strobreed in de weg gelegd aangezien twee broers, Hyrcanus II en Aristobulus II in een 

strijd om de troon verwikkeld waren. Vermits Hyrcanus II Pompeius had geholpen in zijn strijd, werd 

hij beloond met een herbenoeming als hogepriester van de Joden. Het Joodse gebied werd beperkt 

tot Judea, Perea, Galilea en Idumea, de rest van het rijk werd opgenomen in de Romeinse provincie 

Syrië. Hyrcanus II kon nog zijn eigen beleid voeren, maar werd nu wel gesuperviseerd door een 

Romeins juk, aan wie hij tevens belastingen moest betalen.19 

Het bleef er relatief rustig tot Alexander, een van de twee zonen van Aristobulus II, in 57 v.C. 

ontsnapte uit Rome, waar hij door Pompeius naartoe gebracht was. In de hoop zijn oom van de troon 

te stoten, rekruteerde hij een leger, waarmee hij erin slaagde om een aantal vestingen in Judea in te 

nemen. Gabinius, de gouverneur van Syrië, kwam echter meteen in actie. Hij versloeg het leger van 

Alexander en verwoestte de ingenomen vestingen. Als straf kwamen er administratieve wijzigingen 

waardoor het centrale gezag over Judea versterkt werd. Het gebied werd opgedeeld in vijf 

                                                             
18

 Bijlage 1 = Stamboom Herodiaanse dynastie. 
19

 P. Richardson, Herod, King of the Jews and Friend of the Romans, Columbia, University of South Carolina 
Press, 1996, p. 98-100; F. J., Ant., 14, 3 – 14, 4. 
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onafhankelijke districten die elk afzonderlijk bestuurd en belast werden. De situatie bleef echter 

onrustig. Een jaar later kwam Aristobulus II, met zijn andere zoon Antigonus, in opstand tegen zijn 

broer. Maar ook deze opstand werd spoedig onderdrukt.20 

Gabinius werd opgevolgd door Crassus als gouverneur van Syrië. Maar zijn bewind was van korte 

duur. Hij overleed tijdens een campagne tegen de Parthen waarvoor hij trouwens geld gestolen had 

uit de Joodse tempel. Hij werd opgevolgd door Cassius. Beide gouverneurs waren onder de indruk 

van Antipater, de militaire bevelhebber in Idumea en raadgever van Hyrcanus II.21 Door de dood van 

Crassus was het triumviraat tussen hemzelf, Caesar en Pompeius in verval geraakt. Caesar en 

Pompeius gingen openlijk strijden om de macht. Aangezien Hyrcanus II zijn ambt te danken had aan 

Pompeius, koos hij vanzelfsprekend ook diens zijde. Het mag dan ook niet verbazen dat Caesar de 

kaart van Aristobulus II en diens zonen trok. Op Caesar’s verzoek trok Aristobulus met twee 

legioenen naar Judea. Nauwelijks op pad slaagden medestanders van Pompeius erin om hem te 

vergiftigen. Ook Alexander, één van zijn twee zonen, werd om het leven gebracht.22 

De overwinning van Caesar op Pompeius was minder goed nieuws voor Hyrcanus en Antipater, want 

ze hadden de verkeerde zijde gekozen. Ze hadden dus geen alternatief dan in de gunst van Caesar te 

komen, waarin ze ook slaagden. Caesar koos hen boven Antigonus, de tweede zoon van Aristobulus 

II, en maakte meteen van het moment gebruik om een aantal hervormingen door te voeren. Zo werd 

Hyrcanus benoemd tot hogepriester en etnarch, Antipater kreeg het Romeinse burgerschap en werd 

tevens procurator van Judea. Tot slot werden de belastingen herbevestigd. Officieel had Hyrcanus 

nog steeds de touwtjes in handen, maar in realiteit lag de macht steeds meer bij Antipater, zowel op 

militair, politiek, als economisch vlak. Hij gaf dan ook hoge functies aan zijn zonen. Zo werd Phasaël 

de militaire bevelhebber van Jeruzalem en Herodes die van Galilea.23 

Hoewel men er geen zekerheid over heeft, denkt men dat Herodes geboren is in 73 v.C. als tweede 

zoon van Antipater en diens Nabatese vrouw Kypros. Hij had drie broers, Phasaël, Jozef en Pheroras 

en een zus, Salome. Over zijn jeugd is er niets overgeleverd. Hij zou deze zowel in Galilea, waar zijn 

vader woonde, als in Petra, waar zijn moeder vandaan kwam, kunnen doorgebracht hebben. Op zijn 

zesentwintigste werd hij dus door zijn vader benoemd tot militair-gouverneur van Galilea, een streek 

die geteisterd werd door banditisme.24 Herodes toonde meteen zijn kwaliteiten door Hizkia, een 

                                                             
20 D. S. Russell, The Jews from Alexander to Herod, Oxford, Oxford University Press, 1967, p. 83; F. J., Ant., 14, 6.  
21 D. S. Russell, op. cit., p. 84. 
22 S. Perowne, The Life and Times of Herod the Great, Londen, Hodder and Stoughton, 1956, p. 41; F. J., Ant., 
14, 7-8, 1. 
23

 P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World, Londen, Routledge, 2003, p. 82-84; F. J., Ant., 
14, 8, 2- 9, 2. 
24 M. J. Tang, Herodes en zijn dynastie, Zoetermeer, Boekencentrum B. V., 1992, p. 47-48. 
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bandietenleider, te vatten en hem te executeren. Hij slaagde erin om meteen naam en faam te 

maken bij zijn onderdanen en kwam zelfs in de belangstelling van Sextus Caesar, de gouverneur van 

Syrië en een afstammeling van Julius Caesar.25 Een aantal tegenstanders van het huis van Antipater 

waren hier echter niet mee gediend. Herodes had namelijk buiten zijn mandaat om Hizkia terecht 

laten stellen. Deze tegenstanders van adellijke afkomst slaagden erin om Hyrcanus te overtuigen 

Herodes voor het Joodse gerecht, de Sanhedrin, te laten verschijnen. In deze rechtszaak toonde 

Herodes een eerste maal wat hij allemaal in zijn mars had. Vergezeld van voldoende lijfwachten 

kwam hij de rechtszaal binnen. Niemand durfde nog beklag tegen hem te maken en hij werd dan ook 

vrijgesproken. Sextus Caesar was onder de indruk en benoemde Herodes tot strategos van Coele-

Syrië. Herodes was nu zowel een Romeins ambtenaar als een Joodse militaire bevelhebber. Nu hij 

zijn positie bevestigd en zelfs verstevigd had zien worden, was het tijd om wraak te nemen op de 

Sanhedrin. Hij verzamelde een leger en begon een opmars naar Jeruzalem. Zijn vader en broer 

slaagden er echter in om hem tegen te houden, waarna hij zijn troepen terugtrok naar Galilea.26 

De conflicten in Rome kregen ondertussen een weerslag in Palestina. Op de Iden van maart in 44 v.C. 

werd Julius Caesar om het leven gebracht. Cassius, een van diens moordenaars, vertrok niet veel 

later naar het Oosten om aldaar zijn macht te verstevigen. Net zoals in 47 v.C. moesten Antipater en 

de zijnen weer van zijde wisselen. Herodes en Phasaël waren er snel bij om hem te steunen en 

belastingen voor hem te innen. Malichus, een andere vertrouweling van Hyrcanus, slaagde er niet in 

om de belastingen voor te leggen aan Cassius, waarop Antipater dit voor hem deed. In plaats van 

dankbaar te zijn, begon Malichus te vrezen voor zijn positie en hij vond er dan ook niets beter op dan 

om Antipater te laten vergiftigen. Antipater overleed in 43 v.C. Herodes liet dit echter niet zomaar 

gebeuren en zinde op wraak. Niet veel later slaagde Herodes er in om zelf de moordenaar van zijn 

vader om het leven te brengen.27 

Op het moment dat Cassius Syrië verliet om Brutus opnieuw te vergezellen, braken er weer onlusten 

uit in Judea en Galilea. Antigonus, de tweede zoon van Aristobulus II, was weer op het voorplan 

getreden en was verantwoordelijk voor deze onlusten. Het was echter maar een opstand van korte 

duur. Herodes versloeg de rebellen in een gevecht en verbande Antigonus uit het land. Ondertussen 

slaagde Herodes erin om zijn positie nog te verstevigen door zich te verloven met Mariamne, de 

dochter van Antigonus’ broer Alexander en van Hyrcanus’ dochter Alexandra. Inmiddels was de tijd 

echter weer rijp om van Romeinse zijde te wisselen. In de slag bij Philippi in 42 v.C. waren Cassius en 

Brutus namelijk verslagen door Marcus Antonius en Octavianus, Syrië kwam in de handen van de 
                                                             
25 P. Richardson, op. cit., p. 108-109; F. J., Ant., 14, 9, 3-4.  
26

 I. Shatzman, The Armies of the Hasmoneans and Herod, From Hellenistic to Roman Frameworks, Tübingen, J. 
C. B. Mohr, 1991, p. 140-141; F. J., Ant., 14, 9, 3-5. 
27 S. Perowne, op. cit., p. 49-50; F. J., Ant., 14, 11, 1-6. 
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eerstgenoemde.28 Herodes, als vertegenwoordiger van de etnarch en door de vriendschap tussen 

Antonius en zijn vader Antipater, mocht als enige bij hem op audiëntie gaan. Er ontstond een 

vriendschappelijke relatie tussen beide heren en Herodes kon vermijden dat zijn tegenstanders een 

persoonlijk gesprek met Antonius kregen. Hyrcanus en Herodes slaagden er zodoende in om een 

derde keer van zijde te wisselen en bijgevolg aan de macht te blijven.29 

Herodes krijgt de koningstitel 

Marcus Antonius begon zich ondertussen klaar te maken voor een campagne in het oosten tegen de 

Parthen. In Tarsus kwam hij echter in contact met Cleopatra die hem verleidde.30 Deze romantische 

toon, die door sommige auteurs wordt overgenomen, is natuurlijk wat overdreven.31 Deze liefde was 

ontstaan omwille van politieke motieven.32 De hele situatie veranderde. De Parthen werden vergeten 

en Antonius ging naar Antiochië. Daar werden Phasaël en Herodes voor de zoveelste keer 

beschuldigd van misdaden. Antonius vroeg aan Hyrcanus, die eveneens aanwezig was in Antiochië, 

wie het best in staat was om te heersen en benoemde daarop Phasaël en Herodes tot tetrarch. De 

Parthen zagen intussen hun kans om Syrië in te nemen nu Marcus Antonius afgeleid was van zijn 

campagne. Ook voor Antigonus was dit een mooie aangelegenheid. Hij beloofde de Parthen duizend 

talenten en vijfhonderd vrouwen indien ze Hyrcanus zouden afzetten en de troon aan hem zouden 

geven. De Parthen besloten daarop op te trekken naar Judea. Eenmaal in Jeruzalem kreeg Antigonus, 

als opvolger van de Hasmonese dynastie, steun van een deel van de Joden. Hij nam de tempel en een 

groot deel van de stad in, maar Phasaël hield stand bij de muren en Herodes had het paleis nog 

steeds in zijn bezit. Om uit de impasse te geraken stelde Antigonus ene Pacorus voor als 

onderhandelaar. Phasaël en Hyrcanus gingen nietsvermoedend mee naar het kamp van de Parthen. 

Eenmaal aangekomen werden ze gevangen genomen en weggebracht. Ze kwamen te weten dat 

Antigonus het koningschap gekocht had en dat ze allemaal in acuut gevaar waren. De Parthen 

leverden beide gevangen over aan Antigonus, waarop hij de oren van Hyrcanus afsneed, opdat deze 

nooit meer hogepriester zou kunnen worden. Phasaël wilde Antigonus te snel af zijn en pleegde in de 

gevangenis zelfmoord door zijn hoofd tegen een steen te slaan.33 

Herodes, die in de gaten had dat er iets niet pluis was, kon ontkomen. Hij besliste om uit Jeruzalem 

te ontsnappen. Hij slaagde hierin en nam de leden van zijn familie, zijn verloofde Mariamne en haar 

moeder, slaven en zijn soldaten mee. In groep gingen ze naar Idumea, waar Herodes in Oresa zijn 

                                                             
28 D. S. Russell, op. cit., p. 87; F. J., Ant., 14, 11, 7-12, 2. 
29 P. Richardson, op. cit., p. 123; F. J., Ant., 14, 13, 1-2. 
30 Plutarchus, Vitae Parrallelae, Marcus Antonius, XXV, 1. 
31

 S. Perowne, op. cit., p. 54. 
32

 M. J. Tang, op. cit., p. 50. 
33 P. Richardson, op. cit., p. 125-126; F. J., Ant., 14, 13. 
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broer Jozef ontmoette. Inmiddels was zijn entourage aangegroeid tot tienduizend man. Het grootste 

deel van dit gevolg, iets meer dan negenduizend man, moest zich verbergen op verschillende 

plaatsen in Idumea. Met achthonderd soldaten en zijn naaste bloedverwanten ging hij naar Masada, 

een versterkte burcht niet ver van de Rode Zee, waar hij hen allemaal achterliet.34 Aangezien zijn 

moeder van Nabatese afkomst was, had Herodes het plan opgevat om hulp te zoeken bij de 

Nabatese koning Malik. De Parthen hadden Malik echter verboden om hun vijand te ontvangen, 

waardoor Herodes geen andere keuze had dan zich naar Rome te begeven. Hij vertrok richting 

Egypte, naar Alexandrië. Onderweg kwam hij op de hoogte van het overlijden van zijn broer, hij was 

geschokt, maar moest verder. Eenmaal aangekomen in Alexandrië, in de winter van 40 v.C., werd hij 

ontvangen door Cleopatra. Ze probeerde hem te verleiden met oog op het innemen van zijn rijk. 

Herodes wees haar echter af en vertrok naar Rhodos, iets wat Cleopatra hem nooit zou vergeven. In 

Rhodos bouwden de inwoners een schitterende trireem voor hem. Hij bedankte hen met voldoende 

geld om de verwoestingen, die Cassius twee jaar voorheen had aangebracht, te herstellen. Hij 

vertrok en kwam veilig aan in Brundisium, van waaruit hij per direct richting Rome aanzette.35 

Het zal niet verwonderen dat men ook in Rome bezorgd was over de opmars van de Parthen. Zo 

verhaalt Josephus zelfs dat Herodes met open armen ontvangen werd door Octavianus en Marcus 

Antonius. Hij en zijn vader hadden reeds bewezen dat ze zeer bekwame vazallen van Rome waren, 

iets wat Antonius ook al persoonlijk had ervaren. Aangezien Antigonus zich door zijn samenzwering 

met de Parthen onmogelijk had gemaakt, was de keuze voor Herodes niet onlogisch. Marcus 

Antonius en Octavianus besloten dan ook om Herodes te benoemen tot koning van de Joden, iets 

wat vervolgens door de senaat unaniem werd bekrachtigd. Uiteindelijk werd hij in het Capitool 

ingehuldigd als koning van Judea. Het enige probleem was dat het land waarvan hij koning geworden 

was, nog steeds bezet werd door de Parthen en Antigonus.36 

In het begin van 39 v.C., ongeveer op het moment dat Ventidius de Parthen aan het verdrijven was, 

arriveerde Herodes in Ptolemais, in het noorden van Galilea. Van daaruit trok hij landinwaarts Galilea 

in en rekruteerde hij een leger. Ondertussen verbleef Silo, een Romeinse legaat die door Antonius 

uitgestuurd was om Herodes te helpen bij zijn herovering, liever bij Antigonus dan de Joodse koning 

bij te staan. Toch slaagde Herodes er vlot in om Galilea in te nemen. Vervolgens begaf hij zich met 

zijn leger via de kust naar Masada, waar hij zijn familie bevrijdde. Na dit korte beleg en intussen wel 

vergezeld van Silo, stootte hij door naar Jeruzalem waar hij arriveerde op het moment dat de winter 

zich over Judea meester begon te maken. Silo vroeg voedsel, geld en verlof voor zijn troepen, 

                                                             
34

 I. Shatzman, op. cit., p. 149; F. J., Ant., 14, 14, 1. 
35

 S. Perowne, op. cit., p. 57-58; F. J., Ant., 14, 14, 1-3. 
36 M. J. Tang, op. cit., p. 53; F. J., Ant., 14, 14, 3-5. 
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waardoor Herodes genoodzaakt was de belegering te staken. Aangezien Antonius zich ondertussen in 

deze streken had begeven, maakte Herodes van dit moment gebruik om zich te ontdoen van Silo. In 

de zomer van 38 v.C. kwam er een tweede beleg van Jeruzalem. Deze keer werd Herodes vergezeld 

door Machaeras, maar ook door deze gezel van Antonius werd hij verraden. Ziedend van woede ging 

hij naar Antonius, die in een strijd gewikkeld was tegen de Parthen. Na zijn overwinning liet Antonius 

zijn bevelhebber Sossius achter bij Herodes, waarop deze twee zich samen in de richting van Judea 

begaven. In afwezigheid van Herodes had Antigonus echter teruggeslagen waardoor Herodes 

opnieuw kon beginnen. Herodes veroverde Galilea opnieuw en vocht zich vervolgens een weg naar 

Jeruzalem, dat hij net zoals Pompeius in 63 v.C. wilde belegeren vanuit het noorden. Terwijl de 

voorbereidingen voor dit beleg in gereedheid gebracht werden, maakte Herodes van de tijd gebruik 

om met Mariamne te huwen. Eenmaal de voorbereidingen rond waren, sloegen Herodes en Sossius 

de handen ineen en begon de aanval op Jeruzalem. Na zes weken werd de tempel ingenomen en nog 

eens twee weken later was de hele stad in handen van Herodes. Antigonus smeet zich aan de voeten 

van Sossius, niet die van Herodes, om vergiffenis te vragen, maar hij werd gevangen genomen. De 

slag eindigde uiteindelijk in juni van het jaar 37 v.C. Sossius nam Antigonus mee naar Antonius in 

Antiochië waar die tenslotte geëxecuteerd werd. Uiteindelijk had Herodes de macht in Judea feitelijk 

in handen, drie jaar nadat hij de titel ‘koning’ in Rome had gekregen.37 

Het verstevigen van zijn machtspositie 

Op de jonge leeftijd van zesendertig jaar was Herodes effectief koning van de Joden geworden. Deze 

Joden zagen hem door zijn afkomst nooit als het rechtmatige staatshoofd. Hij was een vreemdeling 

en een outsider die zijn macht alleen maar kon behouden door het uitoefenen van brute kracht. 

Herodes moest zijn macht dus verstevigen, maar er waren vele kwesties waar hij verandering in 

moest brengen. Het eerste probleem dat hij probeerde aan te pakken was de familie van de 

Hasmoneeën, de dynastie die sinds 140 v.C. over Judea heerste. Hij begon met een terreurbeleid en 

toonde geen medelijden met de volgelingen van Antigonus. Hij vermoordde vijfenveertig van diens 

aanhangers die zetelden in de Sanhedrin, het Joodse gerechtelijke instituut. Hij nam hun rijkdommen 

in beslag en vulde de vrijgekomen plaatsen in de Sanhedrin met zijn eigen aanhangers, die niet altijd 

afkomstig waren uit Judea. Slechts zesentwintig personen van de oude Sanhedrin overleefden zijn 

terreur. Er waren eveneens economische problemen. Door de aanhoudende oorlog draaide de 

economie op een laag pitje, het hele land lag in puin. Daarbij kwam nog dat Herodes de macht 

                                                             
37 P. Richardson, op. cit., p. 153-161; F. J., Ant., 14, 15-15, 1, 2. 
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veroverde in een Sabbatjaar waardoor de grond dat jaar niet bewerkt werd. Als oplossing nam hij 

vele waardevolle zaken in beslag die hij dan liet omzetten in geld.38 

Een volgend probleem was dat van het hogepriesterschap. Aangezien Antigonus de oren van 

Hyrcanus II had afgesneden, kon deze geen aanspraak meer maken op dit ambt. Herodes zelf kon 

deze functie ook niet bekleden aangezien hij niet afkomstig was uit een priesterlijke familie. De 

volgende optie was Aristobulus III, zoon van Alexander en broer van Mariamne, die echter pas 

zestien jaar was op dat moment. Herodes vond het politiek gevaarlijk om iemand van de Hasmonese 

familie aan te stellen als hogepriester. Hij wilde het hogepriesterschap veranderen van een erfelijk 

ambt in een politiek instrument, iets wat de Romeinen later van hem zouden overnemen. Hij stelde 

dan maar Ananel aan als hogepriester. Ananel was een obscure Babylonische priester die op dat 

moment waarschijnlijk in Egypte verbleef. Met andere woorden, hij had helemaal geen machtsbasis 

in Judea en was voor die macht compleet afhankelijk van Herodes. Dit was een serieuze klap voor 

Alexandra, de moeder van Mariamne en Aristobulus. Ze had haar dochter uitgehuwelijkt aan 

Herodes in de hoop dat Aristobulus hogepriester zou worden. Ze zag Aristobulus namelijk als de 

opvolger van Herodes. In haar vertwijfeling zocht ze de hulp van Cleopatra, aangezien zij een grote 

haat voor Herodes koesterde. Cleopatra begon druk uit te oefenen via Marcus Antonius waardoor 

Herodes moest buigen.39 Hier zien we duidelijk het structurele machtsspel dat gaande was in Judea. 

Herodes wilde zo min mogelijk tegenstand, Alexandra wilde dat de Hasmonese dynastie werd hervat 

door haar zoon en door hun tegenstand ten opzichte van Herodes werden Cleopatra en Alexandra 

bondgenoten. 

Aangezien Herodes het Joodse volk wilde laten geloven dat de aanstelling van Aristobulus zijn 

initiatief was, riep hij een raad van vrienden bijeen waarin ook Alexandra vertegenwoordigd was. Op 

die raad werd Ananel opzij gezet ten voordele van Aristobulus. Volgens Josephus was het afzetten 

van Ananel onwettig, maar ook diens aanstelling was destijds onrechtmatig waardoor deze kwestie 

verviel.40 Aristobulus zou dit ambt niet lang bekleden. Op de Soekot, of Loofhuttenfeest, van 36 v.C. 

waar Aristobulus een eerste maal publiekelijk zijn ambt moest uitoefenen, was hij een doorn in het 

oog van Herodes. De jonge, knappe, gracieuze priester stond in het middelpunt van de belangstelling. 

De aanwezige menigte was uitzinnig en juichte hem uitbundig toe. Het contrast met Herodes, die 

zeer kil ontvangen werd door de menigte, was des te groter, iets wat Herodes Aristobulus helemaal 

niet in dank afnam. Kort na dit feest waren Aristobulus en Herodes samen met nog een aantal gasten 

in het verblijf van Alexandra te Jericho. Daar zocht Aristobulus wat verkoeling in een van de vijvers, 
                                                             
38 S. Zeitlin, The Rise and Fall of the Judaean State, Vol 2, 37 B. C. E. – 66 C. E., Philadelphia, The Jewish 
Publication Society of America, 1969, p. 1-7; F. J., Ant., 15, 1. 
39

 S. Zeitlin, op. cit., p. 7-8; F. J., Ant., 15, 2. 
40 S. Zeitlin, op. cit., p. 8-10; F. J., Ant., 15,  3, 1. 
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waar hij op bevel van Herodes door een aantal mannen onder werd geduwd en verdronk. Herodes 

besliste daarop om Ananel opnieuw aan te stellen als hogepriester van het Joodse volk.41 

Hoewel de koning eveneens veel tranen liet bij het overlijden van de hogepriester, wist Alexandra, 

uitzinnig van woede, meteen dat niemand anders dan Herodes achter deze aanslag op haar zoon kon 

zitten. Ze richtte zich meteen weer tot Cleopatra, die daarop Marcus Antonius aanspoorde Herodes 

te dagvaarden in Laodicea, Syrië, waar hij zich moest verantwoorden voor de moord op Aristobulus. 

Bij zijn vertrek stelde hij zijn oom Jozef aansprakelijk. Hij diende Mariamne te vermoorden indien 

Herodes zijn ontmoeting met Antonius niet zou overleven. Jozef kwam zijn afspraak niet na en 

vertelde alles aan Mariamne. Toen het gerucht de ronde deed dat Herodes de ontmoeting niet 

overleefd had, spoorde hij haar zelfs aan om te vluchten. Antonius had Herodes echter van alle 

blaam gezuiverd. Bij zijn terugkomst werd Jozef door Salome, de zus van Herodes, beschuldigd van 

overspel. Mariamne ontkende dit stellig en het conflict tussen beiden werd bijgelegd. Jozef had 

minder geluk, hij werd geëxecuteerd en Alexandra werd onder toezicht geplaatst.42 

Het is ondertussen al duidelijk dat Cleopatra, koningin van Egypte, een van de grootste vijanden van 

Herodes was gedurende het begin van zijn bewind. Ten eerste had ze een relatie met Marcus 

Antonius, de vriend en patroon van Herodes, waardoor ze in staat was macht over hem uit te 

oefenen. Maar een relatie hebben met een van de machtigste personen op aarde was niet haar 

grootste droom, haar grootste droom was dynastiek van aard. Als opvolger van de dynastie van de 

Ptolemaeën wilde ze de roem en de grootsheid van dit rijk herstellen. Daarvoor moest ze het 

Ptolemaïsch gezag herintroduceren in Syrië en Fenicië, waarvan ook Judea deel uitmaakte. Zo kreeg 

ze eerst Cyprus en het koninkrijk van Chalkis van Marcus Antonius. Niet veel later nam ze ook de 

kuststeden van Palestina in ontvangst, zo moest Herodes onder meer Gaza aan Cleopatra afgeven 

door toedoen van Antonius. Plutarchus vertelt dan weer dat Antonius Fenicië, Coele-Syrië, Cyprus en 

een groot deel van Cilicië als geschenk aan de Egyptische koningin gaf.43 Haar expansiedrift was 

echter nog niet bekoeld. Herodes’ koninkrijk was bijna geïsoleerd door haar ingrijpen. Cleopatra vond 

in 34 v.C. de tijd rijp om Judea te annexeren en zo Herodes ultiem te straffen voor het feit dat hij 

haar zes jaar voordien had afgewezen. Ze kwam echter bedrogen uit toen ze te weten kwam dat 

Marcus Antonius niet bereid was om Herodes voor haar op te offeren. Cleopatra wist niet van 

ophouden en sloot een compromis met Marcus Antonius. Zo kreeg ze een aantal gebieden van de 

Nabatese vorst Malik alsmede het alleenrecht om het bitumen uit de Rode Zee te benutten. Bitumen 

is een stof die voorkomt in ruwe aardolie, een van de grootste rijkdommen van Judea. Tot slot kreeg 
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ze Jericho. Naast een winterverblijf van Herodes, was dit gebied ook van grote economische waarde. 

Dit gebied was zo lucratief dat Herodes bereid was om een pacht van tweehonderd talenten per jaar 

te betalen om het te behouden. In dit gebied werden namelijk twee zeer zeldzame producten 

geproduceerd. Zo waren er ten eerste negenenveertig variëteiten aan dadelpalmen. Ten tweede was 

er de balsem uit de tuinen die gekend was voor haar geneeskrachtige en aromatische kwaliteiten. In 

het Romeinse rijk was er een grote vraag naar beide producten.44 Maar Cleopatra was nog steeds 

niet tevreden en hoopte dat Herodes ooit in ongenade zou vallen bij Marcus Antonius, zodat zij dan 

heel het gebied zou kunnen verwerven. Cleopatra zou echter eerder haar macht verliezen.45 

Van Marcus Antonius naar Augustus 

In Rome ontstond er ondertussen tweespalt tussen de twee heersers. Na de overwinning bij Philippi 

hadden beiden het rijk in invloedsferen verdeeld. Octavianus heerste over het westen en moest de 

senaat in bedwang houden terwijl Marcus Antonius het oosten van het Romeinse rijk onder zijn 

gezag had. In 40 v.C. was de echtgenote van Antonius overleden. Hoewel hij toen al een relatie had 

met Cleopatra, trouwde hij met Octavia, de zus van Octavianus. Ook Octavia was namelijk 

alleenstaand na het overlijden van haar man Caius Marcus.46 Op deze manier probeerden beide 

heersers om de stabiliteit en de vrede in het rijk te bewaren. Maar in 36 v.C. liet Antonius zich 

scheiden ten voordele van Cleopatra. Octavianus, die het in Rome al moeilijk had door stedelijke 

partijtwisten, werd nu ook bedreigd door zijn vroegere gezel, Antonius. Zowel politieke motieven als 

zijn persoonlijke trots hebben Octavianus ertoe aangezet om de strijd aan te gaan tegen de op dat 

moment sterkste man van het Romeinse rijk. Dit alles zou uiteindelijk uitmonden in de slag bij Actium 

in 31 v.C. waar beide kemphanen elkaar zouden bestrijden en waar het leger van Marcus Antonius 

uiteindelijk ten onder zou gaan.47 

Zoals elke goede vazalkoning bood Herodes bij aanvang van de oorlog zijn diensten aan Marcus 

Antonius aan. Deze diensten werden echter geweigerd. Voor één maal zou de vijandigheid tussen 

Cleopatra en Herodes nuttig blijken. Cleopatra wilde namelijk niet dat Herodes deelnam aan de slag 

opdat hij niet nog meer invloed zou kunnen uitoefenen op Marcus Antonius. Ze begon te vrezen dat 

hij misschien wel meer macht zou kunnen vergaren dan zijzelf. Herodes nam dus niet deel aan de 

slag bij Actium, het geld en de voorzieningen die hij had aangeboden werden wel aanvaard.48 In 

plaats daarvan moest hij de Nabateeërs en hun koning Malichus beteugelen. Aanvankelijk betaalde 
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Malichus zijn pacht aan Cleopatra en Antonius, maar toen hun positie minder zeker werd, hield hij 

hiermee op. Deze strijd kwam Cleopatra zeer goed uit, aangezien de twee gebieden die ze wilde 

inlijven het tegen elkaar opnamen waardoor beide verzwakt werden. Het liefst zag ze Herodes 

verliezen. Herodes won echter de eerste slagen tegen de Nabateeërs. Hij was op weg naar een 

vlekkeloze overwinning toen Athenion, een generaal van Cleopatra, intervenieerde in het voordeel 

van Malichus. Het leger van Herodes werd verslagen en trok zich terug. Ondertussen werd Judea in 

31 v.C. getroffen door een zware aardbeving die veel levens kostte. Dat maakte de Nabateeërs nog 

stoutmoediger, en ze vielen nu Judea binnen. Hoewel hij er door de recente tegenslagen niet goed 

voor stond, probeerde Herodes zijn troepen te hergroeperen. Hij nam even de tijd, rekruteerde een 

aantal nieuwe soldaten en trok opnieuw ten aanval. Terwijl Athenion naar Actium was getrokken om 

steun te bieden aan Marcus Antonius, versloeg Herodes de Nabateeërs in een laatste slag, waarna hij 

zijn leger terugtrok. Op twee september 31 v.C. werd Antonius verslagen bij Actium, Octavianus was 

nu de grote heerser in het Romeinse rijk. Voor Herodes was de tijd opnieuw gekomen om van zijde te 

wisselen.49 

Herodes’ vrees dat zijn rijk zou ingenomen worden door Cleopatra had plaats gemaakt voor de vrees 

dat Octavianus hem van zijn troon zou zetten. Herodes wilde de toekomstige keizer zo snel mogelijk 

ontmoeten opdat hij hem zou kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Maar eerst moest hij nog iets 

afhandelen. Vanuit het perspectief van Herodes was Hyrcanus II op dat moment zijn gevaarlijkste 

tegenstander voor het koningschap. In hoeverre deze oude man die in de lente van 30 v.C., na tien 

jaar in Babylonië te hebben verbleven, terugkeerde naar Judea echt een bedreiging was voor het 

ambt van Herodes, is zeer onzeker. Het lijkt eerder dat Herodes een enorme vrees had voor iedereen 

die van Hasmonese afkomst was. Hij had dus eerder vrees voor de Hasmonese dynastie dan voor de 

persoon Hyrcanus. Na een opgezet proces waarin Hyrcanus ervan beschuldigd werd met koning 

Malichus van Nabatea een complot gesmeed te hebben tegen Herodes, werd Hyrcanus II 

geëxecuteerd.50 Meteen na deze executie vertrok Herodes naar Rhodos, waar Octavianus zich 

bevond. Eenmaal aangekomen in Rhodos verscheen hij voor Octavianus in de kleren van een 

normale burger. Hij legde zijn koninklijke diadeem aan de voeten van de leider van het Romeinse rijk 

en begon met zijn redevoering. Hij verdedigde zichzelf niet, maar begon over zijn kwaliteiten. Hij 

legde de nadruk op het feit dat hij Antonius altijd trouw gebleven was, hoewel deze zich op den duur 

in een moeilijke situatie bevond. Hij had deze vriendschap nooit verraden, ook niet in slechte tijden. 

Door deze trouw aan Antonius was hij in het vaarwater van Octavianus gekomen, waarvoor hij zich 

nu bij hem moest verantwoorden. Met zijn woorden won hij de achting en het vertrouwen van 
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Octavianus. Deze zette de diadeem weer op het hoofd van de koning en sprak de hoop uit dat de 

vriendschap voor hem niet minder zou zijn dan dat die voor Antonius geweest was. Herodes was er 

wederom in geslaagd om van Romeinse zijde te wisselen.51 Eenmaal terug in Judea begon Herodes 

meteen met het tonen van zijn loyaliteit aan zijn nieuwe vriend door hem giften, diensten en 

bevoorrading aan te bieden op zijn weg naar Egypte. Octavianus beloonde hem met nieuwe 

gebieden ten gevolge van de ontbinding van het Ptolemese rijk van de overleden Cleopatra. Zo kreeg 

hij alle gebieden terug die Cleopatra hem had afgenomen, maar daar stopte het niet. Hij kreeg ook 

de controle over Gadara, Hippus, Samaria, Gaza, Anthedon, Joppa en Strato’s Toren. De militaire, 

politieke en economische voordelen die hij hiermee verwierf, waren immens.52 

Voordat hij naar Rhodos vertrokken was, had hij zijn vrouw Mariamne en haar moeder in 

Alexandrium onder huisarrest geplaatst. Ene Soemus moest daar een oogje in het zeil houden. Indien 

Herodes niet levend zou terugkeren, gold dezelfde regel als toen Herodes verantwoording moest 

gaan afleggen bij Marcus Antonius. Mariamne zou om het leven gebracht moeten worden. Herodes 

kon de gedachte niet aan dat Mariamne nog in leven zou zijn, terwijl hij reeds overleden was. Of 

vreesde hij dat de Hasmonese dynastie door haar toedoen weer op de voorgrond zou komen? 

Salome, zijn zus, en Kypros, zijn moeder, werden dan weer in Masada geplaatst onder het toeziend 

oog van Pheroras, de broer van Herodes. Zo werden de twee rivaliserende families gescheiden en 

kon er volgens Herodes niet veel gebeuren.53 De koning probeerde alles zoveel mogelijk te regelen 

opdat hij de touwtjes in handen zou blijven houden. Bij zijn terugkomst was Mariamne er opnieuw 

achter gekomen wat het plan was indien Herodes de ontmoeting met Octavianus niet zou overleven. 

Ze was hier helemaal niet mee gediend, zeker nu het de tweede keer was dat dit gebeurde. De relatie 

tussen beiden zat serieus in het slop. Salome zag dit ook. Ze wilde Herodes helpen en zelf had ze ook 

geen hoge dunk van Mariamne. Zo maakte ze dat, na een redelijk obscure kwestie, het gerucht de 

ronde deed dat Mariamne ontrouw was geweest met Soemus en dat ze gepoogd had om Herodes 

om het leven te brengen. Toen Herodes dit te weten kwam, wilde hij beiden per direct laten boeten 

met de zwaarste straf. Voor Soemus werd dit werkelijkheid, hij werd meteen geëxecuteerd. Voor 

Mariamne zou het verhaal nog wat langer duren. Herodes zette een schaduwproces voor haar op. 

Het hof veroordeelde haar voor de feiten en gaf haar de zwaarste strafmaat. Maar nadat het oordeel 

geveld was, werd Herodes wat kalmer en veranderde hij van mening. Hij wilde haar alleen nog maar 

gevangen zetten. Salome wilde hier echter niet van weten. Ze liet hem weten dat zolang Mariamne 
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zou leven, het leven van Herodes in gevaar zou zijn. Hij liet zich door zijn zus overhalen en sprak de 

doodstraf uit over Mariamne. Ze werd het zoveelste Hasmonese slachtoffer van Herodes, maar ze 

zou nog steeds niet de laatste zijn. De overwinning van Salome kostte bijna het leven van haar broer. 

Herodes was er enorm van aangedaan. De dood van Mariamne zou hem voor de rest van zijn leven 

blijven achtervolgen. Hij bleef er maar over piekeren, waardoor het uiteindelijk zelfs zowel mentaal 

als fysiek enorm achteruit ging.54 Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dit klopt. Het is duidelijk dat 

het romantische aspect van het verhaal hier de bovenhand nam. Mariamne kon zeer veel invloed op 

hem uitoefenen. Toch blijkt dat het toppunt van de macht van Herodes nog moest komen. Hij 

slaagde erin om ook zonder Mariamne verder te heersen. 

Toch was hij er van aangedaan, ook Alexandra zag dit. Ze probeerde een aantal officieren in 

Jeruzalem om te kopen met het oog op een staatsgreep. Zo hoopte ze haar broer Antigonus, haar 

zoon Aristobulus III en haar dochter Mariamne te wreken. Maar ze had pech, een van de officieren 

was een neef van Herodes. Hij rapporteerde het hele complot aan de koning die vervolgens het bevel 

gaf om Alexandra terecht te stellen voor haar daden. Alexandra was er zeer lang in geslaagd om de 

dans te ontspringen maar werd uiteindelijk toch het volgende slachtoffer uit de Hasmonese familie. 

Ondertussen herstelde Herodes traag, maar gestaag. Hij zou echter nooit meer de oude worden. Hij 

werd humeuriger, achterdochtiger en wraakzuchtiger dan voorheen. Het werd steeds erger. 

Opmerkelijk is dat Herodes nooit heeft beseft welke rol zijn zus in het verhaal heeft gespeeld. Hij 

vertrouwde haar als geen ander en er zou ook nooit een deuk in dit vertrouwen komen. Al is het 

natuurlijk wel al gebleken dat Salome minstens even geslepen was als Alexandra. Na de executie van 

haar eerste man, Jozef, trouwde ze met Costobar, de gouverneur van Idumea. Na een tijdje had ze 

genoeg van hem en wilde ze van hem scheiden. Dit kon echter niet volgens de Joodse wet. Enkel 

mannen konden een huwelijk laten ontbinden. Salome vertelde dan maar aan Herodes dat ze 

ontdekt had dat Costobar samen met drie anderen een complot beraamde tegen Herodes. Dit 

verzonnen verhaal bleek echter niet helemaal onwaar. Costobar had onderdak gegeven aan de zonen 

van Baba, die Antigonus destijds gesteund hadden. Herodes nam het heft meteen in eigen handen en 

liet Costobar en zijn drie vrienden om het leven brengen, waardoor Salome haar echtscheiding 

verwezenlijkt had. Dit waren de laatste in een lange rij van belangrijke executies, een tijd van vrede 

en voorspoed stond voor de deur in het rijk van Herodes. Echter, op het einde van zijn leven zouden 

de geest van Mariamne, en de daarbij komende executies, Herodes opnieuw beginnen achtervolgen 

tot aan zijn uiteindelijke dood.55 
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De hoogtijdagen van Herodes 

De periode 25 v.C. – 13 v.C. was er één van pracht en vreugde voor Herodes. Dit liet zich vooral 

merken in zijn enorme bouwpolitiek. Zo zorgde de koning ervoor dat Jeruzalem evolueerde van een 

afgelegen heuvelachtige stad naar een metropolis voor alle Joden.56 Herodes’ voorliefde voor 

bouwen kon al opgemerkt worden gedurende de eerste periode van zijn koningschap. Toen liet hij 

een militaire gordel langs de oostelijke grens van Judea bouwen. Van zuid naar noord had je eerst de 

Machaerus burcht, die Herodes liet heropbouwen na de vernietiging door Gabinius. Dan was er 

Besimoth, ten noorden van de Dode Zee. Vervolgens was er Herodium in Perea, dit was er niet alleen 

voor de veiligheid, maar ook om de koning te vereeuwigen. Nog noordelijker lagen Abila en Beth-

Nimrin. Verder was er Tyros, dat reeds dateerde uit de Ptolemese tijd. Tot slot waren er ook nog 

Gedora, Zia en de burcht van Ammathus. Toch stelden deze bouwoperaties, in vergelijking met wat 

Herodes op het toppunt van zijn macht zou doen, niet zo veel voor.57 

Het was een periode waarin de verschillende Romeinse provincies met elkaar concurreerden om de 

keizerscultus zo goed mogelijk uit te voeren. Octavianus was namelijk princeps geworden en had 

daarbij de naam ‘Augustus’ gekregen van de Romeinse senaat. Er werden spelen gehouden voor de 

keizer en in zijn naam werden tempels gebouwd. Theaters, amfitheaters, stadions en hippodromen 

werden voor hem geconstrueerd. Verder schoten er ook hele nieuwe steden uit de grond die zijn 

naam droegen. Herodes overtrof alle andere provincies, hij ging onvermoeibaar door in het stichten 

van steden en het oprichten van gebouwen, zowel nuttig als luxueus.58 

Volgens Flavius Josephus was Herodium de eerste stad in het rijtje van impressionante bouwwerken 

van Herodes. De bouw van deze nieuwe stad was gestart vlak nadat Herodes trouwde met Mariamne 

II. In 28 v.C. had Herodes een nieuwe Mariamne gevonden. Ze was bekend om haar schoonheid en 

was van priesterlijke afkomst. Hij besloot haar vader, Simon zoon van Boëthus, tot hogepriester te 

benoemen en met haar te trouwen.59 Zo verhoogde hij het prestige van dit huwelijk. Het lijkt echter 

aannemelijker dat op dat moment de eerste stappen van dit project gelegd werden, maar dat de 

echte bouw van deze stad nog even op zich zou laten wachten.60 In Jeruzalem ging het bouwen 

vlotter. Reeds in 27 v.C. werden het theater en amfitheater ingewijd. In deze nieuwe constructies 
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probeerde Herodes de Olympische Spelen opnieuw tot leven te wekken. Hij hield er grote 

atletiekcompetities ter ere van de nieuwe keizer.  In Jericho werden er dan weer een hippodroom en 

een gymnasium gebouwd. De Joodse bevolking was natuurlijk niet opgezet met deze hellenistische 

bouwwerken in hun Joodse steden. Deze gebouwen waren geenszins nuttig en waren er enkel om 

het prestige van Herodes op te krikken. Herodes verwaarloosde de wens van de Joden om de wetten 

van hun voorvaders te respecteren volledig, althans volgens Josephus. Het lijkt er zelfs op dat 

Herodes de Joden wilde provoceren, alsof hij wilde demonstreren dat hij nu de absolute macht in 

handen had in deze vroeger Hasmonese steden, na het uitroeien van diens dynastie.61 

Rond dezelfde periode begon Herodes, eveneens in Jeruzalem, met de bouw van zijn koninklijk 

paleis. Dit paleis werd gebouwd op de funderingen van het vroegere Hasmonese paleis.62 Het 

gebouw was magnifiek, volgens Flavius Josephus was enkel de Joodse tempel zelf nog mooier.63 Het 

paleis werd vooral gekenmerkt door zijn drie torens. De eerste daarvan werd genoemd naar 

Hippicus, een belangrijke vriend van Herodes waar we verder niets over weten. De grootste van de 

drie torens werd genoemd naar Phasaël, de broer van Herodes die in 40 v.C. door eigen toedoen 

overleed. De derde toren werd tot slot gebouwd ter nagedachtenis van Mariamne I. Hieruit blijkt dat 

Herodes haar dood maar niet kon verwerken, iets waarin hij uiteindelijk nooit volledig zou slagen. 

Haar dood zou hem blijven achtervolgen.64 

Ook de stad Samaria werd circa 27 - 26 v.C. onder handen genomen door Herodes. Dit was een van 

zijn grootste projecten. Deze stad werd volledig opnieuw gebouwd en kreeg meteen een nieuwe 

naam, Sebaste, om keizer Augustus te eren. ‘Sebastos’ was namelijk de Griekse vertaling voor de 

keizerlijke titel ‘Augustus’. Sebaste lag op ongeveer een dag reizen van Jeruzalem. Het speelde een 

centrale rol in de verdediging van Judea en Herodes zelf. Herodes wilde, wanneer het gebied in 

opstand kwam, kunnen reizen tussen veilige steden, waarvan Sebaste er één was. Sebaste was 

echter niet alleen gekend voor haar defensieve kenmerken, Herodes wilde er tevens een fraaie stad 

van maken. Tot slot zou Sebaste bekend worden voor haar troepen. De Sebastijnen waren de 

elitetroepen in Judea. Ze waren net zoals hun thuisstad volledig gehelleniseerd en werden soms zelfs 

bestempeld als anti-Joods. Ze werden dan ook vaak ingezet wanneer de Joden in opstand kwamen.65 

De grootste onderneming met betrekking tot gehele steden in zijn royale bouwprogramma was 

Caesarea. Het Perzische stadje Strato’s Toren aan de Palestijnse kust werd gedurende twaalf jaar, van 
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22 v.C. tot 10 v.C., volledig opnieuw gebouwd en enorm uitgebreid. Net zoals Samaria, kreeg ook 

Strato’s Toren een nieuwe naam, Caesarea, eveneens als eerbetoon aan keizer Augustus. Herodes 

bouwde er ook tempels ter ere van de keizer. Hij hoopte toenadering te zoeken tot de plaatselijke 

hellenistische bevolking door te tonen dat een Joodse koning geen gevaar vormde voor hun bestaan. 

Caesarea werd de brug tussen het Joodse Palestina en de rest van de Romeinse wereld. Bij de Joden 

zelf, die een groot deel van de populatie van Caesarea uitmaakten, werd Herodes dan weer 

afgerekend op deze toenadering. Vanzelfsprekend werd Caesarea defensief uitgebouwd, het werd 

tevens een belangrijke link in de defensieve gordel van Herodes. Deze stad was echter ook 

economisch en politiek enorm van belang. De schitterende nieuwe haven, een van de grootste in het 

oosten van het Romeinse rijk, was een waardevolle bijdrage voor de economische slagkracht van het 

Joodse gebied. Ze zorgde voor werkgelegenheid, een hogere belastingopbrengst en meer import en 

export van goederen. Ook op politiek vlak zou Caesarea nog een belangrijke rol krijgen. Onder 

Romeins bestuur, vanaf 6 n.C., werd het de facto de hoofdstad van het Joodse gebied ten nadele van 

Jeruzalem. 66 Verder bouwde Herodes nog een aantal minder grote maar toch belangrijke nieuwe 

steden. Zo liet hij Anthedon opnieuw bouwen en gaf hij het de naam Agrippias. Op die manier bracht 

hij hulde aan Marcus Agrippa, de rechterhand en beste vriend van Augustus en tevens een goede 

vriend van Herodes. Op de funderingen van Aphek werd Antipatris gebouwd, deze stad werd 

genoemd naar de vader van Herodes. Tot slot liet Herodes de stad Phaselis bouwen als eerbetoon 

aan zijn overleden broer.67 

Herodes’ grootste en meeste prestigieuze bouwonderneming werd de Joodse tempel in Jeruzalem. 

De tempel vertoonde grotendeels dezelfde constructie als in 515 v.C., toen hij door Zerubbabel 

gebouwd werd. Na al zijn inspanningen voor de keizer en de hellenistische bevolking, wilde Herodes 

ook iets terugdoen voor de Joden door de tempel opnieuw in zijn volledige glorie te bouwen. Dit 

wekte echter argwaan bij de Joden. Ze waren niet meteen gewonnen voor dit initiatief. Ze vreesden 

dat Herodes de tempel met de grond zou gelijk maken en dat er daarna geen voldoende middelen 

meer beschikbaar zouden zijn om haar opnieuw op te bouwen. Herodes verzekerde hen echter dat 

alles goed uitgewerkt was, hij had duizenden bekwame werkmensen geselecteerd om dit project uit 

te voeren. Hij beloofde ook dat hij de tempel in verschillende fasen onder handen zou nemen, 

waardoor er steeds delen van de tempel zouden blijven rechtstaan. Tot slot kregen ook de priesters 

een stiel aangeleerd opdat zijzelf de werken in het centrale deel van de tempel konden uitvoeren. 

Daar mochten namelijk alleen maar priesters komen. De Tempelberg, de heuvel waarop de tempel 

gebouwd was, was te klein voor het nieuwe project van Herodes. Hij liet de oppervlakte van deze 
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heuvel dan maar verdubbelen. Dit alles werd ommuurd en verstevigd in defensief opzicht. In 22 v.C. 

werd deze onderneming gestart. Volgens Josephus regende het gedurende deze periode enkel ’s 

nachts, dit was een teken dat God blij was met de reconstructie van de Joodse tempel. Anderhalf jaar 

later, in 20 v.C., was de nieuwe tempel al afgewerkt. Het gehele complex van de tempel zou pas 

afgewerkt raken tijdens het procuratorschap van Albinus, in 62 n.C., slechts acht jaar voor Titus de 

tempel met de grond gelijk zou maken.68 

Herodes toonde zich eveneens als een genereuze patroon van de hellenistische cultuur door 

meerdere gebouwen te laten oprichten in gehelleniseerde steden buiten zijn koninkrijk. Zo 

construeerde hij het merendeel van de publieke gebouwen in Nicopolis, een stad die gesticht werd 

door Augustus om zijn overwinning in Actium te vieren. Hij gaf ook donaties aan Rhodos met het oog 

op de scheepsbouw en het heropbouwen van een tempel. Dit gebeurde zowel in 40 v.C. op weg naar 

Rome, als in 31 v.C. na de ontmoeting met Augustus. In Olympia gaf Herodes de spelen dan weer een 

zetje in de rug nadat deze geconfronteerd werden met moeilijke tijden na een aardbeving. Verder 

gaf Herodes ook steun aan steden zoals Phaselis in Lycië, Pergamom en Athene, en aan gebieden 

zoals Cilicië, Ionïe en Samos.69 

Koning Herodes hield zich op het toppunt van zijn macht natuurlijk niet alleen met bouwen bezig. Er 

zijn ook andere aangelegenheden die onze aandacht verdienen. Zo kenmerkte het beleid van 

Herodes zich door zijn goed bestuur, althans uit Romeins opzicht, waarvoor hij door Augustus 

beloond werd. In 23 v.C. werd zijn koninkrijk uitgebreid met de regio’s Trachonitis, Batanea en 

Auranitis. Ene Zenodorus heerste voorheen over deze gebieden die beheerst werden door wanorde. 

De situatie was er zodanig slecht dat Varro, de gouverneur van Syrië, moest ingrijpen. Hij drong het 

gebied binnen met zijn leger en zuiverde de regio van bandieten. Na deze operatie richtte hij zich tot 

de keizer met de vraag om politieke veranderingen door te voeren in de regio met het oog op het 

behoud van de vrede. Varro zag Herodes als de geschikte persoon voor de opdracht en beval hem 

aan bij Augustus. Zenodorus was hier vanzelfsprekend niet mee gediend en verkocht Auranitis voor 

vijftig talenten aan de Nabateeërs nog voor de keizerlijke instructies bij Herodes kwamen om het 

gebied over te nemen. Uiteindelijk nam Herodes het gebied toch over, maar dit zou de spanning niet 

meteen wegnemen. De nervositeit bereikte zijn toppunt in 21 v.C. toen de inwoners van Gadara 

vroegen om politieke onafhankelijkheid van Herodes. Ze wilden geannexeerd worden door de 

provincie Syrië. In 20 v.C. kwam Augustus op bezoek in Syrië en werd het pleit beslecht in het 

voordeel van Herodes. Datzelfde jaar werd het conflict helemaal opgelost door het overlijden van 

Zenodorus. Herodes kreeg toen eveneens zijn laatste gebieden, Paneas en Ulata. In tegenstelling tot 
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Zenodorus slaagde Herodes er wel in om de orde te handhaven in dit gebied. Hij startte een 

kolonisatieproject waarbij de bandieten verplicht werden om hun nomadische levensstijl op te 

geven. Ze werden sedentair en gingen in vrede hun grond bewerken. Door deze maatregelen kwam 

er een tijdelijke rust in dit gebied. Echter, de grond bracht niet zoveel op als hun vorig beroep. In 12 

v.C., toen Herodes op weg was naar Rome, grepen de inwoners van Trachonitis hun kans om in 

opstand te komen. De officieren van Herodes waren echter zeer alert waardoor deze opstand zeer 

snel in het nadeel van de bandieten beslecht werd.70 

Ondertussen had Herodes reeds lang de droom dat een hoog geklasseerde Romein hem zou vereren 

met een officieel bezoek om persoonlijk zijn monumentale verwezenlijkingen te komen 

aanschouwen. Deze droom werd in 15 v.C. werkelijkheid met het bezoek van Marcus Agrippa aan 

Judea. Dit was dan ook de kans voor Herodes. Hij kon pronken met zijn prestaties en indruk maken 

op de op één na belangrijkste persoon van het Romeinse rijk. Agrippa werd met verwondering 

geslagen bij het zien van de tempel in Jeruzalem. Hij offerde er dan ook aan God. Verder werd de 

gast voortdurend geëntertaind door Herodes, het ging er zeer vriendelijk aan toe. Zo schrijft 

Josephus zelfs dat op Agrippa na Augustus niemand liever had dan Herodes en Agrippa, met 

uitzondering van de keizer, geen betere vriend had dan Herodes.71 

Na de opstand in Trachonitis waren een veertigtal leiders van de bandieten gevlucht naar Nabatea, 

waar ze onderdak vonden. Herodes wilde hen natuurlijk straffen en begon met onderhandelingen. 

Hij begon met een gift van zestig talenten aan koning Obodas III. Ondertussen was er in Nabatea een 

machtige officier, Syllaeus, op het voorplan gekomen die zichzelf in de toekomst de Nabatese troon 

zag bezetten. Om zijn wens kracht bij te zetten wilde hij trouwen met Salome, om zo een 

huwelijksalliantie te creëren tussen hem en Herodes. De Joodse koning nam dit aanbod in 

overweging en wilde zijn toestemming geven op voorwaarde dat Syllaeus zich zou bekeren tot het 

Joodse geloof. Dit was echter geen optie voor de Nabateeër. Hij zou gestenigd worden tot de dood 

indien hij hieraan zou toegeven. Uiteindelijk hield Syllaeus de veertig bandieten voor zich. Ze zouden 

op een later moment, rond 9 v.C., nog goed van pas komen en Herodes veel kopzorgen bezorgen.72 

Op een aantal kleinigheden na was het tweede deel van Herodes’ heerschappij, van ongeveer 25 v.C. 

tot ongeveer 13 v.C., zeer voorspoedig. Er was vrede, de orde werd gehandhaafd, zijn rijk werd 

uitgebreid en hij kon het gebied verfraaien met zijn megalomane bouwwerken. Het zou Herodes niet 
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slecht uitgekomen hebben indien hij, net zoals Marcus Agrippa, in 12 v.C. overleden zou zijn. Het 

mocht echter niet zo zijn. Gedurende de laatste acht jaar van zijn leven werd Herodes quasi 

voortdurend geconfronteerd met familiale problemen. De erfenis van Mariamne kwam weer op het 

voorplan. 

Tien jaar te veel 

Alvorens we naar de familiale crisis, die de dynastie van Herodes teisterde, kunnen kijken, moet het 

liefdesleven van de Joodse koning eens onder de loep genomen worden. Herodes heeft namelijk tien 

vrouwen gehad en hij heeft bij hen vijftien kinderen verwekt. Zijn eerste vrouw heette Doris. Herodes 

was omstreeks 42 v.C. van haar gescheiden opdat hij zich zou kunnen verloven met Mariamne I. Met 

Doris had hij een zoon, Antipater, genoemd naar de vader van Herodes. De tweede vrouw van 

Herodes was de ondertussen alom bekende Mariamne I. Samen hadden ze drie zonen en twee 

dochters. Een van de zonen overleed op zeer jonge leeftijd in Rome, maar de andere twee, Alexander 

en Aristobulus, zouden nog een zeer belangrijke rol spelen in het verdere leven van Herodes. De 

twee dochters heetten Salampsio en Kypros, naar de moeder van Herodes. Mariamne II schonk 

Herodes een zoon. Deze zoon kreeg dezelfde naam als zijn vader, Herodes. Bij zijn Samaritaanse 

vrouw Maltace had hij twee zonen en een dochter. Ook deze twee zonen, Archelaus en Antipas 

hadden nog een rol te vervullen. De dochter kreeg de naam Olympia. De vijfde vrouw droeg de naam 

Cleopatra, ze was afkomstig uit Jeruzalem. Ze schonk de koning twee zonen, Herodes, waarover er 

verder niets geweten is, en Philippus, de latere tetrarch. Over de volgende vijf vrouwen is minder 

bekend. Bij Pallas had hij een zoon Phasaël, Phaedra schonk hem een dochter Roxanne en Elpis gaf 

hem eveneens een dochter Salome. Deze laatste drie kinderen zouden echter geen rol van betekenis 

spelen in de opvolgingskwestie. Van de laatste twee vrouwen van Herodes zijn zelfs de namen niet 

bekend.73 In het begin was Herodes monogaam. Hij scheidde van Doris om met Mariamne I te 

kunnen huwen. Vanaf zijn derde vrouw was dit echter niet meer het geval. Deze derde vrouw was 

namelijk Mariamne II van wie hij pas zou scheiden in 4 v.C. nadat haar betrokkenheid bij het complot 

van Antipater bekend raakte. Aangezien Herodes in 4 v.C. overleed, kan er gesteld worden dat hij 

polygaam was.74 Over de tijdstippen van andere huwelijken is er geen informatie beschikbaar.75 

Aristobulus en Alexander groeiden op aan het hof bij Mariamne en Herodes. Toen de tijd rijp was, 

werden ze naar Rome gestuurd bij Pollio, waar ze verder onderwezen werden. In Rome mengden de 

twee zich onder de hoogst geklasseerde personen van de hoofdstad. In het jaar 17 v.C. ging Herodes 
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naar Rome om Augustus te bezoeken en om zijn zonen terug mee te nemen naar Jeruzalem. De 

terugkeer van beide jongens zou echter meer leed met zich meebrengen dan vreugde. Ze hadden 

allebei de schoonheid en aristocratische houding van hun moeder geërfd en werden aanbeden door 

het volk als afstammelingen van de Hasmoneeën en als kinderen van de onfortuinlijke Mariamne. Dit 

wakkerde de haat van Salome opnieuw aan, net als die van Pheroras, die de troon begeerde. 

Alvorens Herodes in 14 v.C. Judea zou verlaten om Marcus Agrippa nog eens te ontmoeten, regelde 

hij de huwelijken van deze twee zonen. Zo trouwde Alexander met Glaphyra, de dochter van 

Archelaus, koning van Cappadocië. Op die manier kon Herodes een politieke alliantie creëren. 

Aristobulus werd dan weer gebonden aan Berenice, een nicht van Herodes. Zij was de dochter van 

Salome en Costobar. Zo werden de twee delen van de familie van Herodes, de Herodiaanse en de 

Hasmonese, plechtig verbonden. Hoewel Salome dit huwelijk toestond, bekeek ze de broers met 

argwaan. Na Mariamne, wilde ze ook hen om het leven laten brengen. Ze was er zich namelijk van 

bewust dat als de twee jongelingen ooit aan de macht zouden komen, zij hun moeder zouden 

wreken. Ze verborgen dan ook hun haat voor Salome niet. Toen Herodes terugkwam van zijn bezoek 

aan Agrippa, waarschuwden Pheroras en Salome de koning dat zijn zonen de dood van hun moeder 

niet zomaar aan zich voorbij zouden laten gaan. Ze vertelden hem ook dat Alexander, met de hulp 

van zijn schoonvader Archelaus, trachtte om een aanklacht tegen Herodes in te dienen bij Augustus. 

Herodes was verontrust en besloot te reageren. Hij wilde het idee bij Alexander en Aristobulus 

onderuit halen dat zij de enigen waren die kans maakten om Herodes op te volgen. De broers waren 

zeer openhartig en luidruchtig, soms zelfs onbezonnen in het zichzelf manifesteren. Een dergelijke 

naïviteit zou hun ondergang inleiden. Daarom haalde Herodes met Antipater zijn oudste zoon terug 

naar het hof. Doris, de moeder van Antipater, koesterde een enorme haat voor Herodes nadat hij 

haar aan de kant had gezet voor Mariamne. Antipater kreeg deze haat voor zijn vader en zijn 

halfbroers mee bij zijn opvoeding. Hij was een meester in intriges, even meedogenloos als zijn vader 

en even geslepen als zijn tante Salome. Net zoals zijn vader was hij vastbesloten om iedereen die in 

zijn weg stond het onderspit te laten delven, in het bijzonder Alexander en Aristobulus.76 

Herodes begon te vrezen dat het volk meer van Aristobulus en Alexander hield dan van hemzelf. Hij 

werd zeer wantrouwig over het doen en laten van de twee broers. Antipater werd daarentegen 

gehaat door het volk. Hij kon echter aanhangers verwerven door corruptie en beloftes tot promotie 

wanneer hij koning zou worden. De broers en Antipater waren dus twee tegenovergestelden. 

Antipater was gehaat, terughoudend en bedachtzaam terwijl de broers geliefd, rumoerig en 

onbesuisd waren. In het begin van de lente van 13 v.C. ging Herodes een stapje verder. Hij ging 

samen met Antipater naar Agrippa. Hij stelde beiden aan elkaar voor en vroeg Agrippa of hij 
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Antipater samen met een aantal geschenken wilde meenemen naar Rome om hem voor te stellen 

aan keizer Augustus. Bij de keizer sloeg Antipater helemaal geen slecht figuur. In Judea waren 

Salome, Doris en Pheroras ondertussen plannen aan het beramen tegen de twee broers. Herodes 

werd zo bedrogen door dit trio, dat hij uiteindelijk overtuigd was dat zijn twee zonen hem wilden 

vergiftigen. Hij besloot deze zaak persoonlijk aan Augustus voor te leggen. Augustus had als keizer en 

vriend van Herodes een toezichtfunctie op de familietwisten. Herodes wilde de mogelijke zware 

beslissingen niet alleen torsen. Hij ging daarom met zijn twee zonen voor de derde en laatste keer in 

zijn leven naar het Italiaans schiereiland. Eenmaal bij Augustus, in Aquileia, maakte Herodes een 

lange aanklacht enkel en alleen gebaseerd op verdachtmakingen. Alexander nam de verdediging in 

tranen op zich. De keizer zag dat de twee broers onschuldig waren en verzoende hen met hun vader. 

Als dank gaf Herodes de keizer een geschenk van driehonderd talenten. Herodes op zijn beurt kreeg 

de toelating van Augustus voor het ontginnen van de kopermijnen in Cyprus. Hij mocht de helft van 

de opbrengsten houden. Hij gaf hem tevens toestemming om zelf een troonopvolger aan te duiden. 

Hieruit blijkt dat Augustus nog steeds een hoge dunk had van Herodes. Met deze toegevingen van de 

keizer op zak, vertrok Herodes samen met zijn twee zonen naar huis.77  

Bij hun terugkeer in Jeruzalem riep Herodes het volk bijeen. Hij maakte hen duidelijk dat hij keizer 

Augustus zeer dankbaar was. Vervolgens kondigde hij aan dat Antipater hem zou opvolgen als koning 

van Judea. Alexander en Aristobulus zouden respectievelijk als tweede en derde in de lijn komen. Zo 

zouden ze kleinere delen van het rijk kunnen krijgen. Niemand was tevreden met deze regeling. De 

broers waren woedend dat ze als echte Hasmoneeërs aan de kant geschoven waren, terwijl 

Antipater zich verzette tegen het feit dat de broers toch nog iets kregen. Hij wilde hen verwijderen. 

Ook Pheroras liet zich van zijn slechte kant zien bij Herodes. Hij had de kans om met een van de 

dochters van koning te trouwen, maar verkoos een slavin. Dit werd hem niet in dank afgenomen.78 

Ondertussen kwam Herodes te weten dat Alexander zich vijandig gedroeg ten opzichte van zijn 

vader. Hij had zelfs vergif gemaakt om zijn vader om het leven te brengen. Alexander bekende, maar 

zei dat ook andere vrienden schuldig waren aan het complot. Hij noemde onder meer Pheroras. Er 

volgde een terreurbewind en Alexander werd gearresteerd. Archelaus, de schoonvader van 

Alexander, kwam bemiddelen tussen vader en zoon. Hij slaagde er, net als Augustus destijds, in om 

beiden opnieuw te verzoenen. Herodes was gekalmeerd en ook Pheroras vroeg en kreeg vergiffenis 

van zijn broer.79 
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In het laatste decennium v.C. ging ook het conflict met de Nabateeërs de verkeerde richting uit. 

Aangezien de veertig bandietenleiders zich nog steeds verschansten in Nabatea en Syllaeus hen zelfs 

steun gaf, had Herodes weinig andere keuze dan de Romeinse autoriteiten te benaderen en te 

vragen of hij de bandieten, die zich niet in zijn rijk bevonden, mocht vangen en bestraffen. Nadat 

Herodes de Syrische gouverneur Saterninus herhaaldelijk had aangeklampt, werd besloten dat 

Syllaeus de bandieten binnen de dertig dagen moest uitleveren. Maar de Nabateeër, die ondertussen 

heel Nabatea in handen had, wilde deze overeenkomst niet inwilligen. Nadat de termijn van dertig 

dagen was verstreken, ging Herodes over tot praktische stappen tegen de Nabateeërs. Op militair 

vlak ging het Herodes voor de wind. In geen tijd had hij de burcht, waar de bandieten zich 

verschansten ingenomen, en hij had hen vervolgens gevangen gezet. Op diplomatiek vlak had 

Herodes veel meer problemen. Syllaeus was nog voor de inval van Herodes naar Rome gereisd om bij 

de keizer zelf te onderhandelen over de gebeurtenissen. Toen hij hoorde van de inval, kon hij 

Herodes een serieuze slag toedienen op politiek vlak. Bij Augustus beschreef hij de wrede daden die 

Herodes, zonder toestemming van de keizer, verrichte in Nabatea terwijl hij de nadruk legde op zijn 

eigen vredelievende bedoelingen. Hij slaagde erin om Augustus mee te krijgen in zijn verhaal. De 

keizer was woedend toen hij over de acties van Herodes hoorde. Hij was enorm teleurgesteld in hun 

vriendschap. Augustus vond dat Herodes handelde met een overdaad aan zelfvertrouwen. Hij 

vertrouwde te veel op zijn persoonlijke relaties in Rome. De keizer vond dat hij stappen moest 

ondernemen. Hij wees de koning terecht in een brief en meldde hem dat hij voortaan door de keizer 

behandeld zou worden als een onderdaan in plaats van als een vriend. Herodes moest zijn acties in 

Nabatea staken. Hij had zijn vertrouwen in de keizer verloren en voelde zich in de steek gelaten en 

vernederd. Hij zond een delegatie onder leiding van Nicolaus van Damascus om de situatie recht te 

trekken. Ondertussen was er wat op til in Nabatea. In 9 v.C. overleed koning Obodas III door toedoen 

van Syllaeus, die vervolgens de troon wilde kapen. Ene Aeneas was hem echter voor en kroonde 

zichzelf tot Aretas IV. In Rome, voor Augustus, kwam er een samenwerking tot stand tussen de 

delegaties van Herodes en Aretas. Nicolaus slaagde erin om de militaire acties van Herodes te 

rechtvaardigen door gebruik te maken van de Romeinse wetten. De vredevolle intenties van Syllaeus 

werden dan weer door de Nabatese delegatie ontkracht. Augustus werd volledig overtuigd door het 

betoog van Nicolaus en Syllaeus werd onverbiddelijk teruggestuurd naar Nabatea. Augustus 

overwoog even om het hele Nabatese koninkrijk toe te voegen aan de gebieden van Herodes, maar 

bedacht zich uiteindelijk. Hij was zich namelijk bewust van de problemen in de familie van Herodes. 

Hij werd oud en kreeg problemen met zijn zonen. Daarom besloot Augustus om Aretas IV te 

bevestigen als koning van Nabatea.80 
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In 7 v.C. kwam er een derde crisis tussen de broers en Herodes. De koning had van een zekere 

Eurycles, misschien gestuurd door Antipater, gehoord dat Alexander nog steeds rouwde om de dood 

van zijn moeder en dat hij zijn vader haatte. Eurycles vertelde eveneens dat Alexander wilde vluchten 

naar zijn schoonvader en de ware Herodes aan Augustus wilde tonen. Herodes was opnieuw buiten 

zichzelf en Alexander en Aristobulus werden gevangen genomen. Herodes wilde alles melden aan de 

keizer en zond hem een brief waarin hij zijn zonen beschuldigde van poging tot moord en poging tot 

het ontvluchten van zijn land.81 Augustus bevond zich in een moeilijke positie. Hij wilde zich niet 

moeien in het huishouden van zijn vazalkoningen, maar wist dat de situatie tussen Herodes en zijn 

zonen niet alledaags was. Hij besloot dat hij het ouderlijk gezag van Herodes niet in twijfel kon 

trekken. Hij liet hem zelf de kwestie oplossen. Op een proces in Beirut bij Saturninus werden de twee 

broers schuldig bevonden, al hadden ze zichzelf niet mogen verdedigen. Ze werden veroordeeld tot 

de doodstraf, maar Nicolaus, net terug van Rome, raadde Herodes aan om vergevingsgezind te zijn. 

Op de terugweg, in Caesarea, werd Herodes aangeklampt door de veteraan Tero, de vader van een 

vriend van Alexander. Hij hield een pleidooi voor de onschuld van Alexander en beschuldigde 

Antipater van bepaalde feiten. Zijn betoog had het averechtse effect op Herodes. Tero werd met zijn 

zoon meegenomen en ter dood veroordeeld. Aristobulus en Alexander werden ondertussen naar 

Sebaste gebracht. In deze hellenistische stad was er geen gevaar voor een opstand. De twee jonge 

broers werden er gewurgd. Hun lichamen werden met de nacht als sluier naar Alexandrium gebracht. 

Daar werden ze begraven bij hun Hasmonese voorouders.82 

Antipater was nu op het toppunt van zijn macht. Hij stond op het punt zijn vader op te volgen, 

waarvoor hij ondertussen al werd voorbereid en zijn twee grootste rivalen waren er niet meer. 

Antipater werd echter ongeduldig, hij wachtte al zolang op de dood van zijn vader, maar de oude 

man bleef maar in leven. Hij begon een complot te smeden en werkte hiervoor samen met zijn 

moeder Doris en met Pheroras, die ook nog steeds koning wilde worden. Overdag probeerde het trio 

elkaar te mijden, maar ’s nachts ontvouwden ze, tussen het drinken door, hun plannen over hun 

naderende regering. Deze orgiën kwamen echter aan het licht en Herodes vroeg Pheroras opnieuw 

om te scheiden van zijn vrouw. Pheroras negeerde deze vraag en vertrok naar Trans-Jordanië. Het 

werd Antipater, waar Herodes nog niets over vermoedde, toch te warm onder de voeten en hij had 

van zijn vader de toestemming gekregen om naar Rome te reizen.83 Met kostbare geschenken in de 

hand vroeg hij daar aan Augustus om de veranderingen in het testament van Herodes goed te 

keuren. In plaats van het rijk te delen met Alexander en Aristobulus, zou Antipater Herodes nu 

opvolgen in het hele rijk. In 5 v.C. overleed Pheroras, dit kwam voor Antipater op een zeer slecht 
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moment. Door zijn dood kwamen de complotten tussen Doris, Antipater en Pheroras aan het licht. Er 

was namelijk het vermoeden dat Pheroras overleden was ten gevolge van vergiftiging. Na de 

foltering van een aantal slaven kwamen de bekentenissen vanzelf. De geheime samenkomsten en 

het ongeduld van Antipater werden geopenbaard. Een slaaf van Antipater gaf zelfs toe dat hij de 

koning moest vergiftigen. Het vergif in kwestie werd in Pheroras’ huis gevonden. Antipater, op de 

terugweg naar huis na zijn bezoek bij de keizer, had nog steeds niets in de gaten. Eenmaal 

aangekomen in Jeruzalem werd hij in gure omstandigheden ontvangen. Herodes beschuldigde hem 

van de moord op Alexander en Aristobulus en de poging tot moord op de koning zelf. Onder het 

toeziend oog van de nieuwe gouverneur van Syrië, Varus, werd de dag erop het proces tegen 

Antipater in Jeruzalem gehouden. Hoewel Antipater zich nog probeerde te verdedigen, ontkrachtte 

Nicolaus zijn pleidooi. Antipater kreeg de doodstraf en werd gevangen genomen met het oog op zijn 

executie.84 

De laatste adem van de koning 

Herodes moest voor een derde maal zijn testament veranderen. Aangezien Archelaus en Philippus 

door Antipater beschuldigd werden, werden zij door Herodes overgeslagen. In plaats daarvan werd 

Antipas aangeduid als de toekomstige koning van Judea. Ondertussen werd Herodes zwaar ziek. Zijn 

gezondheid ging zeer snel achteruit en hij had niet lang meer te leven. Ook het volk zag dit. Een 

aantal Farizeeërs grepen hun kans. Ze haalden de gouden arend, een heidens symbool, die boven de 

grote poort van de tempel stond naar beneden. Ze werden echter betrapt en veertig daders werden 

gearresteerd. Eenmaal bij Herodes werden ze allemaal om het leven gebracht. Het ging steeds meer 

bergaf met Herodes. Hij leed zoveel pijn dat hij zelfmoord wilde plegen, maar dit werd verhinderd. 

Antipater hoorde hiervan in de gevangenis. Hij dacht dat zijn vader dood was en maande zijn cipier 

aan hem vrij te laten. De cipier ging naar de koning en liet hem dit weten. Het besluit van de koning 

was resoluut, Antipater moest direct geëxecuteerd worden. Op zijn sterfbed veranderde Herodes 

een laatste maal zijn testament. Archelaus zou koning worden van Judea, Antipas tetrarch van Galilea 

en Perea en Philippus tetrarch van Gaulonitis, Trachonitis en Auranitis. Ook Salome kreeg een aantal 

gebieden. Uiteindelijk stierf Herodes vijf dagen na de executie van Antipater. De koning overleed 

eind maart of begin april in 4 v.C. op zeventigjarige leeftijd. Hij had gedurende zevenendertig jaar de 

titel van koning gedragen en vierendertig jaar effectief geheerst. Voor zijn dood had Herodes elke 

officier een geschenk gegeven met de vraag even trouw te zijn aan zijn zoon als aan hemzelf. Na zijn 

dood gingen deze officieren naar de nieuwe heerser Archelaus en verzekerden hem van hun 

loyaliteit. Archelaus kondigde vervolgens zeven dagen van rouw aan en gaf zijn vader een 
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schitterende begrafenis.85 Als opvolger van Herodes had Archelaus enkel nog de toestemming van de 

keizer nodig. Nadat hij in Jeruzalem een opstand met geweld onderdrukt had, haastte hij zich naar 

Rome. Ook Antipas ging naar Rome want ook hij werd, in een vorig testament althans, als opvolger 

aangeduid. Augustus zag Archelaus als de meest waardige van de twee, maar vond dat geen van 

beiden koning mocht worden. Archelaus werd etnarch van Judea, Samaria en Idumea. De steden 

Gaza, Gadara en Hippus werden onttrokken aan zijn invloedssfeer en aan de provincie Syrië 

toegevoegd. Indien Archelaus zich bewees, kon hij toch nog de titel van koning krijgen. Antipas werd 

tetrarch van Galilea en Perea en Philippus, die ondertussen ook in Rome aangekomen was, kreeg 

Batanea, Trachonitis en Auranitis als tetrarch. Het koninkrijk van Herodes werd dus opgedeeld in drie 

gebieden, die elk hun eigen geschiedenis zouden krijgen.86 
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Hoofdstuk 3: Herodes structureel bekeken 

In dit hoofdstuk wordt het bewind van Herodes op een structurele manier bekeken. Met andere 

woorden, hoe was de situatie in Judea voor en na zijn bewind? Wat heeft Herodes gedaan en welke 

waren de blijvende effecten? Meer specifiek zullen er vier domeinen bestudeerd worden. Ten eerste 

wordt de economie onder Herodes onder de loep genomen. Heeft de koning bijgedragen tot de 

Joodse economie of heeft hij haar in verval gebracht? Waar haalde hij het geld vandaag om zijn 

megalomane bouwpolitiek te financieren? Hoe was de situatie voor de kleine man in Judea? Ten 

tweede zal ik het socio-politieke beleid bekijken. Dit zal betrekking hebben op de adel. Wie waren zij? 

Waar haalden zij hun macht vandaan? Ook het ambt van de hogepriester zal doorgelicht worden. Ten 

derde zal de cultureel-religieuze sfeer geobserveerd worden, met de nadruk op het religieuze aspect 

van de Herodiaanse maatschappij. Was Herodes nu een Joodse of een Hellenistische koning? Welke 

bevolkingsgroep had het meeste baat bij zijn beleid? Welke groep zag Herodes als hun koning? Als 

vierde en laatste domein zal ik de militaire zijde van het beleid van Herodes beschouwen. Wat was 

het nut van de burchten? Wat was de samenstelling van het leger? In hoeverre werd de Joodse 

bevolking onderdrukt door een geweldsapparaat? Tot slot zal het beleid van Herodes geëvalueerd 

worden. In welke mate hebben de vorige vier aspecten van het Herodiaanse beleid de verdere 

geschiedenis beïnvloed? Er zal besloten worden dat Herodes een goed economisch beleid gevoerd 

heeft. Op socio-politiek vlak creëerde hij een nieuwe elite die bij zijn dood haar machtspositie 

verloor. Cultureel kunnen er reeds sporen van een ontluikend etnisch conflict gezien worden. 

Desalniettemin had Herodes op militair vlak de middelen om eventuele onrust in de kiem te smoren. 

De economische politiek van Herodes 

Zoals in het algemene deel over koning Herodes werd verteld, stond de economie bij het aantreden 

van Herodes in 37 v.C. op een laag pitje. Het land was de voorbije jaren geteisterd door een 

verwoestende burgeroorlog waardoor delen van de infrastructuur verwoest waren. Door dezelfde 

oorlog had Herodes ook persoonlijk veel financiële inspanningen moeten leveren. Dit euvel werd 

deels opgelost door het confisqueren van de bezittingen van tegenstanders van de koning, die bij zijn 

aantreden om het leven gebracht werden. Tevens werden vele waardevolle zaken omgezet in geld.87 

Echter, veel van dit geld werd meteen doorgegeven aan Marcus Antonius om hem te vergoeden voor 

zijn diensten en hem te bedanken.88 
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Bij zijn effectief aantreden als koning, bevond Herodes zich dus niet in de beste economische situatie. 

De koning had nood aan inkomsten. De belangrijkste inkomsten voor een regering zijn zo goed als 

altijd de taksen. Het is dus tijd om het belastingapparaat van Herodes eens onder de loep te nemen. 

Ten eerste was er de tributum soli, de land- en eigendomstaks. Aangezien het koninkrijk van Herodes 

bij het begin van zijn bewind een binnenstaat was, met andere woorden een staat zonder verbinding 

met de zee, haalde Herodes de meeste van zijn inkomsten door het land te belasten. Nadat Herodes 

in 30 v.C. een gebiedsuitbreiding had gekregen van Octavianus, was de koning hierdoor in staat om 

veel meer inkomsten te vergaren. Verder is er echter weinig geweten over deze belasting. Men weet 

bijvoorbeeld niet of de taks geïnd werd op de grootte van het bewerkbare land of op de eigenlijke 

productie.89 Naast de tributum soli was er ook nog de tributum capitis in het Romeinse rijk. Deze 

persoonsbelasting werd onder Herodes niet geheven. Dit blijkt uit het relaas van Josephus. Zo 

kwamen een aantal Joden in 6 n.C. onder leiding van Judas de Galileeër in opstand tegen het 

Romeinse bewind. Onder leiding van Quirinius, gouverneur van Syrië had de nieuwe Romeinse 

procurator Coponius, gouverneur van Judea, namelijk een census, of volkstelling, geïntroduceerd met 

het oog op belastingen. Daaruit blijkt dat Quirinius de tributum capitis wou invoeren in Judea in 6 

n.C. Onder Herodes bestond deze belasting klaarblijkelijk nog niet.90 

Een omzetbelasting was er wel. Zo vertelt Josephus dat het volk aan Archelaus vroeg om de taksen, 

die geheven werden op wat publiek gekocht en verkocht werd, af te schaffen.91 Verder bestaat ook 

de mogelijkheid dat onder Herodes een belasting op huizen gevorderd werd. Koning Agrippa, die 

heerste over Judea van 41 n.C. tot 44 n.C., schafte deze belasting namelijk af.92 Het kan dus evenzeer 

zijn dat deze belasting pas geïntroduceerd werd na het bewind van Herodes. Behalve het bestaan, is 

er weliswaar niet veel meer geweten over deze twee belastingen.93 Naar alle waarschijnlijkheid werd 

de lucratieve zoutbelasting, die reeds door de Seleuciden geïnd werd en geannuleerd werd door de 

Hasmoneeën, opnieuw door Herodes ingevoerd.94  

Volgens F. E. Udoh lijkt het echter dat Herodes het grootste deel van zijn inkomsten haalde uit 

indirecte belastingen, meer specifiek uit tolheffingen. Het was gemakkelijk om deze te introduceren 

en te ontvangen. Handel tussen de verschillende steden heeft volgens hem Herodes een mooi 

bedrag bezorgd. Veel belangrijker nog voor de inkomsten van de koning was de langeafstandshandel. 

Door de gebiedsuitbreiding van Octavianus in 30 v.C. ging de langeafstandshandel met het oosten 
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door het koninkrijk van Herodes. Aanvankelijk speelde de havenstad Joppa hierin een belangrijke rol, 

maar de nieuwe haven Caesarea zou deze functie later overnemen. Bij de voltooiing van Caesarea in 

10 v.C. was het de grootste haven in de Middellandse Zee. Vanzelfsprekend werd dit een belangrijke 

handelsstad. Zelfs eeuwen na Herodes bleef dit een belangrijke haven die zeer veel inkomsten 

opbracht door middel van tolheffingen. Ook op de handelsroutes met het zuiden probeerde Herodes, 

net als de Hasmoneeërs voor hem, zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Idumea, de 

geboortestreek van Herodes, was namelijk de verbinding op deze handelsroute tussen Nabatea en de 

havenstad Gaza. Toen Herodes in 30 v.C. eveneens Gaza kreeg van de toekomstige keizer, had hij 

deze handelsroute, en het daarbij komende inkomen, volledig in handen. De bronnen laten ons 

echter opnieuw niet toe te besluiten hoeveel de tolheffingen in het koninkrijk van Judea opbrachten. 

Voor Udoh staat het buiten kijf dat Herodes een groot deel van zijn rijkdom vergaarde door 

tolheffingen op de langeafstandshandel.95  

Hoe zwaar was deze belasting nu voor de inwoners van Judea en hoeveel inkomsten haalde Herodes 

hier uit? Vroeger dacht men dat onder Herodes het Joodse volk totaal was verarmd door deze 

belastingen. Dit kwam onder meer door het feit dat Tacitus in zijn Annales vermeldde dat onder 

Tiberius de inwoners van Judea smeekten om hen te verlichten van hun lasten.96 Dit was echter nog 

niet het geval onder koning Herodes.97 Hedendaagse historici denken dat Herodes zijn inkomsten uit 

directe belastingen redelijk laag waren. Men denkt dat het inkomen uit tolheffingen veel belangrijker 

was voor de schatkist van de koning.98 Na 30 n.C. toen het rijk van Herodes, door de 

gebiedsuitbreiding van Octavianus, toegang kreeg tot de zee, een belangrijke rol ging spelen in de 

handel met het oosten en nog meer invloed kon uitoefenen op de handel met het zuiden, moeten de 

inkomsten van Herodes uit deze heffingen enorm toegenomen zijn. Het is dan ook niet verrassend 

dat Herodes rond 28 v.C. begon met de projecten van zijn excessieve bouwpolitiek. Hij had vanaf dan 

namelijk veel meer geld ter beschikking dan voorheen. De opbrengsten van de belastingen waren 

zelfs zo hoog dat Herodes ze tot tweemaal toe liet verlagen. In 20 v.C. werden ze met een derde 

verlaagd en in 14 v.C. werden ze met een vierde verminderd. Echter, in 14 v.C. kan het zijn dat het 

om een verlaging van de taksen ging. Desalniettemin waren de Joden hier zeer blij mee.99 

Geld uit belastingen waren echter niet de enige inkomsten voor koning Herodes. Hij slaagde er ook 

op andere manieren in zijn schatkist te vullen. Ten eerste was er zijn familiale en persoonlijke 
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rijkdom. Door het voortijdig overlijden van zijn broers Phasaël en Jozef kwam het grootste deel van 

het familiefortuin in zijn bezit. Hij was al rijk voor hij koning werd door zijn betrokkenheid met de 

Romeinse administratie. Zo was hij onder meer gouverneur van Coele-Syrië. Sinds 12 v.C. kreeg hij 

van Augustus als geschenk de helft van de inkomsten uit de kopermijnen van Cyprus. Hij moest die 

zelf laten ontginnen.100 Ten tweede nam Herodes het geld, de schatten, het land en de paleizen van 

de Hasmonese dynastie, die hij zelf had laten uitsterven, in bezit. Ook het eigendom van andere 

welbedeelde Joodse edellieden, die zijn terreur niet overleefden, nam hij graag in ontvangst. Een 

aanzienlijk deel van de bewerkbare grond van het koninkrijk was dus persoonlijk bezit van de koning. 

Een deel daarvan liet hij bewerken door zijn onderdanen, de rest werd verpacht aan onafhankelijke 

boeren. Uit elk van de twee opties kon Herodes een aardig bedrag verdienen. Ten derde waren er de 

natuurlijke rijkdommen in zijn koninkrijk. Zo brachten de dadelpalmen en de balsem uit Jericho 

enorm veel op, anders zou Herodes nooit bereid geweest zijn om hiervoor een jaarlijkse pacht van 

tweehonderd talenten aan Cleopatra te betalen. Het bitumen uit de Rode Zee en de ontginning van 

plaatselijke steengroeves en mijnen brachten ook een aardige duit op. Tot slot verdiende Herodes 

ook geld door zijn rijkdommen uit te lenen. Deze feiten zijn ons bekend door zijn transacties met de 

Nabateeërs. Zo vertelt Josephus dat Herodes eens vijfhonderd talenten uitleende aan Syllaeus101 en 

koning Obodas een andere keer zestig talenten van hem leende.102 Het zou dan ook niet verbazen 

dat Herodes ook met andere notabelen dergelijke transacties afsloot. Ook aan steden zou Herodes 

volgens Udoh leningen gegeven hebben. Op deze leningen werd natuurlijk een aanzienlijke rente 

betaald, waardoor Herodes hiermee mooie winsten kon realiseren.103 

Het blijkt dus dat Herodes voldoende financiële middelen ter beschikking had om zijn bouwpolitiek 

uit te voeren. Hij haalde zijn vermogen uit verschillende inkomsten waardoor hij niet van één 

bepaalde factor afhankelijk was. De Joden hadden het dus bij het verkeerde eind toen ze dachten dat 

Herodes, wanneer hij de tempel wilde herbouwen, hiervoor niet voldoende financiële middelen zou 

bezitten.104 Deze bouwwerken waren echter niet alleen goed voor het prestige van Herodes, ze 

hadden ook een nut voor de plaatselijke bevolking. Zo zorgden deze talloze bouwwerken voor enorm 

veel werkgelegenheid. Volgens Josephus koos Herodes zorgvuldig tienduizend deskundige arbeiders 

uit om de tempel opnieuw op te bouwen. Daarnaast zette hij duizend wagens klaar om stenen aan te 

brengen. Ook hier was er nog tal van werkgelegenheid voor de inwoners van Judea om de stenen te 
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kappen en ze te vervoeren.105 Voor het werk dat ze deden kregen deze arbeiders een loon. Ook alle 

andere arbeiders, die op andere plaatsten andere bouwwerken aan het oprichten waren voor de 

Joodse koning, kregen hiervoor een vergoeding. Dit loon kon gespaard of geconsumeerd worden 

door de arbeider in kwestie. Er is altijd een basisconsumptie die sowieso geconsumeerd wordt. Dit 

betreft de dagelijkse voeding, het verzorgen van de familie, het onderhouden van het huishouden en 

dergelijke meer. Naast deze basisconsumptie kon er nog extra consumptie gebeuren met de rest van 

het beschikbare loon. Deze consumptie bracht eveneens voordelen mee voor de rest van de 

bevolking. Ook de plaatselijke handelaars, de kleine boeren en de nijverheidsbedrijfjes hadden hier 

baat bij. Door het groter aantal loontrekkenden hadden zij namelijk een grotere afzetmarkt en 

konden zij meer verkopen. Daardoor moesten ook de grondstoffenhandelaars meer leveren en was 

er meer activiteit in de havens. Kortom, de werkgelegenheid die de bouwpolitiek van Herodes met 

zich meebracht, kwam de plaatselijke economie alleen maar ten goede. 

Daarnaast had de bouwpolitiek van Herodes nog een ander nut voor de Joodse economie. De koning 

liet commerciële constructies en infrastructuur bouwen die een positieve invloed hadden op deze 

economie. De belangrijkste hiervan waren natuurlijk de havens, met Caesarea Maritima voorop. De 

haveninstallatie, stapelplaatsen en handelsruimte die hier geconstrueerd werden, droegen 

vanzelfsprekend bij tot de economie. Met het uitbouwen van de havenfaciliteiten in Gaza, Ashkelon 

en Joppa, verkreeg Herodes dezelfde uitkomst, weliswaar op kleinere schaal. Er werden eveneens 

handelsinstallaties gebouwd in steden zoals Agrippias, Antipatris en Sebaste, dat in het centrum lag 

van een rijk landbouwgebied. Ook in Jericho werd er een speciale productieplaats gemaakt voor de 

plaatselijke rijkdommen.106 Met infrastructuur bedoelt men in de Oudheid voornamelijk wegen, 

rioleringen, waterreservoirs en aquaducten. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Herodes hier veel 

meer voor gedaan dan dat we effectief weten: dit was namelijk niet interessant voor antieke auteurs. 

Zo wordt er nooit vermeld dat de koning wegen liet bouwen. Aangezien hij nieuwe steden bouwde, 

uitgebreide relaties had met aanpalende regio’s en geïnteresseerd was in de economie, is het echter 

ronduit uitgesloten dat Herodes dit niet deed. Voor voorzieningen voor water zijn er meer bewijzen 

beschikbaar. Er zijn archeologische restanten van rioleringen en meerdere waterreservoirs gevonden 

in Jeruzalem. Ook in andere Herodiaanse steden zijn er restanten van aquaducten en 

verzamelbekkens gevonden. Water was een van de belangrijkste infrastructurele noden in het 

koninkrijk van Herodes en hij investeerde dan ook extensief in watervoorziening.107 
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Soms heeft Herodes in economisch opzicht gefaald. Dit heeft vooral betrekking op de inwoners van 

Trachonitis. De koning had daar een kolonisatieproject geïntroduceerd dat de bandieten, die de regio 

onveilig maakten, dwong om hun stiel te verlaten. Ze moesten overstappen van een semi-nomadisch 

leven naar permanent sedentair boerenbestaan waar ze in vrede hun akkers moesten bewerken.108 

Volgens Josephus lag dit beroep hen niet en brachten hun akkers veel te weinig op.109 Maar was dit 

wel zo? Lag dit enkel en alleen aan de volgens Josephus onvruchtbare grond in Trachonitis, of was de 

vergoeding voor de producten die hun grond opbracht gewoon te laag? Waren de boeren in het 

koninkrijk van Herodes in staat om rond te komen met hun opbrengsten van hun land of moesten zij 

nog een extra beroep uitoefenen? Het staat in ieder geval vast dat de inwoners van Trachonitis de 

opbrengst te laag vonden waardoor ze terug hun oude beroep gingen uitoefenen. Zoals vermeld 

kwamen ze in 12 v.C. in opstand tegen koning Herodes. 

Op andere momenten laat Josephus dan weer een vrijgevige Herodes zien. In 25 v.C. werd zijn gebied 

getroffen door een zware hongersnood. Daarbij komend had de koning op dat moment een tekort 

aan geld om een dergelijke crisis aan te pakken. Hij had namelijk juist geld geïnvesteerd in het 

wederopbouwen van Samaria en andere grote openbare werken. Hij bleef echter niet bij de pakken 

zitten en nam talloze gouden en zilveren voorwerpen mee uit zijn eigen paleizen. Met dit ongemunt 

goud en zilver trok hij naar Petronius, de prefect van Egypte. Daar kreeg hij de toestemming om met 

deze edelmetalen Egyptisch graan te kopen. Dit alles bracht hij naar zijn onderdanen opdat zij de 

hongersnood zouden kunnen doorkomen. Dit was, typisch voor gehelleniseerde heersers uit deze 

periode, een, zoals dat heet, evergetische daad. Het werd enorm geapprecieerd door de Joodse 

bevolking.110 

Hoewel moderne historici vroeger zeer ambivalent waren over de economie van Herodes en diens 

belastingen en hoewel sommige geschiedkundigen nog steeds denken dat hij zijn onderdanen 

belastte tot ze in diepe armoede verkeerden en hij dit geld roekeloos spendeerde111, erkennen de 

geleerden in kwestie nu steeds meer de verdiensten van Herodes op financieel, administratief en 

economisch vlak. Men accepteert meer en meer het idee dat de ondernemingen van Herodes een 

relatieve welvaart hebben ontwikkeld in zijn koninkrijk.112 Hieruit kan dus besloten worden dat er 
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goede gronden zijn om te geloven dat op het einde van het bewind van Herodes de economische 

situatie van het volk en van het gebied zelf beter was dan bij het begin.113 Op economische vlak heeft 

Herodes zijn koninkrijk helemaal niet naar de afgrond geleid. 

De socio-politieke politiek onder Herodes 

Zoals eerder werd vermeld, nam Herodes de macht over van de Hasmonese dynastie. Samen met zijn 

vader Antipater heeft Herodes samengespannen met Hyrcanus II, die in een broederstrijd verwikkeld 

was met Aristobulus II. Door toedoen van Pompeius de Grote, die wilde dat Hyrcanus de macht 

behield in Judea, werden Aristobulus II en zijn zoon Alexander vergiftigd. De tweede zoon van 

Aristobulus, Antigonus, zou er wel in slagen om de Hasmonese troon te bestijgen. Met behulp van de 

Parthen kon hij Jeruzalem innemen en liet hij zichzelf tot koning en hogepriester uitroepen. Door de 

hulp van de Parthen te vragen had Antigonus zich echter onmogelijk gemaakt in Rome. Daar besloten 

Octavianus en Marcus Antonius om Herodes de koningsdiadeem op te zetten. Met assistentie van 

een aantal Romeinse garnizoenen kon Herodes drie jaar later het gebied waarvan hij koning 

geworden was, innemen. Antigonus werd gevangen genomen en als laatste koning van de 

Hasmoneeërs geëxecuteerd. 

Herodes heeft zelf nooit getwijfeld aan de legitimiteit van zijn heerschappij. Hij heerste echter bij 

gratie van de Romeinen en niet bij die van zijn onderdanen, de Joden.114 Van bij zijn aantreden als 

koning probeerde Herodes zijn macht te verstevigen en de autoriteit van de Hasmonese dynastie te 

ontbinden. Hij vestigde een terreurbewind en toonde geen genade voor de aanhangers van 

Antigonus.115 Hij liet eveneens vijfenveertig leden van de Sanhedrin, diegenen die de Hasmonese 

dynastie steunden, om het leven brengen. Dit was meer dan de helft van het aantal leden. Deze 

leden werden vervolgens vervangen door nieuwe edellieden die voor hun gezag volledig afhankelijk 

waren van Herodes. Zo zouden ze geen bedreiging kunnen vormen voor zijn positie.116 Hoewel de 

koning het niet aandurfde om de Sanhedrin te ontbinden, werd de invloed van deze raad volledig 

ondermijnd. De macht om toezicht te houden over de wetten was in plaats van in handen van de 

onafhankelijke Sanhedrin, nu in handen van koning Herodes zelf.117 De nieuwe edellieden kregen 

echter niet alleen een zetel in de Sanhedrin. Ook de grond werd herverdeeld. Zo zijn er op 

verschillende plaatsen in Judea restanten van versterkte landgoederen gevonden van deze nieuwe 

elite. De grootte en de locatie van deze gebouwen etaleert de economische weelde en hoge sociale 
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positie van de eigenaars. De grote verspreiding van deze verschillende landgoederen wijst erop dat 

Herodes zijn elite naar alle uithoeken van Judea uitstuurde.118 Op deze manier slaagde Herodes erin 

om een nieuwe elite van grootgrondbezitters te creëren die ervoor zorgden dat hij overal in Judea 

steun had en dat hij alles onder controle kon houden.119 

Tijdens de Hasmonese dynastie was er een nauwe relatie ontstaan tussen het koningschap en het 

ambt van hogepriester. De legitimiteit van het koningschap was misschien zelfs schatplichtig aan het 

hogepriesterschap. Beide functies werden namelijk uitgevoerd door eenzelfde persoon: wie 

hogepriester werd, werd koning en vice versa. De Hasmonese koningen gebruikten dit ambt om de 

macht en legitimiteit van hun persoon te vergroten. Dit alles was echter een probleem voor Herodes. 

Hij kon namelijk geen hogepriester worden aangezien hij niet van priesterlijke afkomst was. De 

koning had in de gaten dat dit ambt enorm veel macht kon uitoefenen en probeerde het dan ook aan 

zich te binden. Hij zou als koning beslissen wie er hogepriester zou worden en die hogepriester zou 

voor zijn macht volledig afhankelijk zijn van de koning. Herodes koos voor Ananel, een onbekende 

priester uit Babylonië zonder enige machtsbasis in Judea. Ananel was voor het behoud van zijn ambt 

dus volledig afhankelijk van de koning. De schoonfamilie van Herodes was het hier helemaal niet mee 

eens. Uiteindelijk zouden zij erin slagen om Aristobulus III, een telg uit de Hasmonese dynastie en de 

zoon van Alexander, te laten benoemen tot hogepriester. Aristobulus slaagde er door zijn mooie 

uiterlijk en zijn Hasmonese afstamming snel in om een grote aanhang te verwerven. Dit was een 

doorn in het oog van Herodes, dit was juist hetgene wat hij had proberen te vermijden met de 

aanstelling van Ananel. Herodes werd bang en dacht dat Aristobulus zijn macht zou overnemen. Hij 

gaf het bevel om Aristobulus om het leven te brengen. Ananel, die veel afhankelijker was van 

Herodes, werd opnieuw aangesteld als hogepriester. Gedurende het begin van zijn bewind 

probeerde Herodes om ook het resterende deel van de Hasmonese dynastie volledig te ontbinden. 

De episode met Aristobulus III wijst erop dat dit niet altijd even goed lukte. Uiteindelijk zou hij hier 

toch in slagen. Hij liet het grootste deel van de Hasmonese familie om het leven brengen. Later in zijn 

leven zou Herodes proberen om een eigen dynastie op te richten die hem zou moeten opvolgen. Zo 

hoopte hij herinnerd te worden als de grondlegger van de Herodianen.120  

Met het ambt van hogepriester bleef Herodes gedurende de rest van zijn bewind spelen. In 23 v.C. 

stelde Herodes Simon ben Boëthus aan als hogepriester. Herodes wilde namelijk trouwen met diens 

dochter, Mariamne II. Hij trachtte op deze manier het prestige van zijn toekomstige vrouw en van dit 
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huwelijk te verhogen. Om Simon aan te stellen moest echter de vorige hogepriester afgezet worden. 

Dit was Jezus ben Phiabi.121 Hoe Jezus aan de macht gekomen is, is echter een raadsel. Jezus komt in 

Josephus pas een eerste maal ter sprake bij zijn ontslag. Na de tweede benoeming van Ananel als 

hogepriester wordt er ook over hem niets meer vermeld. De mogelijkheid bestaat dus zelfs dat er 

tussen Jezus en Ananel nog meerdere personen zijn geweest die het ambt van hogepriester bekleed 

hebben, maar waarover niets geweten is. Simon bleef zeer lang hogepriester, tot 5 v.C. Met de dood 

van Pheroras ontdekte Herodes het complot dat Antipater gesmeed had. Hij kwam eveneens te 

weten dat ook Mariamne II hiervan op de hoogte was. Hij liet zich van haar scheiden, verwijderde 

hun zoon uit zijn testament en hij ontsloeg Simon als hogepriester. Matthias ben Theophilus uit 

Jeruzalem nam dit ambt over.122 Matthias zou dit ambt niet lang bekleden. In 4 v.C. zou hij steun 

geboden hebben aan de misdadigers bij het incident met de gouden adelaar. Herodes onthief hem 

meteen uit zijn functie.123 Joazar ben Boëthus werd de laatste hogepriester onder Herodes. Hij was 

de zoon van Simon. Hoewel hij Herodes overleefde, zou ook hij deze functie niet lang uitoefenen. In 4 

v.C. werd hij afgezet door Archelaus op verdenking dat hij de rebellie in datzelfde jaar gesteund zou 

hebben. Hij werd opgevolgd door zijn broer Eleazar.124 Het blijkt dat geen enkele hogepriester nog 

dezelfde macht begeerde als Aristobulus III. Ze waren allemaal marionetten van de koning. Wanneer 

ze in de fout gingen of hiervan verdacht werden, was Herodes er zeer snel bij om orde op zaken te 

stellen en de hogepriester in kwestie te ontzetten uit zijn ambt. De verhalen over Simon en Matthias 

bevestigen dit. Na het debacle met Aristobulus had de koning zijn lesje geleerd.  De koning hield 

eveneens de hogepriestergewaden in eigen handen. Zo was de hogepriester volledig van hem 

afhankelijk om zijn ambt te kunnen uitoefenen. Het verbaast dan ook niet dat de hogepriesters na 

Aristobulus geen belangrijke rol meer hebben gespeeld.125 Herodes heeft gedurende zijn bewind 

minstens zes verschillende hogepriesters gekend. Dit moet een grote verandering geweest zijn 

aangezien voor zijn bewind er altijd een hogepriester geweest was per koning, omdat deze twee 

functies door een en dezelfde persoon bekleed werden.126 

Herodes trouwde zelf met iemand van Hasmonese afkomst. Als dochter van Alexandra, de dochter 

van Hyrcanus II, en Alexander, zoon van Aristobulus II, was Mariamne I een echte Hasmonese 

prinses. Het blijkt dus dat hij niet enkel de Hasmoneeën wilde bestrijden. Hij wilde deze dynastie ook 

gebruiken. Door dit huwelijk kon hij zijn claim op de Joodse troon namelijk kracht bijzetten. Zo 
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verwierf hij, althans in de ogen van het Joodse volk, zelf het Hasmonese prestige.127 Hij gebruikte 

haar prestige weliswaar niet alleen, hij vreesde zijn vrouw ook. Toen hij Soemus en Jozef de opdracht 

gaf om haar om het leven te brengen als hij niet zou terugkeren van zijn ontmoeting met Octavianus 

en Antonius, was dit niet alleen omdat hij het zich niet voor kon stellen dat Mariamne zou voortleven 

zonder hem. Zij was, in afwezigheid van hemzelf, in staat om de Hasmonese dynastie opnieuw tot 

leven te wekken. Dit wilde Herodes te allen tijde vermijden. Zij was namelijk samen met haar moeder 

Alexandra één van de laatste Hasmonese nakomelingen die nog in leven waren. Toen Mariamne in 

29 v.C. om het leven gebracht werd, was zij reeds minder nuttig. Herodes had zijn macht als koning 

reeds gestabiliseerd. Hij had deze Hasmonese achtergrond niet meer nodig om Judea te kunnen 

besturen. Hij wilde daarentegen een eigen Herodiaanse achtergrond creëren. Uit het huwelijk met 

Mariamne I kwamen twee zonen op de voorgrond, Alexander en Aristobulus, dit waren twee zeer 

Hasmonese namen. Ook zij waren geliefd bij het volk als afstammelingen van de Hasmoneeërs en 

werden door het volk en zichzelf als de toekomstige leiders van de Herodiaanse staat beschouwd. Dit 

boezemde Herodes opnieuw angst in. De twee broers drongen hem naar de achtergrond, net zoals 

Aristobulus destijds. Ook zij zouden het bewind van hun vader niet overleven. Herodes wist echter 

dat hij bij het Joodse volk een gevoelige snaar zou raken indien hij hen liet executeren. Hij wilde dit 

dan ook zo onopvallend mogelijk doen en liet hen meenemen naar Sebaste. In deze hellenistische 

stad werden zij geëxecuteerd. Op deze manier kwam dit niet onder de aandacht van het Joodse volk 

en werd een opstand vermeden.128 

De andere pretendent voor de troon was Antipater. Hij was de zoon van Doris, de eerste vrouw van 

Herodes. Zij was van een veel bescheidener afkomst dan Mariamne en kon daardoor veel minder 

invloed uitoefenen. Na de problemen met Alexander en Aristobulus werd Antipater als 

troonopvolger aangeduid. In tegenstelling tot de twee broers was hij meedogenloos en werd hij 

gehaat door het volk.129 Hij was dus veel minder een bedreiging voor zijn vader. De enige manier 

waarop Antipater de troon kon opeisen was omdat hij de oudste zoon was van de koning. Hij was 

helemaal niet in staat om invloed uit te oefenen op de Joodse bevolking. Hij was volledig afhankelijk 

van zijn vader en juist op dat vlak ging hij in de fout. Hij werd ongeduldig en smeedde een complot 

tegen hem. Dit werd ontdekt en ook Antipater overleefde het bewind van Herodes niet. De executie 

van Antipater bracht geen problemen met zich mee. Hij werd op een oneervolle manier begraven in 

Hyrcania.130 
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Op deze manier werden de drie meest capabele troonopvolgers van Herodes om het leven 

gebracht.131 Uiteindelijk zouden drie zonen hem opvolgen. Twee uit zijn vierde huwelijk en één uit 

zijn vijfde. Een Samaritaanse, Maltace, was de vierde vrouw van Herodes. Ze schonk hem twee zonen 

Antipas en Archelaus, die het rijk zouden overnemen. Verder is er over dit huwelijk zeer weinig 

geweten. De vijfde vrouw was Cleopatra van Jeruzalem. Behalve het feit dat ze het leven schonk aan 

twee zonen, waarvan een, Philippus, tetrarch zou worden, is er ook over haar niets geweten.132 Het 

feit dat er zo weinig over hen bekend is, laat blijken dat zij oorspronkelijk helemaal niet gezien 

werden als troonopvolgers. Ze werden daar niet voor klaargestoomd en ook het volk was hier 

helemaal niet op voorbereid. De enige machtsbasis waarop ze beroep konden doen bij hun 

aanstelling als etnarch of tetrarch was hun afstamming. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre 

deze afstamming gelegitimeerd was, of Herodes wel geliefd was en of het volk nog bewind onder één 

van zijn zonen zag zitten. Ook Augustus wist dit. Het was naar mijn mening een zeer slimme 

beslissing om het testament van Herodes niet uit te voeren en Archelaus etnarch te maken in plaats 

van koning. Indien hij zich bewees, kon hij deze titel later nog krijgen.133 Er is zeer weinig geweten 

over het bewind van Archelaus. Flavius Josephus heeft hierover zeer weinig nagelaten. Zeker is dat 

hij in 6 n.C. werd afgezet door keizer Augustus en verbannen naar Vienne in Gallië. Het lijdt dus 

weinig twijfel dat Archelaus geen goede heerser was. Hij haalde zich de woede van de Joden en 

Samaritanen op de hals. Augustus nam in 4 v.C. de juiste beslissing door Archelaus tot etnarch te 

benoemen, en niet tot koning.134 

Op socio-politiek vlak was Herodes niet bepaald de beste heerser die de Joden ooit gekend hebben. 

Hij ontmantelde de Sanhedrin, het gerechtelijke orgaan, en zorgde ervoor dat het ambt van 

hogepriester een deel van zijn gezag verloor. Verder werd de vorige dynastie en diens volgelingen 

volledig uitgeroeid, nadat ze gebruikt was in een poging om een nieuwe dynastie te creëren. 

Vervolgens werd er een nieuwe adel gevormd die voor zijn gezag volledig afhankelijk was van de 

koning. Tot slot haalden ook de meest capabele troonopvolgers het einde van het leven van Herodes 

niet, waardoor minder competente personen zoals Archelaus de macht in handen kregen. Op socio-

politiek vlak had de nieuwe elite bij het overlijden van Herodes dus een groot probleem. De reden 

waarom zij elite geworden waren, was er namelijk niet meer. 
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De cultureel-religieuze politiek van Herodes 

Was Herodes nu een Joodse koning of eerder een hellenistische heerser? Welke van de twee 

bevolkingsgroepen had het meeste baat bij zijn beleid? Herodes had namelijk een zeer moeilijk pad 

dat hij moest belopen. Hij moest zich een goede Jood tonen om in zijn rijk sympathie te wekken, 

maar op hetzelfde moment moest hij een voldoende pro-Romeins beleid voeren om in de gunst van 

Augustus te blijven.135 De historicus D. S. Russell beweert dat hij zelfs bij geen van beide 

bevolkingsgroepen het vertrouwen kon winnen. Zo was de hellenistische bevolking ontevreden 

aangezien ze beheerst werden door een Jood. De Joodse bevolking was zelfs nog minder tevreden 

aangezien ze bestuurd werden door een Idumeeër, al was zijn religie Joods. De Joodse aristocratie, 

zowel de priesters als de leken, lieten duidelijk blijken dat hij voor hen als koning totaal onacceptabel 

was. Het is dan ook niet verbazend dat Herodes een groot deel van deze elite om het leven liet 

brengen toen hij het ambt van koning aanvaardde.136 In het vervolg van dit stuk zal er overlopen 

worden wat Herodes allemaal gedaan heeft voor de Joden en voor de Grieken, want zo zal ik de 

hellenistische bevolking in het vervolg van deze tekst benoemen. Uiteindelijk zal er een korte 

evaluatie volgen om zo te ontdekken wie het meeste baat had bij het beleid van Herodes. 

a) De Herodiaanse politiek ten opzichte van de Grieken 

Bouwwerken zoals theaters, hippodromen en stadiums waren hellenistisch van aard. De Joden waren 

niet vertrouwd met dergelijke gebouwen en de activiteiten die erin gehouden werden. 

Vanzelfsprekend was Jeruzalem, zeker voor dergelijke aangelegenheden, de meest gevoelige plaats 

in de Joodse maatschappij. Toch liet Herodes daar een theater, een amfitheater en een hippodroom 

bouwen. Ook in steden zoals Herodium en Jericho werden dergelijke faciliteiten opgericht door de 

Joodse koning. In meer hellenistische steden zoals Caesarea kon Herodes met minder problemen 

soortgelijke bouwwerken laten bouwen. Hij construeerde er een hippodroom, een theater en een 

amfitheater. In Sebaste werden een theater en een stadium gebouwd, in Ashkelon een 

badencomplex, gymnasia in Ptolemais, Tripolis en Damascus en theaters in Sidon en Damascus. 

Uiteindelijk kunnen drie stellingen de culturele bouwpolitiek van Herodes samenvatten. Ten eerste 

werden dergelijke bouwwerken meestal op plaatsen gebouwd waar ze bij de Joodse bevolking geen 

religieuze emoties zouden kunnen opwekken. Ten tweede experimenteerde hij graag met dergelijke 

bouwwerken in zijn persoonlijke gebieden. Zo liet hij er een aantal nieuwe creaties construeren. Tot 
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slot drukten de hellenistische bouwwerken in Jeruzalem zijn culturele overtuiging uit. Toch liet hij ze 

buiten de stad bouwen en gebruikte hij zo min mogelijk decoraties om moeilijkheden te vermijden.137 

Herodes ging soms over tot het houden van spelen. Ook dit was vreemd voor de Joden. Zo liet hij een 

soort van Olympische Spelen heropleven ter ere van de overwinning van Augustus bij Actium. Deze 

spelen werden een eerste maal gehouden in 27 v.C. en werden daarna om de vijf jaar georganiseerd. 

De spelen werden opgedeeld in drie delen. Er waren de strijdwagenraces, deze werden gevolgd door 

een muziekcompetitie en als afsluiter waren er de atletiekwedstrijden. Deze atletiekcompetities 

werden gehouden in een groot amfitheater ergens in de vlaktes van zijn rijk. Hoewel de Joden de 

naakte worstelaars en de gruwelijkheden in de arena verafschuwden, zorgden vooral de trofeeën 

voor heibel. Dit waren schilden, helmen, zwaarden en dergelijke die op een artistieke manier waren 

opgehangen. De Joden brachten dit namelijk in verband met een beeldencultus, wat volgens hun 

religie verboden was.138 Op dit incident na waren deze spelen een groot succes. De overdadige 

prijzen hadden de beste artiesten en atleten van dat moment kunnen overhalen om naar het rijk van 

Herodes te komen.139 Ook in 12 v.C. werden dergelijke spelen gehouden bij de inauguratie van de 

stad Caesarea. Na tien jaar bouwen was de stad eindelijk afgewerkt. Er werd een festival 

georganiseerd en de stad werd weelderig versierd. Ook hier waren er gevechten, muziekcompetities 

en atletiekwedstrijden. Al deze festiviteiten werden zoals zo vaak opgedragen aan keizer Augustus.140 

Met betrekking tot hellenistische religieuze bouwwerken ging de aandacht van Herodes voornamelijk 

uit naar de keizerscultus. Voor deze keizercultus liet de koning drie tempels als eerbetoon aan 

Augustus en Roma bouwen. Op deze manier bevestigde hij zijn loyaliteit aan de keizer. Hoewel hij 

een Jood was en hij dus engagement aan de Joodse god Jahweh verschuldigd was, was Herodes even 

geëngageerd ten aanzien van met keizer Augustus. Weliswaar koos hij voor zijn constructies plaatsen 

uit die de Joodse bevolking zo min mogelijk als beledigend zou ervaren. Zodoende kregen zijn twee 

hellenistische steden bij uitstek, Caesarea en Sebaste, een tempel. Ook in Panias, een stad die reeds 

lang geassocieerd werd met de heidense godheid Pan, werd een tempel opgericht. Er wordt nergens 

vermeld dat deze tempels voor conflicten gezorgd hebben. Dit wijst erop dat Herodes goede plaatsen 

had uitgekozen. In de Joodse tempel te Jeruzalem werd er eveneens aan de keizer gedacht. Dagelijks 

offerde men aan God in naam van keizer Augustus. Ook buiten zijn rijk hielp Herodes met het 

bouwen van religieuze constructies. Zo werden er tempels gebouwd in Tyrus en Berytus141 en liet 
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Herodes op eigen kosten de tempel voor Apollo in Rhodos herstellen.142 Ook religieuze bouwwerken 

in Athene en Olympia zouden door koning Herodes gefinancierd zijn.143  

Naast bouwen had Herodes ook nog andere hellenistische interesses. Na de dood van Cleopatra had 

Herodes naast een gebiedsuitbreiding ook Nicolaus van Damascus gekregen van Octavianus. Nicolaus 

was de leraar van de kinderen van Cleopatra. Herodes, die maar een beperkte opleiding had 

genoten, bleek nu geïnteresseerd om een bredere culturele bagage te verwerven. Nicolaus nam deze 

taak op zich en onderwees Herodes in filosofie, retoriek en geschiedenis. Hij werd een vertrouweling 

van de koning en zou later een geschiedenis over hem schrijven waaruit Flavius Josephus zijn kennis 

over het leven van Herodes heeft gehaald. Dit werk is echter met de tijd verloren gegaan.144 

b) De Herodiaanse politiek ten opzichte van de Joden 

Hoewel Flavius Josephus letterlijk schrijft dat iedereen besefte dat Herodes vriendelijker was tegen 

de Grieken dan tegen de Joden145, is dit niet helemaal waar. Er dient hierbij een serieuze 

kanttekening gemaakt te worden. Herodes heeft zich namelijk serieus ingespannen voor de Joden, al 

kwam dit niet altijd even goed over. Zo stelt Nikiprowetzky dat Herodes attenter was en meer 

respect toonde ten opzichte van de Joodse religie dan wordt aangenomen.146 Zo heeft Herodes 

verschillende Joodse religieuze gebouwen laten oprichten. In Hebron werd er bijvoorbeeld een 

Joodse tempel gebouwd zoals in Jeruzalem, maar dan op een kleinere schaal. Dit was een 

herdenkingsmonument voor de Patriarchen en Matriarchen van de Joodse religie. In Mamre liet hij 

een gedenkteken voor aartsvader Abraham construeren. Hiermee herdacht hij de voorvaders van 

zowel de Idumeeërs als de Israëlieten. Op deze manier probeerde hij conflicten tussen deze groepen 

te vermijden. Een tweede, minstens even belangrijk effect hiervan was dat Herodes, zelf een 

Idumeeër, zich zo kon legitimeren als een Jood. Ook hij was een afstammeling van Abraham. Op deze 

manier trachtte hij de stellingen dat hij geen Jood was te ontkrachten. Het is opmerkelijk dat 

Josephus over deze kleinere bijdragen van de koning aan de Joodse religie niets vertelt.147 Herodes 

grootste monumentale bijdrage aan de Joodse religie was vanzelfsprekend het wederopbouwen van 

Joodse tempel in Jeruzalem. Zo probeerde hij de Joodse religie in een rijkere toestand achter te laten 

dan voor zijn bewind. Hij slaagde erin om de Joodse priesterlijke aristocratie te overtuigen van de 
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slagkracht van dit enorme project.148 Het is natuurlijk de vraag of Herodes dit wel deed voor de 

Joodse bevolking. Had hij goede bedoelingen of streefde hij enkel roem voor zichzelf na? Wilde hij 

onsterfelijk worden door het belangrijkste gebouw van de Joodse religie in een dergelijke glorie 

opnieuw op te bouwen?149 Hij heeft enorm veel geld in dit project gepompt. In de hele Joodse 

geschiedenis heeft niemand ooit meer gedaan voor de tempel.150 Het dient wel gezegd dat Herodes 

voor deze reconstructie geld gebruikte waar hij beroep op kon doen. Hij maakte geen gebruik van de 

tempelschatten. Hij slaagde erin om met een combinatie van staatsfinanciën en persoonlijk geld dit 

project ten uitvoer te brengen.151 De tempel was bedoeld om alle Joden te dienen, maar in principe 

kon zij enkel de Joden dienen die naar de tempel kwamen. Synagogen zorgden voor de rest van de 

Joden. De bronnen alluderen echter dat Herodes geen synagogen liet bouwen. Maar volgens historici 

zoals Richardson was dit niet geloofwaardig. Na uitgebreid onderzoek heeft men toch twee 

synagogen uit de tijd van Herodes gevonden waardoor blijkt dat hij deze toch, weliswaar in mindere 

mate, liet bouwen.152 

Zoals eerder werd verteld, perkte Herodes door zijn aanstellingspolitiek de macht van de 

hogepriester in. De Joodse rechterlijke macht, de Sanhedrin, moest zelfs nog meer inbinden. De twee 

belangrijkste Joodse instellingen werden dus aan banden gelegd. Ook voor de drie traditionele 

strekkingen binnen de Joodse religie veranderde er veel. Zo waren er ten eerste de Sadduceeën. Zij 

hechtten enorm veel belang aan de Joodse wetten die ze strikt probeerden na te leven. Het is tevens 

belangrijk te vermelden dat deze doctrine geloofde dat je ziel samen heenging met de rest van je 

lichaam.153 Gedurende het bewind van Herodes raakten zij op de achtergrond. Dit kwam grotendeels 

door eliminatie door de Joodse koning bij het begin van zijn regentschap. Zij werden vervangen door 

een nieuwe elite.154 Toen Josephus zijn werken schreef, waren er nog maar zeer weinig personen die 

deze doctrine in stand hielden, al waren dit vaak zeer vooraanstaande personen uit de Joodse 

maatschappij.155 Ten tweede waren er de Farizeeërs. Zij volgden het gedrag van de rede, en wat deze 

rede hen toeschreef, dat zouden ze doen. Zo deden ze wat God hen voorschreef, maar de manier 

waarop kozen ze zelf. Ze geloofden dat de menselijke ziel onsterfelijk is en dat er in het hiernamaals 

beloningen en straffen werden gegeven.156 Zij hadden de steun van het Joodse volk, waardoor 

Herodes hun medewerking wel kon gebruiken. Ze hadden echter geen gedeelde waarden. Herodes 
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gaf geen speciale toezeggingen aan hen als groep en de Farizeeërs weigerden eden af te leggen ten 

opzichte van Augustus en Herodes samen. Hoewel Herodes goede relaties had met sommige 

Farizeeërs, werkten zij als groep tegen de Joodse koning.157 Tot slot was er als laatste de sekte van de 

Essenen, die Josephus fascineerden, hij schreef zeer veel over hen. Zij schreven alles toe aan God en 

geloofden in de onsterfelijkheid van zielen. Zij voerden hun offers zelf uit, weg van de Joodse tempel, 

en hielden zich voornamelijk bezig met het huishouden.158 Herodes stelde zich positief op ten 

opzichte van de Essenen. Hij had een hoge dunk van hen en hield ze in ere. Hij gaf hen onder meer de 

toestemming om niet te hoeven deelnemen aan een eed van loyaliteit aan zijn koningschap.159 

Dergelijke toegevingen waren een uitzondering gedurende het bewind van Herodes. Andere groepen 

konden alleen maar dromen van een dergelijke behandeling.160 

Herodes wilde de Joden ook niet schofferen. Hij was zelf Joods en respecteerde dus hun geloof. Zo 

zorgde hij ervoor dat er op zijn munten geen menselijke afbeeldingen te zien waren, maar enkel 

onschuldige symbolen. Er was namelijk een afbeeldingsverbod in de Joodse religie. Op alle nieuwe 

gebouwen van Herodes in Jeruzalem waren er evenmin afbeeldingen te bespeuren. Hij probeerde 

deze regels van zijn eigen religie zo min mogelijk te overtreden. Toch slaagde hij hier soms niet in. In 

hoeverre was hijzelf een echte Jood als men ziet dat anderen bij de kleinste overtreding reageerden 

tegen zijn beleid? Ook bij het bouwen van de tempel trachtte hij heisa te vermijden. Hij wilde zijn 

onderdanen verzekeren van zijn religieuze overtuiging en steun winnen voor zijn beleid. Enkel 

priesters mochten het centrale gedeelte van de tempel bouwen. Zelf heeft hij ook nooit een voet 

gezet in dit centrale gedeelte aangezien dit enkel toegankelijk was voor priesters. Tot slot liet hij niet 

toe dat Salome zou huwen met Syllaeus de Nabateeër alvorens deze zich zou bekeren tot de Joodse 

religie. Dit kon de Nabatese heerser echter niet doen aangezien hij vreesde niet meer in Nabatea 

aanvaard te worden. Een bekering tot de Joodse religie was dus geen optie voor hem. De 

huwelijksplannen werden opgeborgen.161 

c) De cultureel-religieuze politiek: een evaluatie 

Wie trok Herodes nu voor? Had de Joodse bevolking meer baat bij zijn beleid, of eerder de 

hellenistische? Naar mijn mening was Herodes zowel een hellenistische als een Joodse koning. Echter 

de hellenistische politiek van Herodes was minder hellenistisch dan in andere gebieden, terwijl de 

Joodse politiek minder Joods was dan onder de Hasmonese koningen. Sinds de Romeinse 
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veroveringen moest er dus een dubbel beleid gevoerd worden in Judea, er was zowel nood aan een 

Joods als aan een hellenistisch beleid.162 Na een tijd van burgeroorlogen en conflicten kon Herodes in 

37 v.C. eindelijk een beleid beginnen uitstippelen. De perceptie ontstond dat de koning niet meer 

alles voor de Joden kon doen, maar twee verschillende bevolkingsgroepen in het gareel moest 

houden. Hij moest de stok in tweeën delen en slaagde hier, naar mijn mening, uiteindelijk redelijk in. 

In tegenstelling tot latere periodes kwam het op een paar kleine incidenten na niet tot een 

gewapend treffen tussen beide bevolkingsgroepen. De Joden voelden zich weliswaar achtergesteld. 

Hun koning was er niet meer voor hen alleen. Hoewel Herodes probeerde een goed beleid te voeren 

voor de Joden was dit niet helemaal mogelijk aangezien hij ook de andere bevolkingsgroep en de 

Romeinse keizer tevreden moest houden. Het voelde voor de Joden alsof hun koning een agressieve 

hellenistische politiek voerde. Dit was op een aantal momenten zeker het geval.163 Maar de Grieken 

konden zich evenzeer op bepaalde momenten enorm benadeeld voelen. Er kan hier dus al het begin 

van een ontluikend etnisch conflict gezien worden tussen Joden en Grieken. Dit conflict was echter 

nog jong en Herodes kon het nog binnen de perken houden. Pas veertig jaar na zijn overlijden 

zouden de eerste echte etnische problemen ontstaan onder Pontius Pilatus, de wortels waren echter 

al gelegd met de Romeinse verovering. De eerste barstjes in het raamwerk zouden er reeds komen 

voor de dood van koning met het conflict over de gouden arend. 

Het militair apparaat van Herodes 

Hoe zag het leger van de Joodse koning er ongeveer uit? Herodes was zeer afhankelijk van zijn leger: 

hij had nood aan loyale troepen om zijn heerschappij in stand te houden. Zo was zijn leger er niet 

alleen om het rijk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf, ook de binnenlandse bevolking 

moest in het gareel gehouden worden. De soldaten uit het leger van Herodes kunnen opgedeeld 

worden in twee categorieën. Ten eerste waren er de rekruten die een perceel grond kregen van de 

koning. Op deze grond mochten ze doen wat ze wilden, maar ze waren Herodes een aantal diensten 

verschuldigd. Zo moesten ze onder meer te allen tijde klaarstaan om het staande leger van Herodes 

te kunnen vervoegen.164 Het staande leger was de tweede categorie binnen de soldaten van de 

Joodse koning. Deze soldaten waren met minstens zestienduizend.165 Volgens Josephus bestond dit 

huurlingenleger onder meer uit Thraciërs, Germanen en Galliërs.166 Een ander belangrijk deel van het 

staande leger waren de inwoners van Sebaste, de Sebastijnen. Deze hellenistische stad was een 

hofleverancier voor elitetroepen. De Sebastijnen waren, net zoals de Thraciërs, Germanen en 
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Galliërs, heidense en, althans in de optiek van de Joden, buitenlandse soldaten. De lijst van 

buitenlandse soldaten in het leger van Herodes is hier allicht niet mee afgerond. Zo is het 

aannemelijk dat er ook Syriërs, Nabateeërs, Itureeërs en nog andere nationaliteiten in het leger van 

Herodes mee vochten.167 Het merendeel van het leger van Herodes dat Jeruzalem in 37 v.C. voor 

hem innam, bestond toch uit Joden. Het kan echter zijn dat sindsdien de etnische compositie van zijn 

leger veranderd is. Herodes verloor wat vertrouwen in zijn Joodse onderdanen. De Hasmoneeërs 

hadden nog steeds veel aanhang. Hij begon meer te steunen op Griekse soldaten en buitenlandse 

huurlingen. Zo rekruteerde hij veel soldaten in het hellenistische deel van zijn koninkrijk, waarvan de 

Sebastijnen het schoolvoorbeeld zijn.168 Hij was de eerste Joodse heerser die het aandurfde om 

soldaten te werven in deze steden. Hij vertrouwde hen aangezien ze een grote haat koesterden voor 

de Joden. Zo konden ze hem beschermen tegen opstanden van het Joodse volk.169 Volgens Flavius 

Josephus zouden deze hellenistische troepen uiteindelijk de finale aanzet geven tot het ontketenen 

van de Joodse opstand in 66 n.C.170 Als Herodes voor zijn leger wel een beroep deed op Joden, 

kwamen deze vooral uit Idumea en Babylonië, aangezien dit de enige waren waarvan hij dacht dat hij 

ze kon vertrouwen. Joden uit Judea worden met betrekking tot dit onderwerp zeer weinig vermeld in 

de bronnen, iets wat de realiteit zou kunnen weerspiegelen. Herodes’ vertrouwen in buitenlandse 

soldaten zou een indicatie kunnen zijn van de grootte van zijn angst dat hij om het leven gebracht 

zou worden door één van zijn Joodse onderdanen.171 Soldaten waren echter niet het enige element 

waaruit zijn leger bestond. Het is goed mogelijk dat Herodes zelfs een vloot ter zijn beschikking had. 

Toen Caesarea gebouwd werd, werd deze gloednieuwe stad de thuisbasis voor deze vloot. In 14 v.C. 

ging Herodes bijvoorbeeld met zijn vloot op expeditie naar de Zwarte Zee waar hij Marcus Agrippa te 

hulp schoot.172 Het blijkt dus dat hij zijn Romeinse oversten te hulp kwam. Zo lijkt zijn leger een derde 

functie gehad te hebben, naast het verdedigen tegen binnen- en buitenlandse dreigingen. Was het 

leger van Herodes zo disproportioneel groot omdat hij zich wilde bewijzen ten opzichte van de 

keizer? Het oogt alsof dit een poging was van de koning om mee te tellen in het Romeinse rijk. Hij 

wilde tonen hoe capabel hij was en zijn bereidheid demonsteren om de belangen van de keizer te 

verdedigen.173 

Bij een dergelijk groot leger rijst natuurlijk de vraag of Herodes financieel wel in staat was om dit 

leger staande te houden. I. Shatzman heeft uitgerekend dat de kosten voor een dergelijk leger in die 
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tijd varieerden tussen 3 miljoen en 4,5 miljoen denarii per jaar, een enorme kost. Shatzman gaat 

daarop verder en denkt dat het jaarlijks inkomen van Herodes minstens 13 miljoen denarii geweest 

moet zijn. Volgens Shatzman zou Herodes dus tussen een derde en een vierde van zijn jaarlijks 

budget uitgegeven hebben aan zijn leger. Daardoor had Herodes volgens deze berekening tussen 8,5 

miljoen en 10 miljoen denarii per jaar over voor andere uitgaven.174 

Herodes had echter niet alleen een staand leger ter beschikking, daarnaast bezat hij ook een 

geheime politie. Dit apparaat werd gebruikt om zijn paranoïde persoonlijkheid te beschermen en om 

zijn terreurbewind op zijn ontevreden onderdanen uit te voeren. Zo beschrijft Josephus dat Herodes 

zichzelf beschermde tegen de woede van het volk. Hij liet niet toe dat zijn onderdanen elkaar zouden 

kunnen ontmoeten en keek toe op alles wat mensen deden. Hij had alles in de gaten en wanneer er 

iemand betrapt werd op verdachte handelingen, werd de persoon in kwestie zeer zwaar gestraft.175 

Deze geheime dienst komt nog duidelijker ter sprake wanneer er een complot tegen Herodes 

ontdekt wordt. Een spion, aangenomen voor zo’n aangelegenheden, had volgens Josephus Herodes 

op de hoogte gebracht van een dergelijk verraad.176 Met deze geheime politie toetste hij dus de 

publieke opinie en trachtte hij elk vermoeden van verzet te ontdekken en in de kiem te smoren door 

middel van zware repressie.177 

Om zijn veiligheidsgevoel te versterken, verstevigde de Joodse koning zijn burchten en paleizen. Hij 

bouwde tevens muren rond steden zoals in Sebaste178 en hij liet de oostelijke grens van het rijk 

verstevigen met een militaire gordel. Een tiental burchten vormden een moeilijk doordringbaar 

netwerk. Deze vestingen werden gebouwd op toppen van heuvels. Elke burcht had zijn eigen 

waterreservoir en additionele aquaducten zodat het lange tijd autocratisch kon zijn in tijden van 

oorlog. Elke vesting was in staat om signalen uit te zenden naar minstens een andere vesting, 

meestal zelfs naar meerdere. Sommige vestingen konden zelfs signalen uitzenden naar de hoofdstad 

Jeruzalem. Zo konden de koning en andere militaire bevelhebbers zeer snel gewaarschuwd worden 

wanneer er iets niet pluis was. Herodes heeft dit systeem echter niet uitgevonden, het bestond al 

voor hij aan de macht kwam. Hij creëerde weliswaar een aantal nieuwe burchten, de twee Herodia, 

en hij maakte dat het systeem veel efficiënter kon werken.179 De burchten werden door Herodes niet 

alleen gebruikt tegen buitenlandse offensieven. Hij gebruikte ze evenzeer voor zijn persoonlijke 

veiligheid als voor de veiligheid van zijn regime. Zo werden Hyrcania en Machaerus onder meer 
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gebruikt als gevangenis waar politieke gevangen vastgehouden en geëxecuteerd werden en werd 

Alexandrium gebruikt om de persoonlijke schatten van Herodes te bewaren en beschermen.180 Ook 

andere steden werden gebouwd voor de persoonlijke veiligheid van koning Herodes. Zo vertelt 

Josephus dat Sebaste gelegen was op een dag reizen van Jeruzalem. Het was handig voor de koning 

dat een dergelijke hellenistische stad zo dicht bij de hoofdstad gelegen was. Zo kon het zowel 

Jeruzalem zelf als de rest van het koninkrijk in de hand houden.181 In geval van een opstand van de 

Joden wilde koning Herodes voor zijn persoonlijke veiligheid tussen zogenoemde ‘veilige steden’ 

kunnen reizen. Deze waren op maximum een dagreis van elkaar gelegen. Net zoals Caesarea speelde 

Sebaste dus een dergelijke centrale rol in de defensieve barrière van Herodes. Hij verhoogde de 

populatie van de stad met loyale onderdanen, meestal ex-militairen die op pensioen waren, en 

verstevigde haar met versterkte muren en torens.182 Het is dan ook niet verbazend dat Herodes zijn 

zonen Alexander en Aristobulus naar Sebaste brengt wanneer hij ze om het leven wil brengen. Door 

zijn loyale hellenistische bevolking was Sebaste namelijk de enige stad in zijn rijk waar hij een 

dergelijke daad kon verrichten zonder dat de Joodse bevolking spontaan in opstand zou komen.183 

Hoe groot was nu de slagkracht van het leger van Herodes? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden 

aangezien Herodes zelf maar twee oorlogen gevoerd heeft en het was dan nog eens tegen dezelfde 

vijand, Nabatea. Het is namelijk moeilijk om uitspraken te doen over de herovering van Judea op 

Antigonus aangezien hij daar geholpen werd door Marcus Antonius. Ook bij andere 

aangelegenheden, bijvoorbeeld wanneer Herodes Marcus Agrippa ging helpen, is het moeilijk om de 

slagkracht van zijn leger in te schatten. In 31 v.C. ging Herodes, op aansturen van Cleopatra, een 

eerste maal ten strijde tegen de Nabateeërs. Aanvankelijk leek dit een gemakkelijke overwinning te 

worden, maar dit was buiten Athenion, een generaal van Cleopatra, gerekend. Athenion kwam de 

Nabateeërs te hulp en dreef de Joden terug. Hoewel Judea ondertussen getroffen werd door een 

zware aardbeving, slaagde Herodes erin om zich te herpakken. Toen Athenion vertrokken was naar 

Actium kon hij de Nabateeërs verslaan waarna hij de strijd staakte.184 In deze strijd was het leger van 

Herodes dus duidelijk sterker dan de Nabateeërs. Zonder toedoen van Athenion was dit naar alle 

waarschijnlijkheid een zeer vlotte overwinning voor de Joodse koning geweest. Ook toen Herodes in 

het begin van het laatste decennium v.C. Nabatea binnenviel na het conflict met de bandietenleiders, 

ging de strijd vlot. Josephus vertelt dat Herodes in drie dagen tijd zeven burchten had ingenomen en 

de bandieten had gevangen genomen. Ook toen Naceb, een kapitein van de Nabateeërs, de 
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bandieten te hulp schoot, was de strijd snel beslist.185 De soldaten van Nabatea waren geen partij 

voor het leger van Herodes in deze confrontatie. De troepen van de Joodse koning waren duidelijk 

sterker. Uit deze twee aangelegenheden blijkt dat de slagkracht van het leger van Herodes groter 

was dan die van de Nabateeërs.  

Samenvattend was een sterk leger voor Herodes van vitaal belang. In de eerste plaats had dit 

betrekking op zijn eigen veiligheid. Hij moest zich beschermen tegen aanvallen van buitenaf en 

opstanden en aanslagen van binnenuit. Met zijn leger, geheime dienst en versterkte burchten en 

steden probeerde hij zichzelf zo goed mogelijk te beschermen. Het is duidelijk dat hij hierin geslaagd 

is, anders had hij nooit vierendertig jaar over Judea kunnen heersen. Etnisch zorgde hij ervoor dat 

zijn leger gemengd was. Hij deed beroep op voldoende Joden, al nam dit waarschijnlijk met de jaren 

af. Deze Joden kwamen voornamelijk uit Babylonië en Idumea aangezien Herodes dit als zeer loyale 

gebieden zag. Verder deed hij beroep op hellenistische soldaten, gerekruteerd in de niet-Joodse 

gebieden in zijn rijk, en op buitenlandse huurlingen. Dit betrof voornamelijk Galliërs, Germanen en 

Thraciërs. Daardoor moest hij niet volledig vertrouwen op Joodse soldaten, noch helemaal steunen 

op zijn heidense troepen, al bestond zijn lijfwacht wel volledig uit buitenlanders. Dit werd normaal 

geacht in die periode. Tot slot had Herodes heel snel door dat een groot, sterk en efficiënt leger een 

goed hulpmiddel was om snel in gunst te raken van Romeinse generaals. Hij trainde, disciplineerde 

en structureerde zijn leger dan ook volgens de Romeinse standaarden. Hij was zeer trots op deze 

verwezenlijkingen en aarzelde vaak geen moment om Agrippa of Augustus met dit leger te hulp te 

schieten.186 

Een evaluatie van het beleid van Herodes 

Hoe kan het beleid van Herodes nu geëvalueerd worden? Heeft hij het gebied beter of slechter 

achtergelaten dan hij het oorspronkelijk in handen gekregen had? Hoe was hij persoonlijk als 

heerser? En vooral, heeft hij een raamwerk geschapen waarin de Joden zich onherroepelijk op het 

pad van de opstand begaven? 

Moeten we de uitspraken van Flavius Josephus geloven? In een vergelijking met koning Agrippa, die 

heerste over Judea van 41 n.C. tot 44 n.C., beschrijft hij Herodes als slechtgehumeurd en zeer streng 

in zijn straffen. Hij had geen medelijden met personen waar hij een hekel aan had en iedereen nam 

het feit waar dat hij vriendelijker was ten opzichte van de Griekse bevolking dan ten opzichte van de 

Joden. Hij verfraaide buitenlandse steden, bouwde baden en theaters en richtte tempels op, maar 

achtte het niet nodig om dergelijke bouwwerken op te richten in Joodse steden of een zodanige 
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donatie te doen aan de Joden die het vermelden waard was. Van Agrippa had Josephus duidelijk een 

veel hogere dunk. Hij werd beschreven als liefdadig en vrijgevig. Hij werd geroemd voor de grote 

donaties die hij aan de Joodse bevolking gegeven had. Hij had een zachtaardig karakter en was zeer 

voorzichtig in de navolging van de Joodse wetten.187 Indien we deze twee schetsen van Joodse 

koningen bekijken, is het duidelijk dat Josephus Agrippa de hemel in prees. Hij had veel bewondering 

voor deze koning. Herodes daarentegen werd met de grond gelijk gemaakt. Volgens Josephus was hij 

een zeer slechte koning en heeft hij zeer weinig gedaan voor het Joodse volk. Ook bij zijn overlijden 

lezen we dergelijke woorden. Hij was vreselijk wreed ten opzichte van anderen en leed enorm onder 

zijn eigen hartstocht. Toch had hij veel geluk, hij kon koning worden en leefde zeer lang, al was hijzelf 

toch eerder ongelukkig volgen Josephus.188 Hier wordt Herodes beschreven als een brutaal individu 

en een mentaal onstabiele persoon.189 Maar was dit wel zo, heeft Herodes Judea echt in een 

dergelijke mate slecht bestuurd? 

Er dient naar mijn mening een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de persoon Herodes 

en het beleid van de Joodse koning. De persoon Herodes kan krankzinnig genoemd worden. Zo 

kadert de moord op de oude Hyrcanus II in 30 v.C. puur in het feit dat Herodes de grote vrees had dat 

Hasmonese dynastie weer aan de macht zou kunnen komen. Hyrcanus zelf wilde de macht echter 

niet meer en hij was hier ook niet meer toe in staat door zijn verminkingen en hoge leeftijd. Dit was 

dus een onnodige moord.190 Ook Mariamne I heeft enorm geleden onder Herodes. Tot tweemaal toe 

gaf de Joodse koning de opdracht dat Mariamne om het leven gebracht zou moeten worden indien 

hijzelf niet terug zou komen van een bezoek aan de op dat moment machtigste persoon van het 

Romeinse rijk. Hij kon de gedachte niet aan dat Mariamne nog in leven zou zijn terwijl hij al 

heengegaan zou zijn. De jaloezie ging zelfs nog een stap verder. De twee personen die erover 

moesten waken dat Mariamne om het leven gebracht zou worden, Jozef en Soemus, werden zelf in 

de nasleep van hun opdracht geëxecuteerd. Beiden werden er van verdacht van intieme handelingen 

verricht te hebben met Mariamne. Hoewel dit waarschijnlijk zelfs niet gebeurd is, nam ook hier de 

jaloerse paranoïde persoonlijkheid van koning Herodes de bovenhand. Zowel Jozef als Soemus 

werden direct om het leven gebracht bij het horen van deze aantijgingen. Mariamne zou deze laatste 

aanklacht evenmin niet overleven. Rond de jaarwisseling van 29 en 28 v.C. werd ze om het leven 

gebracht.191 Ook de dood van Alexander en Aristobulus kan binnen ditzelfde kader gezien worden. 

Toen Herodes hen een eerste maal naar Augustus bracht om hen te bestraffen voor hun 
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zogenoemde verraad, er werd namelijk beweerd dat ze hun vader wilden vergiftigen, werden beide 

zonen onschuldig verklaard. Het betoog van Herodes was enkel gebaseerd op verdachtmakingen 

vanwege Salome, Doris, Pheroras en Antipater. De paranoïde persoonlijkheid van Herodes ging hier 

dan ook graag op in. Het verbaast mij dan ook niet dat de broers na dit incident argwaan koesterden 

tegen hun vader en dat het idee om hem te verraden wel eens zou kunnen opkomen in hun 

gedachten. Toen Alexander en Aristobulus in 7 v.C. uiteindelijk om het leven gebracht werden, 

gebeurde dit ook grotendeels door middel van verdachtmakingen vanwege Antipater. Er waren geen 

bewijzen dat de broers hun vader onheil wilden aandoen, maar uiteindelijk werd dit wel de reden 

waarom ze om het leven gebracht werden. Hoewel delen van deze gebeurtenissen verklaard kunnen 

worden vanuit de politieke context, verklaart dit niet alles. Dit noopte A. Kasher ertoe te stellen dat 

Herodes leed aan een paranoïde persoonlijkheidsstoornis.192 Deze aandoening heeft als kenmerk dat 

de persoon in kwestie een aanhoudend en ongegrond wantrouwen heeft tegen mensen. Familie en 

vrienden worden daardoor met een zekere afstandelijkheid benaderd. Pas wanneer echt duidelijk is 

dat zij geen kwade bedoelingen hebben, zal dit wantrouwen vervagen.193 Deze paranoïde 

persoonlijkheid was zowel zichtbaar op persoonlijk als op politiek niveau. Zo lieten veel politieke 

rivalen het leven aangezien Herodes bang was dat ze zijn macht zouden inperken of overnemen. De 

overlijdens van Aristobulus III, Hyrcanus II, de leden van de Sanhedrin en anderen kunnen binnen dit 

kader gezien worden. Mariamne, Alexandra, de broers en anderen waren dan weer persoonlijke 

kennissen die het leven lieten door deze aandoening van Herodes. Het valt ook op dat zijn 

slachtoffers vaak zonder verhoor, door een vooraf besloten oordeel of door middel van een 

schaduwproces naar het schavot werden verwezen. Eenmaal het oordeel van Herodes geveld was, 

was er meestal geen weg meer terug.194 

Herodes zelf stierf verbitterd. In persoonlijk opzicht waren de laatste tien jaar van zijn regentschap 

de ergste.195 Hij was beter rond 12 v.C., op het toppunt van zijn macht, samen met Marcus Agrippa 

overleden. Dit was hem echter niet gegund. Sinds 28 v.C. werd hij door het overlijden van Mariamne 

als een schaduw achtervolgd. Het volk haatte hem en zijn eigen familie had hem verraden. In de 

laatste jaren van zijn regentschap verloor hij ook het vertrouwen van keizer Augustus en liet hij zijn 

drie meeste capabele troonopvolgers om het leven brengen. Herodes beëindigde zijn leven als een 

verbitterd man.196 
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Desondanks heeft deze paranoïde persoon voor een voorspoedig bewind gezorgd in Judea. Hij 

heerste met de toestemming van de drie belangrijkste personen uit zijn tijd en raakte zelfs bevriend 

met deze machthebbers. Marcus Antonius, Augustus en Marcus Agrippa legden hem dan ook geen 

strobreed in de weg. Hij kon een eigen beleid voeren en bracht daarmee welvaart naar Judea. Vooral 

economisch ging het Herodes voor de wind. De economie nam een hoge vlucht onder zijn bewind en 

dit was vooral te zien in de talloze bouwwerken die hij liet construeren. Herodes liet Judea in een 

betere economische situatie achter dan dat hij het aanvankelijk gekregen had. Ondanks zijn enorme 

uitgaven beschikte Judea bij zijn dood over een volle staatskas en een welvarend gebied. Zijn 

nageslacht heeft Herodes de titel ‘de Grote’ gegeven en misschien verdient hij dit ook wel. De 

economische welvaart die hij heeft geschapen in een Judea dat voorheen door oorlog geteisterd 

werd, is uiteindelijk wel uitzonderlijk. Dit werd door de Joden echter niet zo aanzien. Hoewel ze er 

economisch beter vanaf waren, koesterden ze toch onvrede tegen het beleid van Herodes. Herodes 

begreep dat als de Joden als natie wilden blijven bestaan, ze zich niet alleen zouden moeten 

vereenzelvigen met de Romeinse heerschappij, maar ook met de Romeinse cultuur. Herodes, met 

zijn eigen voorliefde voor de hellenistische cultuur, wilde de starre barrière die de Joden gecreëerd 

hadden tussen zichzelf en de rest van de wereld slechten. De Joden waren het hier echter niet mee 

eens en Herodes voerde in dit opzicht een veel te hellenistische politiek. Tegen deze politiek 

koesterde de Joodse bevolking veel argwaan.197 Er ontstond de perceptie onder de Joden dat hun 

eigen koning meer deed voor de hellenistische bevolking dan voor henzelf. Maar deze koning was 

ook heerser van deze hellenistische bevolking. Hij moest ook hen min of meer tevreden houden. 

Daarenboven moest Herodes in de gunst van keizer Augustus blijven. Maar uiteindelijk hadden de 

Joden wel een punt, er werden veel meer hellenistische dan Joodse bouwwerken geconstrueerd. Het 

wrede terreurbeleid van Herodes maakte hem ook niet populair. Daden zoals het uitmoorden van de 

Sanhedrin zorgden ervoor de koning gevreesd werd. Door zijn paranoïde persoonlijkheidsstoornis 

kon het kleinste foutje iemands dood betekenen. Het is natuurlijk ook de vraag wat het Joodse plebs 

hier allemaal van vond. Bronnen werden nagelaten door de geletterde elite en deze bronnen zijn dus 

een weerspiegeling van hun gedachten. Deze elite werd door Herodes uitgemoord en vervangen. 

Daardoor is het ook niet verrassend dat deze oude overgebleven elite de koning haatte en men bang 

was voor zijn wrede straffen. Maar wat dacht het gewone volk over hun koning? Zagen zij Herodes 

ook als een wreed en brutaal man? Of waren deze mensen eerder blij dat de koning extra 

werkgelegenheid voor hen had geschapen waardoor men rustig kon leven? Het is ronduit onmogelijk 

om, met de beperkte bronnen die ons ter beschikking staan, een antwoord op deze vraag te geven. 

Toch lijkt het mij onwaarschijnlijk dat alle Joden Herodes als een wrede hellenistische heerser zagen. 
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Hoewel Herodes een uitgebreid militair apparaat achter zich had waarmee hij een terreurbewind 

gevoerd heeft, zou het toch tot opstanden geleid moeten hebben indien de volledige Joodse 

bevolking tegen zijn beleid was. Aangezien Flavius Josephus geen al te hoge dunk van Herodes had, 

zou hij de kans ook niet hebben laten liggen om deze opstanden tegen het regime te vermelden. Het 

gebrek aan opstanden in het relaas van Flavius Josephus wijst er dus op dat Herodes alles uiteindelijk 

goed in de hand had. Hij had veel tegenkanting vanuit verschillende hoeken maar slaagde er toch in 

om een voorspoedig bewind voor Judea uit te stippelen. Hij zorgde ervoor dat gedurende zijn dertig 

jaar durende koningschap Judea in vrede floreerde.198 

De belangrijke vraag is nu natuurlijk of Judea na het bewind van Herodes klaar was om in opstand te 

komen. Heeft Herodes met zijn beleid latere opstanden veroorzaakt? Heeft hij wortels gezaaid die 

zeventig jaar later zouden uitkomen met de Joodse opstand van 66 n.C. tot gevolg? Of heeft hij 

gewoon een zeer goed bewind gevoerd en liggen de oorzaken voor de problemen in de jaren ’60 n.C. 

later? De vraag is dan natuurlijk ook wat de determinanten voor een opstand waren in de Oudheid. 

Er bestaat echter geen werk dat deze determinanten behandelt. Dit komt waarschijnlijk door het 

gebrek aan opstanden tijdens deze periode. Er zijn zeer weinig opstanden van enig formaat die aan 

ons bekend zijn. Desalniettemin draaide de Joodse economie gedurende het bewind van Herodes op 

volle toeren. Op economisch vlak was er zeer weinig aan de hand. De economie functioneerde zeer 

goed, misschien zelfs zo goed dat een dergelijke bloei niet kon aangehouden worden en er een diep 

dal wachtte. Op socio-politiek vlak had Herodes alles voor zichzelf goed geregeld. Hij had steeds 

minder tegenkanting aangezien zijn tegenstanders stelselmatig uitgeschakeld werden. Voor Judea als 

bestuurseenheid was dit echter niet zo positief. De capabele elite was er namelijk niet meer en de 

nieuwe gecreëerde elite was afhankelijk van koning Herodes. Toen Herodes op zijn sterfbed lag was 

er dus geen gevestigde elite aanwezig in Judea. Op cultureel-religieus vlak zien we tot slot een 

ontluikend etnisch conflict tussen de Joodse en de hellenistische bevolking in het koninkrijk van 

Herodes. De conflicten werden onder zijn bewind nog in de kiem gesmoord, maar zouden vanaf het 

einde van zijn leven stelselmatig steeds grotere dimensies aannemen. 
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Hoofdstuk 4: De kenmerken van de Joodse opstand 

In de voorbije hoofdstukken is het beleid van Herodes volledig doorgelicht. Hierdoor hebben we nu 

alle materiaal in handen om correct te kunnen oordelen over de onderzoeksvraag. Heeft het beleid 

van deze Joodse koning invloed gehad op de latere Joodse opstand? Met andere woorden, was een 

dergelijke Joodse opstand mits een aantal toevallige omstandigheden veel vroeger dan 66 v.C. 

mogelijk? Om op deze vraag een sluitend antwoord te kunnen geven, moet er eerst overlopen 

worden welke zaken de Joodse opstand van 66 n.C. zo speciaal maakten. Er waren in Judea in de 

eerste eeuw n.C. namelijk meerdere opstandjes. Echter, deze waren niet van een dergelijke omvang 

als die van 66 n.C. Waarom groeiden deze kleinere opstandjes niet uit tot de opstand bij uitstek? 

Waarom was het juist de opstand van 66 n.C. die zoveel aandacht kreeg in latere bronnen? Wat 

waren de specifieke kenmerken van deze opstand? Wat had deze opstand dat andere opstanden niet 

hadden? Het gaat hier dus niet om deze oorzaken, deze worden buiten beschouwing gelaten. In de 

beschikbare secundaire literatuur is er echter nergens een sluitend overzicht van deze kenmerken 

voorhanden. Toch kunnen er uit de beschikbare bronnen een zestal essentiële eigenschappen 

afgeleid worden. Deze zes kenmerken zullen hieronder opgesomd worden.  

Ten eerste wordt de Joodse opstand vaak gezien als een etnisch conflict: een conflict tussen twee 

bevolkingsgroepen, een conflict tussen twee religies. Het betreft vanzelfsprekend de Joodse religie 

en het heidendom. De Joden hadden genoeg van het Romeinse juk. Men wilde zijn gebied terug 

autonoom kunnen besturen en men verkondigde de vrijheid van Jeruzalem, Israël en de Joodse 

religie in zijn geheel.199 Men wilde het gebied zuiveren van diegenen die weigerden hun loyaliteit 

enkel en alleen aan de Joodse God te tonen.200 Hoewel dit duidelijk een eigenschap is van de Joodse 

opstand van 66 n.C., is dit geen specifiek kenmerk. Dit is eerder algemeen. Er waren al vaker 

conflicten geweest tussen de twee bevolkingsgroepen in Judea. Zo kwam de beweging van de Vierde 

Filosofie onder leiding van Judas reeds in 6 n.C. op voor de onvoorwaardelijke vrijheid van Judea. 

God was hun enige heerser en niemand anders kon deze plaats innemen, ook de Romeinse keizer 

niet.201 De opstand van 66 n.C. was zeker en vast een etnisch conflict, maar het was niet het enige 

dergelijke conflict in Judea gedurende deze periode. 

Ten tweede is er de lengte van de Joodse opstand. Hij begon in 66 n.C. en pas vijf jaar later, in 70 v.C. 

werd Jeruzalem terug ingenomen door de Romeinen. De Sicarii in Masada zouden zelfs stand houden 
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tot 73 n.C. Geen enkele andere opstand in Judea kende in de zeventig jaar na het overlijden van 

koning Herodes een dergelijk lange duur. Het is dan natuurlijk ook de vraag of deze opstand zo hevig 

was dat ze vijf jaar moest duren of dat het eerder de omstandigheden waren die voor een dergelijke 

lengte van deze opstand gezorgd hebben. Het blijkt dat personen zoals Cestius Gallus, op dat 

moment de gouverneur van Syrië, en Vespasianus, de Romeinse generaal die aangeduid werd om de 

opstand in de kiem te smoren, de opstand langer hebben laten duren dan effectief nodig was. Het is 

de vraag hoe snel Vespasianus deze opstand wilde onderdrukken. Het blijkt dat hij zeer structureel 

en systematisch te werk ging. Zo was het de bedoeling om Jeruzalem helemaal te omsingelen. 

Daarom probeerde hij eerste de rest van Judea te veroveren alvorens zich te richten op de Joodse 

hoofdstad.202 Volhardend ging hij met deze tactiek door tot hij uiteindelijk na twee jaar strijden 

Jeruzalem zou kunnen veroveren, dit zou er echter nooit van komen. Hij moest namelijk naar Rome 

om de keizerstitel op te eisen.203 Vespasianus maakte dus gebruik van een trage maar effectieve 

manier om de opstand te onderdrukken. Niet veel later zou zijn zoon Titus echter bewijzen dat een 

snellere overwinning mogelijk was door sneller door te stoten naar de hoofdstad. Binnen het jaar 

slaagde Titus erin om Jeruzalem in te nemen. 

De geschriften van de Joodse historicus Flavius Josephus vormen vanzelfsprekend ook een specifiek 

aspect van deze opstand. Hij had de opstand zelf meegemaakt een heeft er dan ook levendig over 

gerapporteerd. Dankzij hem is er, op Egypte na, meer informatie beschikbaar over Judea in de eerste 

eeuw n.C. dan over om het even welke andere Romeinse provincie.204 Het merendeel van deze 

informatie gaat over de opstand van 66 n.C. Zijn werk Bellum Iudaicum is zelfs in functie van deze 

opstand geschreven. De andere kleinere opstandjes die plaatshadden voor 66 n.C., had hijzelf niet in 

levende lijve ervaren. Hij had er alleen maar over gehoord of gelezen. In dat geval is het ook veel 

moeilijker om deze vroegere opstanden te beschrijven. De opstand van 66 n.C. heeft Flavius 

Josephus vanop de eerste rij meegemaakt. Hij was generaal voor de Joden in Judea en stond daarna 

als ooggetuige aan de zijde van Vespasianus.205 Josephus had dus veel meer kennis over de Joodse 

opstand zelf dan over de andere opstandjes. Daardoor is het niet onwaarschijnlijk dat er in 

vergelijking met andere opstanden in Judea onevenredig veel informatie overgeleverd is in verband 

met de Joodse opstand zelf. Door deze overvloed aan informatie heeft deze opstand veel meer 

aandacht verkregen die andere, weliswaar kleinere, opstanden niet gehad hebben. Het is echter 

duidelijk, de opstand van 66 n.C. is en blijft de belangrijkste opstand in Judea in de eerste eeuw n.C. 
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Maar, in verhouding met andere kleinere opstanden, is er veel meer informatie overgeleverd 

waardoor deze opstand nog groter lijkt geweest te zijn dan dat ze al effectief was. Zo lijkt het alsof de 

kleinere opstandjes in de vergetelheid zijn geraakt door deze overvloed aan informatie over deze ene 

opstand. 

Een vierde belangrijk kenmerk van deze opstand sluit deels aan op het tweede kenmerk. Het betreft 

de propaganda die door de Romeinen over deze opstand gemaakt is. Net zoals Judea werd het 

Romeinse rijk zelf ook door een burgeroorlog beheerst. In 69 v.C. waren er met Galba, Otho, Vitellius 

en Vespasianus niet minder dan vier keizers geweest in één jaar. Toen Vespasianus uiteindelijk keizer 

werd, had hij nood aan legitimiteit om zijn macht over de Romeinse troon te bevestigen. De dynastie 

van het Julisch-Claudische huis was met het overlijden van Nero namelijk ten einde gekomen. Geen 

enkele van deze vier voornoemde keizers kon dus aanspraak maken op de keizerstitel op grond van 

zijn afkomst. Men had nood aan een ander draagvlak dan zijn geboorte. De nieuwe Flavische 

dynastie had behoefte aan een grote triomf om zichzelf het nodige prestige te geven om het ambt 

van keizer uit te oefenen.206 Vespasianus wilde deze legitimiteit halen uit de overwinning op de 

Joden. De snelheid en de propaganda rond deze zege gaven de nieuwe keizer voldoende 

legitimatie.207 Zo werden er veel festiviteiten georganiseerd door Vespasianus en Titus na de 

overwinning op het Joodse volk.208 De Romeinse massa moest en zou het geweten hebben wat er 

gebeurd was in de oostelijke regionen van het rijk. Ook Bellum Iudaicum dient in dit opzicht gezien te 

worden. Dit was pure propaganda voor Vespasianus en zijn Flavische dynastie.209 Het hele 

beschikbare propaganda-apparaat werd dus ingezet om de triomf van de Romeinen op de Joden te 

tonen en zo de Flavische dynastie te legitimeren.  

Ten vijfde is er de vernietiging van Jeruzalem en meer specifiek de vernietiging van de Joodse tempel. 

Deze gebeurtenis galmt na in heel Bellum Iudaicum.210 Dit bouwwerk dat tot de verbeelding sprak, 

was het symbool bij uitstek van de Joodse religie. Het was een van de mooiste bouwwerken die de 

wereld op dat moment te bieden had en het werd vernield door Titus om de overwinning van de 

Flavische dynastie nog meer in de verf te zetten en de Joden te straffen voor hun opstand. Als 

ultieme boete hoopte Titus dat deze vernietiging de ondergang van de Joodse en Christelijke religie 

met zich zou meebrengen.211 Dit was het ergste wat de Joden op dat moment kon overkomen. Wat 

de oorzaken voor de opstand ook waren, de vernietiging van de tempel was geen noodzakelijk gevolg 
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van de overwinning van de Romeinen. Het motief voor deze vernietiging was enkel en alleen de 

Romeinse wispelturigheid. Andere rebellerende volkeren hebben het er vaak veel lichter vanaf 

gebracht.212 De straf die de Joden te verduren kregen, was ongelooflijk streng, zelfs naar Romeinse 

gewoonte. Jeruzalem en de tempel werden compleet met de grond gelijk gemaakt zoals Carthago en 

Korinthe twee eeuwen voordien.213 De Joodse religie draagt de vernietiging van deze tempel tot 

vandaag met zich mee. Het enige restant, de westelijke muur, wordt vandaag nog steeds gebruikt als 

zogenaamde Klaagmuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze opstand door de vernietiging van 

de Joodse tempel nog meer aandacht heeft verkregen in het verloop van de geschiedenis. De 

vernietiging van de tempel is veruit de belangrijkste gebeurtenis die plaats had gedurende de Joodse 

opstand. 

Tot slot was er het falen van de Syrische gouverneur Cestius Gallus.214 Bij het begin van de opstand 

was hij procurator Florus, de Romeinse gouverneur van Judea, te hulp geschoten. Na de doortocht in 

een aantal steden zoals Caesarea en Antipatris, bereikte Gallus met zijn leger de poorten van 

Jeruzalem. Na een aantal belegeringen waarbij het duidelijk was dat zijn leger in het voordeel was, 

trok hij zijn mannen toch terug. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat hij een 

bevoorradingsprobleem had en dat de winter eraan kwam.215 Volgens Josephus had hij hier echter 

geen enkele reden toe.216 Er waren zelfs al momenten geweest waarin Gallus het pleit had kunnen 

beslechten. Zo zegt Josephus dat indien hij zijn belegering van Jeruzalem iets langer had 

volgehouden, hij de stad zeker en vast had ingenomen.217 De overwinning lag voor het grijpen. 

Daarvoor had de Syrische gouverneur reeds een deel van de stad buiten de muren, Bezetha, in brand 

laten steken. Indien hij, althans volgens Josephus, op dat moment de muren zou bestormd hebben, 

dan zou hij de hele stad zonder problemen ingenomen hebben. De opstand zou direct ten einde 

gebracht zijn.218 Maar dit was het geval niet. Gallus heeft dus helemaal niet doortastend en kordaat 

gereageerd op de opstand van de Joden, zijn reactie was slap en onbezield.219 Cestius Gallus trok na 

al deze mogelijkheden zijn troepen terug en blies de aftocht. De Joodse opstandelingen vonden hun 

moed terug en gingen de Syrische gouverneur achterna. Het Romeinse leger werd vanop een afstand 

met pijlen in de flank aangevallen. De Joden waren met deze tactiek vooral in het voordeel in de 
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buurt van nauwe engtes. Het leger van Gallus kwam hier niet zonder kleerscheuren uit. Veel 

Romeinse soldaten werden gedood en hun materiaal werd in beslag genomen. De vernedering ging 

zelfs zo ver dat Gallus uiteindelijk besliste om alles weg te gooien wat hun vlucht kon vertragen. Zo 

werden onder meer hun ezels gedood.220 Deze vernedering was voor de Romeinen zo zwaar dat ze 

geen andere keuze hadden dan de opstandige stad zeer zwaar te straffen voor haar daden.221 Het is 

dus duidelijk dat Cestius Gallus als gouverneur van Syrië enorme fouten gemaakt heeft. Hij had de 

mogelijkheid om de opstand snel in de kiem te smoren, maar dat deed hij niet. Hij trok zich om 

onduidelijke reden terug en gaf de Joden een kans om hun opstand te doen slagen. Voor Josephus 

was het eveneens een raadsel waarom Gallus tot deze drastische terugkeer overging. Josephus was 

ervan overtuigd dat indien Gallus Jeruzalem iets langer had belegerd, hij de stad zonder problemen 

ingenomen zou hebben en hij de opstand meteen ten einde gebracht zou hebben. Gallus heeft dus 

een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot het uitdijen van de Joodse opstand. Zijn abrupte 

aftocht gaf de opstand een extra duwtje in de rug.222 Hij had de mogelijkheid op een snelle 

overwinning, maar hij heeft deze laten liggen. Indien hij op het gepaste moment was tussengekomen 

was deze opstand nooit in een dergelijke mate uit de hand gelopen en waren er nooit zo zware 

gevolgen geweest. De rust zou binnen het jaar weergekeerd zijn waardoor de andere kenmerken van 

deze opstand nooit tot stand gekomen zouden zijn.223 
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Hoofdstuk 5: De Syrische gouverneurs doorgelicht 

Nu we weten hoe de situatie was onder Herodes en wat de karakteristieken waren van de Joodse 

opstand, hebben we het nodige materiaal in handen om ons te richten op de periode tussen de dood 

van Herodes in 4 v.C. en het begin van de Joodse opstand in 66 n.C. Was er gedurende deze periode 

al een dergelijke opstand mogelijk? Want indien Herodes een aantal wortels van de Joodse opstand 

geplant zou hebben, zou deze opstand toch ook vroeger plaats gehad kunnen hebben. Josephus 

maakt in zijn werken gewag van verschillende mogelijke opstanden gedurende deze zeventig jaar. Zo 

heeft hij het soms over echte opstanden en dan weer over een aantal volksmenners die een menigte 

achter zich vergaarden. Zo vermeldt Josephus onder meer ene Theudas. Dit was een zogenoemde 

profeet die onder het procuratorschap van Cuspius Fadus in 45 n.C. beweerde dat hij het water kon 

laten splitsen opdat hij erdoor zou kunnen lopen. Hij slaagde erin om een groot aantal volgelingen 

voor zich te winnen maar werd uiteindelijk een kopje kleiner gemaakt door de troepen van Fadus.224 

Om dergelijke verwarringen te vermijden over wat nu een opstand was en wat niet, zullen alleen de 

gebeurtenissen behandeld worden waarbij de gouverneur van Syrië aan bod komt. De procurator of 

gouverneur van Judea beschikte namelijk alleen maar over hulptroepen. Wanneer hij een beroep 

wilde doen op echte Romeinse legioenen, moest hij zich wenden tot de gouverneur van Syrië, die de 

voogdij had over Judea. Op deze manier ga ik er dus van uit dat wanneer de gouverneur van Syrië 

zich toonde in Judea, en dit vermeld werd door Flavius Josephus, dit gebeurde omwille van een 

bepaalde militaire reden. De gouverneur van Syrië zou niet zomaar de tijd nemen om Judea eens 

rustig te bezoeken. Er moet een drijfveer geweest zijn waarom hij deze provincie bezocht en waarom 

Flavius Josephus dit vermeldt.  

In het werk van Flavius Josephus worden er in de periode van 4 v.C. tot 66 n.C. negen verschillende 

Syrische gouverneurs vernoemd. Het betreft Varus in 4 v.C., Quirinius in 6 n.C., Flaccus in 32 n.C., 

Vitellius in 35 n.C., Petronius in 39 n.C., Marcus in 42 n.C., Cassius Longinus in 45 n.C., Ummidius 

Quadratus in 50 n.C. en tot slot Cestius Gallus vanaf 63 n.C.225 De gebeurtenissen rond deze 

persoonlijkheden zullen in dit hoofdstuk grondig bekeken worden. Er zal gekeken worden of hun 

aanwezigheid in Judea al dan niet te maken heeft met een opstand en wat de impact ervan was, of 

men, in tegenstelling tot Gallus, kordaat gereageerd heeft op de feiten die zich stelden en of deze 

rellen konden uitgroeien tot een grotere opstand mits de omstandigheden goed zaten zoals in 66 

n.C. 
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Er zal besloten worden dat de personen die het ambt van gouverneur van Syrië gekregen hadden, 

gedurende de periode 4 v.C. – 63 v.C., zeer capabel waren voor deze functie. Niet zelden moesten zij 

in Judea brandjes komen blussen veroorzaakt door andere personen. Zodoende zal er dan ook 

gesteld worden dat indien zij niet zo capabel geweest zouden zijn, er in een aantal gevallen al veel 

vroeger een opstand in Judea mogelijk was die had kunnen uitgroeien tot een opstand van het 

formaat van 66 n.C. 

Varus, 4 v.C. 

De eerste Syrische gouverneur moest al zeer snel na de dood van koning Herodes in actie komen. Na 

diens dood zagen een aantal Joden de tijd rijp voor veranderingen. Men kwam samen en deed een 

aantal aanbevelingen bij Archelaus. Zo wilde men een nieuwe hogepriester en eiste men dat de 

Herodiaanse elite gestraft werd.226 Aanvankelijk was de nieuwe heerser bereid om deze eisen in te 

willigen. De tijd was echter aangekomen om naar Rome te trekken en de erfenis van zijn vader te 

laten bekrachten, waardoor Archelaus ongeduldig werd. Hij kon het gebied niet in een dergelijke 

oproerige toestand achterlaten. Hij besloot om de cavalerie op de menigte los te laten en vertrok 

vervolgens halsoverkop naar Rome.227 Terwijl Archelaus zich in Rome bevond, braken er nieuwe 

onlusten uit in Judea. De Joden waren snel na zijn vertrek omwille van dezelfde redenen in opstand 

gekomen. Varus, de gouverneur van Syrië, greep echter kordaat in en onderdrukte de opstand; 

waarna hij terugkeerde naar Antiochië. In Judea liet hij een legioen achter om de vrede in het gebied 

te handhaven.228 Ook Sabinus, een procurator gezonden door Augustus, bleef achter in Judea. Hij 

moest vanwege de keizer een oogje in het zeil houden terwijl Archelaus en zijn verwanten zich in 

Rome bevonden. Met zijn aanwezigheid geselde hij de Joodse bevolking. Hij gebruikte het 

achtergelaten legioen als zijn persoonlijke bewaking, creëerde een sfeer van geweld en onderdrukte 

daarbij de Joden.229 Wat Sabinus exact deed, weten we niet. Hierover zwijgt Flavius Josephus in alle 

talen. Het enige wat hij vertelt, is dat Sabinus op zoek ging naar het geld van de koning.230 Dit kan 

echter de woede van de Joodse menigte niet verklaren. Desalniettemin zorgde Sabinus, althans 

volgens Josephus, ervoor dat de Joodse bevolking door zijn toedoen opnieuw in opstand kwam. Dit 

gebeurde rond de tijd van Pinksteren, een feest dat destijds ook al gevierd werd. Door deze 

feestelijkheden waren er uitzonderlijk veel Joden in Jeruzalem. Zo waren er onder meer grote 

groepen Galileeërs en Idumeeërs afgekomen. Men viel de Romeinen aan vanuit verschillende hoeken 

van de stad. Sabinus werd overdonderd en nam meteen contact op met Varus. Er volgde een bloedig 
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gevecht tussen Joden en Romeinen. De grootste strijd had plaats bij de tempel, waarvan een deel in 

brand werd gestoken. De Romeinen wonnen deze eerste slag waarbij veel onschuldige Joden om het 

leven werden gebracht. Nadat Sabinus de tempel weer helemaal in handen had, stal hij nog eens 

vierhonderd talenten uit de tempelschat voor zichzelf.231 

Deze nederlaag hield de Joden echter niet tegen. Het was eerder een signaal voor een verdere 

verspreiding van de opstand. Het was een periode waarin er zeer veel onrust heerste in Judea. 

Volgens Josephus schoten er duizenden relletjes uit de grond. Zo waren er een aantal ex-soldaten 

van Herodes die de zijde van de rebellen kozen. In Galilea kwam ene Judas op het voorplan. Hij was 

de zoon van Hizkia, de bandietenleider die Herodes nog voor hij koning werd om het leven liet 

brengen. Met zijn bende bestormde hij het paleis in Sepphoris waar men alle wapens in beslag nam. 

Daarna begon hij met zijn volgelingen heel Galilea onveilig te maken. Hij zou zelfs de koningskroon 

begeerd hebben.232 In Perea verzamelde Simon, die nog een slaaf geweest was van koning Herodes, 

een menigte rond zich. Hij zette zichzelf de koningsdiadeem op en liet zich door zijn volgelingen tot 

koning uitroepen. Met zijn bende vernielde hij verschillende eigendommen van de koning, 

waaronder het koninklijk paleis te Jericho. Volgens Josephus was hij zelfs tot veel meer in staat, maar 

hij werd zeer snel onderdrukt door de Romeinen onder leiding van Gratus. Hij en zijn volgelingen 

werden verslagen. Hoewel Simon nog kon ontsnappen, werd hij toch gevat en onthoofd. Josephus 

vertelt ook nog dat zijn overlijden het gebied in rep en roer zette. Er was namelijk geen koning meer 

aanwezig om de menigte onder controle te houden. Het is dus alsof Josephus beweert dat een groot 

deel van de Joodse bevolking Simon aanvaardde als koning. De Romeinen, die de rust wilden laten 

weerkeren in het gebied, deden met hun daden het omgekeerde. De bevolking was woedend door 

de ontberingen die hen werden aangedaan.233 Tot slot was er nog een derde persoon die op het 

voorplan verscheen, Athronges. Hij was een schaapsherder met vier broers. Alle vijf hadden ze een 

bende onder zich waarmee ze het land onveilig maakten. Veel Romeinen en troepen van de koning 

werden door hun toedoen om het leven gebracht. Ook Athronges kroonde zichzelf tot koning en hij 

liet zich op deze manier aanspreken. Dit had echter minder weerslag dan in het geval van Simon. De 

verschillende bendes werden uiteindelijk door verschillende Romeinse officieren en de terugkerende 

Archelaus verslagen.234 

Judea stond in 4 v.C. duidelijk in rep en roer. Josephus vertelt zelf dat iedereen die erin slaagde om 

een menigte rond zich te verzamelen, zich liet uitroepen tot koning.235 Zodra Varus van deze feiten 
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op de hoogte werd gebracht, vertrok hij opnieuw naar Judea met twee legioenen in zijn zog. 

Iedereen die was uitgezonden op expeditie moest terugkeren en zich in de richting van Judea 

begeven. Verschillende steden en gebieden zoals Berytus en Nabatea stelden zelfs troepen ter 

beschikking aan Varus om de verschillende opstanden te onderdrukken. Met al deze troepen aan zijn 

zijde onderdrukte de Syrische gouverneur de verschillende opstanden. Hij begon in Galilea, ging 

vervolgens naar Samaria en eindigde in Jeruzalem. In korte tijd had hij het gebied weer in handen. 

Vanuit Jeruzalem zond hij zijn leger het land in om de schuldigen van de verschillende opstanden te 

zoeken. De belangrijkste personen werden gestraft, er werden volgens Josephus ongeveer 

tweeduizend personen aan het kruis genageld. Het merendeel van de bevolking kreeg echter 

vergiffenis. Na het neerslaan van deze opstandjes, ontbond Varus zijn leger en keerde hij terug naar 

Antiochië.236 

Een evaluatie van Varus 

Hoe kan deze opstand en de daaropvolgende acties van Varus nu geëvalueerd worden? De eerste 

opstand die Varus onderdrukte na het vertrek van Archelaus, lijkt een kleinigheid geweest te zijn. De 

revoltes die Sabinus veroorzaakte zijn van een grotere dimensie. Hij liet het land achter in een 

dergelijke situatie dat er verschillende opstanden ontstonden. Het is dus duidelijk dat zijn beleid te 

wensen over moet gelaten hebben. Echter, de eisen die men aan Archelaus had voorgelegd, waren 

ook nog niet ingewilligd. Het samenspel tussen de klachten aan het adres van Archelaus en het 

wanbeleid van Sabinus zorgden ervoor dat een dergelijke opstand kon uitbreken. Overal braken 

wantoestanden uit. Iedereen die erin slaagde om maar een beetje aanhang te verwerven, liet zich 

uitroepen tot koning en begon te rebelleren tegen het bewind. Het blijkt echter dat Varus, in 

tegenstelling tot Gallus in 66 n.C., zeer efficiënt heeft gereageerd. De opstand werd zeer snel 

onderdrukt waardoor ze nooit een grotere dimensie heeft kunnen aannemen.237 

In welke mate zijn er nu gelijkenissen met de opstand van 66 n.C.? Naar mijn mening zijn er zeer 

grote gelijkenissen tussen beide opstanden. De finale aanzet tot de opstand werd in beide gevallen 

gegeven door een onbekwame procurator. Het bewind van Gessius Florus vanaf 64 n.C. kenmerkte 

zich enkel en alleen door slecht bestuur. Hij overspoelde Judea met ellende.238 Sabinus was in 4 v.C. 

niet veel beter. Ook hij bracht enorm veel onheil teweeg voor de Joden en gaf hen weinig andere 

keuzes dan in opstand te komen. Net zoals in 66 n.C. kwam de opstand niet uit één bepaalde hoek. 

Verschillende groeperingen onder leiding van Judas, Simon en anderen waren de situatie grondig beu 

en kwamen in verzet. In tegenstelling tot in 66 n.C. is er echter nooit een eenheid gevormd uit deze 
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verscheidene groeperingen, of men kreeg daar althans de kans niet toe. Het patroon gedurende het 

begin van deze twee opstanden was dus zeer gelijkend.239 De Syrische gouverneur liet echter niet toe 

dat de opstand verder zou uitbreiden. Daardoor overleefde Jeruzalem deze omwenteling met veel 

minder problemen dan men zou verwachten. Er was geen massaal bloedvergieten. Varus slaagde 

erin om snel orde op zaken te stellen en schonk de meeste opstandelingen gratie.240 

Het valt eveneens op dat Josephus een dergelijk uitgebreid relaas kan geven over deze feiten. Naar 

alle waarschijnlijkheid heeft Nicolaus van Damascus deze feiten nog behandeld in zijn werk over 

Herodes. Josephus zou dit dan daaruit overgenomen hebben. De werken van Josephus zijn natuurlijk 

in dienst van de opstand van 66 n.C. geschreven. Het verhaal wordt opgebouwd naar die ene 

gebeurtenis. De opstand van 4 v.C. is in dit opzicht eerder een fait divers. Het is een gewone 

gebeurtenis die in verhouding lang niet zoveel aandacht kreeg als de opstand van 66 n.C. In dat 

opzicht verdiende de opstand van 4 v.C. misschien wel meer aandacht dan dat ze destijds gekregen 

heeft.  

Een laatste vergelijking die gemaakt dient te worden, is die tussen Varus en Gallus. Varus kenmerkte 

zich door zijn systematische aanpak. Gebied per gebied trachtte hij opnieuw onder controle te 

krijgen. De Joden waren geen partij voor hem. Eenmaal dat hij Jeruzalem had bereikt was het alleen 

nog maar een kwestie van de grootste misdadigers op te sporen en te vervolgen. Het blijkt uit het 

relaas van Josephus dat Varus er zeer vlot in slaagde om de opstanden in de verschillende gebieden 

te ontbinden.241 Gallus was daarentegen zeer onmondig. Volgens Josephus heeft hij verschillende 

kansen gehad om zijn opstand te bedwingen maar hij verzuimde om het af te maken.242 In plaats 

daarvan trok hij zich terug en gaf hij de opstand van de Joden een reële kans op slagen. Het is nu 

natuurlijk de vraag in hoeverre de opstand van 4 v.C. uit de hand kon lopen indien Varus even 

onmondig gereageerd zou hebben als Gallus. Dit is een vraag die niet te beantwoorden valt. Toch lijkt 

het mij mogelijk dat deze opstand eenzelfde evolutie gevolgd kon hebben indien Varus niet gepast 

tussen gekomen was. In ieder geval, een echte opstand was in 4 v.C. mits goede omstandigheden 

reeds mogelijk. 
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Quirinius, 6 n.C. 

Na de opstand van 4 v.C. nam Archelaus het ambt als etnarch van Judea op. Augustus was echter niet 

tevreden over zijn bewind en zette hem af. In 6 n.C. werd hij verbannen naar Vienne in Gallië.243 

Augustus besloot vervolgens dat de tijd rijp was om over te gaan tot direct Romeins bestuur onder 

leiding van procuratoren. Dit ambt werd in 4 v.C. in afwezigheid van Archelaus reeds een korte 

periode uitgeoefend door Sabinus. Daarna werd deze functie opnieuw afgeschaft. In 6 n.C. was het 

de bedoeling dat het een permanent mandaat werd. Coponius was de eerste persoon die dit ambt 

mocht uitoefenen. Ondertussen was Quirinius, een Romeinse senator, door de keizer aangesteld als 

gouverneur van Syrië. Door de overgang naar rechtstreeks Romeins bestuur was Judea onder het 

voogdijschap van deze gouverneur gekomen.244 Hij ging naar Judea en liet er een volkstelling 

uitvoeren met het oog op belastingen. Reeds sinds de Romeinse inname van Judea in 63 v.C. moest 

er een taks betaald worden op de productie van het land. Deze landbelasting werd de tributum soli 

genoemd. Maar aangezien Judea in 6 n.C. een Romeinse provincie werd, zouden er nu ook 

persoonlijke taks, de tributum capitis, en een aantal indirecte taksen, de vectigalia, geheven worden. 

Met deze volkstelling wilde hij een correct beeld krijgen van het aantal inwoners van Judea en hun 

rijkdom opdat er accuraat belastingen geïnd zouden kunnen worden.245 Dit was echter niet naar de 

zin van een aantal Joden. Judas, een Galileeër uit Gamala, en een zekere Sadduk, een Farizeeër, 

probeerden het Joodse volk in opstand te brengen tegen deze census. Aanvankelijk werd er niet echt 

gereageerd tegen deze plannen van de Romeinen aangezien Joazar, zoon van de hogepriester 

Boëthus, het volk overhaalde om er geen dispuut van te maken. Judas en Sadduk werden echter niet 

overtuigd door de woorden van de hogepriester. Ze vonden dat deze belastingen niet veel beter 

waren dan de introductie tot slavernij en kwamen in opstand. Ze proclameerden dat de Joodse natie 

haar vrijheid moest terugwinnen. Volgens Josephus waren deze mannen de oorzaak van vele 

ongelukken, aangezien ze erin geslaagd waren om het land te besmetten met hun eigen doctrine. De 

ene oorlog zou op de andere volgen en veel edellieden zouden overvallen of vermoord worden.246 

Met hun eigen doctrine bedoelde Josephus de zogenaamde Vierde Filosofie. Dit was een sekte, 

opgericht door Judas en Sadduk. Zij slaagden er snel in om een groot aantal volgelingen te verwerven 

onder het Joodse volk. Volgens Josephus besmette deze Vierde Filosofie de samenleving. Dit 

gedachtegoed zou zich snel onder de jongeren van het Joodse volk verspreiden. Met deze nieuwe 

visies zouden zij de Joodse samenleving tot vernietiging brengen. Josephus bedoelt hiermee dat deze 

sekte de Joodse civiele maatschappij vulde met tumult tot in zijn eigen tijd. Daardoor legden Judas en 
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Sadduk, althans volgens Josephus, de funderingen voor latere opstanden, waarbij hij natuurlijk de 

nadruk legt op de opstand van 66 n.C., die leidde tot de Joodse Oorlog.247 

De naam ‘Vierde Filosofie’ werd waarschijnlijk door Josephus zelf aan deze strekking gegeven. 

Volgens Josephus waren er namelijk drie bijzondere Joodse filosofische sekten. De Essenen, de 

Sadduceeën en de Farizeeën.248 Net zoals deze drie zag Josephus de Vierde Filosofie als een 

dergelijke sekte. Hij vond er dan ook niet beter op om hen deze bijzonder originele naam te geven.249 

Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt, is of deze Judas de Galileeër gelijk kan gesteld worden 

met de Judas uit 4 v.C. die het paleis in Sepphoris bestormde. Op deze manier zou de Vierde Filosofie 

al een voorgeschiedenis hebben aangezien Judas uit 4 v.C. de zoon was van Hizkia, de 

bandietenleider die in 46 v.C. door Herodes om het leven gebracht werd. In 4 v.C. vermeldt Josephus 

namelijk niet dat Judas om het leven gebracht werd. Dit deed hij wel bij Simon, wiens hoofd werd 

afgehakt250, en bij Athronges en zijn vier broers.251 Indien Josephus dus had geweten dat Judas om 

het leven gebracht was, had hij dit wel vermeld. Josephus deed dit echter niet en ging er dus vanuit 

dat Judas de opstand van 4 v.C. had overleefd. Het kan dus zijn dat Judas na 4 v.C. zich enige tijd stil 

hield om in 6 n.C. opnieuw boven water te komen. Het is ook mogelijk dat Josephus zijn informatie 

over deze twee opstanden uit verschillende bronnen haalde waardoor hij hen niet als één en 

dezelfde persoon identificeerde. Het lijkt erop dat Josephus een onderscheid wil maken tussen hen 

beiden door erop te wijzen dat de laatste Judas expliciet uit Gamala afkomstig was. Ook de 

beschrijving van de twee personen is niet erg gelijkend. De ene werd beschreven als een gevaarlijke 

bandietenleider die verderf zaaide in Galilea, terwijl de andere geportretteerd werd als een leraar, 

die een nieuwe sekte introduceerde en zijn onderdanen kon aanzetten tot een opstand. Judas de 

Galileeër vertoonde niet de koninklijke ambities van Judas uit 4 v.C. Zodoende is het zeer moeilijk om 

te besluiten dat de Judas die in opstand kwam tegen de census van Quirinius geïdentificeerd kan 

worden met de Judas die een rebellie leidde in de nasleep van de dood van Herodes. De opgesomde 

argumenten doen vermoeden dat het twee verschillende personen waren.252 

Over het verdere verloop van deze opstand wordt er door Josephus zeer weinig verteld. Het is niet 

geweten wat er allemaal gebeurde in de dagen en maanden nadat Quirinius deze census had laten 

uitvoeren. Ook over de uitkomst van deze opstand wordt in alle talen gezwegen door onze Joodse 

geschiedschrijver. Naar alle waarschijnlijkheid werd deze opstand snel in de kiem gesmoord, anders 
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zou Josephus het wel in zijn werk vermeld hebben.253 De aanwezigheid van Quirinius bevestigt dit 

vermoeden. Als gouverneur van Syrië had hij het beheer over een aantal Romeinse legioenen. Het is 

aannemelijk dat een deel van deze troepen aan zijn zijde waren in Judea. De aanwezigheid van deze 

troepen maakte het onderdrukken van deze opstand alleen maar eenvoudiger.254 Ook het feit dat 

Josephus nog vermeldt dat het innen van deze belastingen nog afgerond werd in 6 n.C., doet 

vermoeden dat deze opstand nooit al te grote dimensies heeft aangenomen.255 

Een evaluatie van Quirinius 

Hoe moet deze opstand nu bekeken worden? Wat waren de karakteristieken? Had ook deze opstand 

de mogelijkheid om een dergelijk grote dimensie aan te nemen dat een vergelijking met de opstand 

van 66 n.C. niet onterecht zou zijn? Quirinius kan in ieder geval niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor de opstand, hij had zijn opdracht namelijk van hogere organen gekregen. De keizer zelf had 

Quirinius namelijk bevolen om deze census tot een goed einde te brengen. Aangezien Judea de 

overschakeling had gemaakt van een Romeinse vazalstaat naar een echte procuratoriale provincie, 

moest het belastingapparaat van de Joodse heersers overgenomen worden door de nieuwe 

Romeinse ambtenaren.256 Het is dan ook niet ongewoon dat een aantal Joden in opstand kwamen 

tegen deze census en de belastingverhoging die dit met zich meebracht.257 Zeer opvallend is het 

gebrek aan informatie over deze opstand, zeker in vergelijking met de informatie over de opstand 

van 4 v.C. Josephus kon hier geen beroep meer doen op het werk van Nicolaus van Damascus. Diens 

wereldgeschiedenis was geëindigd in 4 v.C.258 Enkel de aanleiding van de opstand wordt door Flavius 

Josephus behandeld. Het is dus moeilijk om het beleid van Quirinius met betrekking tot deze opstand 

te evalueren. Het is echter vanzelfsprekend dat de stilte van de bronnen in zijn voordeel spreekt. 

Men kan er namelijk vanuit gaan dat indien er belangrijke zaken gebeurd zouden zijn, Josephus dit 

weergegeven zou hebben. Josephus vond het echter niet noodzakelijk om te vermelden dat de 

Romeinen de opstand onderdrukten en gaf bijgevolg niets weer. Daardoor kan er gesteld worden dat 

Quirinius er zonder veel problemen in slaagde om de Joodse opstandelingen het onderspit te laten 

delven.259 Quirinius heeft deze opstand dus vlot kunnen onderdrukken en zijn belastingen ook 

gemakkelijk kunnen innen. Een vergelijking met de opstand van 66 n.C. is hier dus niet aan de orde. 

De schaal van deze opstand was veel kleiner en deze opstand heeft nooit de kans gehad om ook 
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maar enigszins uit de hand te lopen. In vergelijking met andere opstanden was die van 6 n.C. een 

kleinigheid. 

Flaccus, 32 n.C. 

De derde Syrische gouverneur die vermeld wordt door Josephus is van veel minder belang. Hij wordt 

in het werk van Josephus aangehaald aangezien hij als gouverneur van Syrië de jonge Agrippa 

ontving.260 Beiden waren reeds goede vrienden van toen ze nog in Rome verbleven.261 Agrippa was 

de zoon van Aristobulus, die op zijn beurt de zoon was van Herodes. Aristobulus was samen met zijn 

broer Alexander in 7 v.C. op aangeven van hun vader Herodes in Sebaste om het leven gebracht. 

Door deze afkomst zou Agrippa later nog hoge toppen scheren. Zo zou hij in 41 n.C. de opvolger 

worden van zijn grootvader Herodes als koning van Judea. Drie jaar later zou zijn koningschap echter 

al aflopen. In 44 n.C. werd hij geveld door een ernstige ziekte die hij niet zou overleven.262 Flaccus 

ontving Agrippa op een vriendelijke manier, waardoor Agrippa een tijdje bij hem verbleef. Ook 

Aristobulus, de broer van Agrippa met wie hij in onenigheid leefde, verbleef in hetzelfde huis. Dit zou 

echter de vriendschap van beiden met Flaccus niet verstoren.263 Behalve deze feiten wordt er over 

Flaccus niets meer verteld in de werken van Flavius Josephus. Er is van hem niet geweten of hij zich 

ooit in Judea heeft begeven. Ook met betrekking tot opstanden is Josephus betrekkelijk stil. In het 

algemeen is er quasi geen informatie overgeleverd over de gebeurtenissen in het tweede en derde 

decennium n.C. in Judea. Josephus had klaarblijkelijk geen bronnen ter beschikking die deze periode 

behandelden. Daarom wordt er aangenomen dat de rust in Judea gedurende deze periode even was 

weergekeerd. Er dient hier weliswaar een kleine kanttekening bij gemaakt te worden. Tacitus 

vermeldt namelijk dat de inwoners van Judea onder Tiberius, die keizer was van 14 tot 37 n.C., 

smeekten om de belastingen, waar ze door verdrukt werden, te verlagen.264 Verder wordt er echter 

niets door hem vermeld waardoor we in het ongewisse gelaten worden. 

Vitellius, 35 n.C. 

Over de eerste vier procuratoren van Judea is zeer weinig geweten. Hun namen, Coponius, Marcus 

Ambibulus, Annius Rufus en Valerius Gratus, zijn aan ons bekend, maar dat is dan ook ongeveer het 

enige wat we weten. Over hun beleid is zeer weinig informatie overgebleven. Over de vijfde 

procurator Pontius Pilatus is, zeker in verhouding met de andere procuratoren, veel meer informatie 

aan ons beschikbaar. Hij heerste van 26 tot 36 n.C. over Judea. Het feit dat er zoveel over hem 
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geweten is, komt door het aantal fouten hij gemaakt heeft.265 Zo liet hij veel tumult ontstaan onder 

de Joodse bevolking door zijn troepen met hun vaandels in Jeruzalem te verwelkomen. Op deze 

vaandels was de keizer afgebeeld. Dit was natuurlijk in strijd met de Joodse wetten die stelden dat er 

geen enkele afbeelding in Jeruzalem aanwezig mocht zijn. Pilatus dreigde met een afslachting van de 

Joden indien men deze vaandels niet toe zou laten. Het Joodse volk reageerde hierop door zich klaar 

te leggen voor deze slachting. Pilatus was hier zo door verrast dat hij zijn troepen uiteindelijk toch 

het bevel gaf om de vaandels uit Jeruzalem te verwijderen.266 Er kwam een tweede ordeverstoring 

toen Pilatus besloot om een deel van het geld van de tempelschat te gebruiken om een nieuw 

aquaduct te bouwen in Jeruzalem.267 De Joden verzamelden opnieuw om misbaar te maken bij de 

procurator. Deze keer pakte Pilatus het echter anders aan. Hij liet zijn soldaten zich in burger onder 

de menigte mengen. Wanneer hij het signaal gaf, konden zij overgaan tot de aanval. Een grote 

slachting was het niet onverwachte gevolg.268 Tot slot is Pontius Pilatus bij ons de bekendste van de 

Romeinse procuratoren in Judea aangezien hij de opdracht heeft gegeven om Jezus aan het kruis te 

nagelen.269  

Dit alles werd door de oversten van Pilatus, de gouverneur van Syrië en de Romeinse keizer zelf, 

allemaal nog aanvaard. Zijn laatste acties zouden echter tot zijn teloorgang leiden en zijn 

uiteindelijke ontslag. Op aanwijzing van een profeet was een menigte Samaritanen naar de berg 

Gerizim getrokken. Op deze voor de Samaritanen zeer heilig berg zou volgens deze profeet de Ark 

van het Verbond van Moses begraven zijn.270 Pilatus vertrouwde zo’n grote groep echter niet. Met 

een troep voetvolk en ruiters bestormde hij een grote groep Samaritanen die in een dorpje op de 

berg verbleven. Een aantal van hen werden door deze soldaten om het leven gebracht, een deel 

werd opgepakt en de rest wist te ontkomen.271 De Samaritanen waren niet te spreken over deze 

actie van de procurator. Ze wilden acties ondernemen tegen hem en stuurden een delegatie naar 

Syrië. Daar werden ze ontvangen door Vitellius, de nieuwe gouverneur. Dit was de eerste maal dat er 

een beroep werd gedaan op de controlefunctie van de gouverneur van Syrië, of althans de eerste 

maal waar er weet van is.272 Eenmaal aangekomen beschuldigden ze Pilatus van moord. Tevens 

verklaarden ze dat ze niet naar Syrië gekomen waren om in opstand te komen tegen het Romeinse 

gezag. Men wilde enkel en alleen ontkomen aan de wrede acties van Pilatus. Daarop zond Vitellius 

zijn vriend Marcellus naar Judea om de taken als procurator van Judea over te nemen. Pontius Pilatus 
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moest zich gaan verantwoorden voor de keizer in Rome. Hij had als procurator van Judea tien jaar de 

wrok van de Joden op zich gehaald. Nu moest hij zijn beleid gaan verdedigen, maar eenmaal 

aangekomen in Rome was keizer Tiberius overleden.273 

Vitellius was als gouverneur van Syrië geliefd in Judea. Tijdens het Joodse paasfeest werd hij op een 

schitterende manier ontvangen. Hij schafte alle belastingen af die op fruit geheven werden en gaf de 

hogepriesterkledij voor het eerst in veertig jaar aan de Joodse priesters in bewaring. Voorheen was 

deze kledij veilig opgeborgen in de Antonia-burcht en werd deze alleen maar uitgehaald voor feesten 

waarna ze snel weer opgeborgen werd. Nu konden de priesters zelf beschikken over deze 

invloedrijke kledingstukken. Vlak voor hij terugkeerde naar Antiochië ontzette hij nog Jozef Kajafas 

uit het ambt van hogepriester. Hij had nauwe banden onderhouden met Pilatus. Kafajas werd 

opgevolgd door Jonathan ben Ananus.274 Eenmaal terug in Syrië kreeg Vitellius een brief van Tiberius, 

op dat moment nog in leven, waarin geschreven stond dat hij vrede moest sluiten met Artabanus, 

koning van de Parthen. De Parthen waren de grote vijand. Ze hadden namelijk de provincie Armenië 

ingenomen, waarop Vitellius dit gebied had terugveroverd. Hij slaagde er zelfs bijna in om Artabanus 

om het leven te laten brengen. Tiberius achtte de tijd echter rijp om vrede te sluiten. Vitellius en 

Artabanus kwamen op zijn aansturen samen bij de Eufraat waar het vredesverdrag bekrachtigd 

werd.275 

Ondertussen waren Aretas, de koning van Nabatea, en Herodes Antipas, tetrarch van Galilea en 

Perea en zoon van wijlen koning Herodes, met elkaar in onmin geraakt. Net zoals zijn vader destijds 

maakte hij zijn leger klaar om ten strijde te gaan tegen de Nabateeërs. Bij de eerste slag leed Antipas 

echter meteen een grote nederlaag, waarna hij op zoek ging naar hulp. Hij schreef over deze 

gebeurtenissen naar Tiberius. Verbolgen door de acties van Aretas zond de keizer op zijn beurt een 

brief naar Vitellius met de opdracht om oorlog te voeren tegen de Nabateeërs. Ofwel moest hij 

Aretas levend gevangen nemen en hem naar Tiberius brengen ofwel hem doden en zijn hoofd naar 

de keizer sturen.276 Met twee legioenen aan zijn zijde trok hij ten strijde. Terwijl hij met zijn leger in 

de buurt van Judea marcheerde nam hij de tijd om alleen, in eigen persoon, te stoppen in Jeruzalem 

en aldaar te offeren voor de Joodse God. Zijn leger werd buitenom langs de vlaktes gestuurd opdat 

de beeltenissen op hun uitrustingen geen ophef zouden veroorzaken.277 Dit benadrukt nogmaals zijn 

goede relatie met de Joodse religie en het Joodse volk. Hij verbleef drie dagen in de Joodse 

hoofdstad. Gedurende deze periode zette hij Jonathan af als hogepriester en gaf het ambt aan diens 
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broer Theophilus. Na deze drie dagen, toen Vitellius klaar was voor vertrek, kwamen er echter 

brieven toe met de boodschap dat Tiberius was overleden. In afwachting van aanwijzingen van de 

nieuwe keizer met betrekking tot de oorlog met Nabatea besloot hij om zijn leger te ontbinden. 

Nadat zijn leger terug naar huis vertrokken was, keerde ook hij terug naar Antiochië.278 Uiteindelijk 

zou Vitellius tot 39 n.C. aan de macht blijven als gouverneur van Syrië. Hij werd ten slotte vervangen 

door Petronius die door de nieuwe keizer Caligula met een speciale opdracht naar Judea gestuurd 

werd.279 

Een evaluatie van Vitellius 

Vitellius blijkt als gouverneur van Syrië een zegen geweest te zijn voor de Joodse bevolking van 

Judea. Hij had respect voor de gewoontes van hun religie, hij offerde zoals eerder vermeld voor de 

Joodse God. Hij zette de belastingen op fruit in Jeruzalem stop en op de koop toe gaf hij de 

hogepriestergewaden terug aan de Joodse priesters. Vooral deze laatste actie moet enorm veel 

indruk gemaakt hebben op de Joodse bevolking aangezien deze gewaden niet minder dan veertig 

jaar lang in de Antonia-burcht bewaard werden onder toezicht van de Romeinen. Het zal dan ook 

niet verbazen dat de Joodse bevolking hem graag had. Hij werd op een schitterende manier 

ontvangen in Jeruzalem wanneer hij daar passeerde. Het blijkt dus dat Vitellius niet alleen de Joodse 

bevolking goed behandelde maar dat ook omgekeerd de Joodse bevolking de Syrische gouverneur 

graag zag komen. Veel van zijn handelingen werden echter uitgevoerd op aansteken van keizer 

Tiberius zelf. De keizer schonk zeer veel aandacht aan zijn provincies en het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de gouverneur van Syrië verschillende bevelen kreeg vanuit Rome die hij moest 

uitvoeren.280 Keizer Tiberius hield de touwtjes goed in handen, dit blijkt eveneens uit het relaas van 

Tacitus. Deze Romeinse historicus vermeldde in zijn Historiae dat onder Tiberius alles in Judea rustig 

verliep.281  

Opnieuw valt het op dat de Syrische gouverneurs de onrust, die veroorzaakt werd door een 

procurator van Judea, moesten onderdrukken. Het is vanzelfsprekend dat ze soms moesten optreden 

in Judea aangezien het voogdijschap over deze provincie bezaten. Desalniettemin zou men wel 

kunnen verwachten dat de procuratoren toch ten minste zouden proberen om de rust in hun 

toegewezen gebied te bewaren. In sommige gevallen krijg je echter een ander gevoel wanneer je de 

werken van Flavius Josephus leest. Het lijkt soms dat procuratoren zoals Sabinus en Gessius Florus 

eerder de spot wilden drijven met hun ambt en hun onderdanen dan een echt beleid te voeren waar 
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zowel de Romeinen als de Joden beter van werden. Zo is het contrast tussen Pilatus en Vitellius met 

betrekking tot het behandelen van de Joden zeer opmerkelijk.282 Was dit een verborgen agenda van 

Josephus? Wilde hij de schuld voor de onrust in Judea ook al op deze procuratoren steken? Later zou 

hij namelijk de procuratoren Felix, Albinus en Florus er uitdrukkelijk van beschuldigen de opstand van 

66 n.C. veroorzaakt te hebben.283 Of vertelt hij de waarheid? Indien dit het geval was, waarom had 

Josephus het dan gemunt op de procuratoren en bijvoorbeeld niet op de gouverneur van Syrië? 

Echter ook Philo wijst op de incompetentie van Pilatus. Hij beschrijft hem als koppig, hardleers en 

temperamentvol en wijst er vervolgens op dat zijn beleid gekenmerkt werd door corruptie, geweld, 

diefstal, terreur en dergelijke meer.284 Hieruit blijkt dat Josephus deze procuratoren, en meer 

specifiek Pilatus, niet alleen slecht wilde weergeven, maar dat zij effectief zo incapabel waren.  

Het blijkt dat de Syrische gouverneurs veel bekwamer waren dan de Joodse procuratoren om de 

situatie in Judea in te schatten en er een beleid te voeren. Hoewel de Syrische gouverneur, Vitellius 

in dit geval, geen opstand moest onderdrukken, moest hij wel ingrijpen. Hij onthief namelijk Pontius 

Pilatus uit zijn ambt als procurator nadat hij aangeklaagd was door de Samaritanen. Josephus 

vermeldt uitdrukkelijk dat de Samaritanen niet in opstand wilden komen, maar enkel Pilatus wilden 

zien vertrekken.285 Dit wijst erop dat Josephus vond dat ze een reden hadden om in opstand te 

komen, maar dit niet deden omdat er naar hun mening betere opties waren. Indien de Samaritanen 

in opstand gekomen zouden zijn, hadden zij naar alle waarschijnlijkheid het onderspit moeten delven 

tegen de Romeinen terwijl Pilatus op dat moment misschien onder zijn straf uitgekomen zou kunnen 

zijn. De persoon Vitellius kan hier naar mijn mening ook een belangrijke rol gespeeld hebben. Hij was 

geliefd bij de Joden. Dit maakt het natuurlijk gemakkelijker om de stap te zetten en naar Syrië te 

trekken om daar iemand aan te klagen. Vitellius was dus een degelijke gouverneur van Syrië die de 

situatie in Judea heel goed onder controle hield. Door zijn beleid heeft hij nooit moeten ingrijpen in 

Judea waardoor we niet weten wat hij zou gedaan hebben indien hij in een situatie als Gallus verzeild 

geraakt zou zijn. Uit zijn overwinningen op de Parthen, zijn paraatheid naar Tiberius toe en zijn goede 

relatie met de Joden blijkt in elk geval dat hij veel capabeler was als gouverneur van Syrië dan Gallus. 
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Petronius, 39 v.C.286 

In 39 v.C. zond keizer Caligula zijn nieuwe Syrische gouverneur naar Judea met een wel zeer speciale 

opdracht. Hij moest een invasie leiden in Judea met een groot aantal troepen om de Joden te 

verplichten dat ze zouden aanvaarden dat er een standbeeld van de keizer zou komen in de Joodse 

tempel.287 In Jabne, een van de meest dichtbevolkte steden van Judea met zowel Griekse als Joodse 

inwoners, hadden de Joden een altaar neergehaald, dat door de Griekse bevolking gebouwd was en 

gewijd was aan keizer Caligula. De Grieken hadden dit altaar nog maar net gebouwd om de hoop van 

Caligula om zich te vergoddelijken te versterken maar ook om de Joodse bevolking uit te dagen. Voor 

de Joden was dit vanzelfsprekend een daad van godslastering, reden waarom ze het gebouw snel 

met de grond gelijk maakten. Toen deze gebeurtenissen aan keizer Caligula kenbaar gemaakt 

werden, wilde deze zich wreken met iets veel omvangrijkers. De keizer wilde dat er een kolossaal 

standbeeld afgewerkt met goud van hem gemaakt werd opdat dit in de Joodse tempel in Jeruzalem 

geplaatst zou worden.288 Nog niet echt wetende waaraan hij begon, trok Petronius met deze 

opdracht naar Syrië. Philo vertelt in zijn werk dat Petronius zeer aarzelend te werk ging. Hij besefte 

dat het voor hem onmogelijk was om dit bevel te negeren. Desalniettemin realiseerde hij zich 

eveneens dat hij eerst alle Joden zou moeten vermoorden alvorens hij de kans zou krijgen om deze 

opdracht tot een goed einde te brengen.289 Uiteindelijk gaf hij toch een aantal Fenicische kunstenaars 

de opdracht om het beeld in Sidon te vervaardigen. Aangezien dit niet in Judea was, kon hij zich op 

deze manier wat tijd kopen. Ondertussen regelde Petronius een ontmoeting met de belangrijkste 

Joodse magnaten, priesters en magistraten in Antiochië.290 Hij hoopte hen te overtuigen om het 

keizerlijke bevel te aanvaarden, maar dit was tevergeefs. De Joodse elite zou dit niet zomaar laten 

gebeuren.291 

Flavius Josephus vermeldt in tegenstelling tot Philo dat Petronius veel haastiger te werk ging. 

Namelijk dat hij eenmaal in Syrië aangekomen was, eiste hij twee legioenen en zoveel mogelijk 

hulptroepen voor zich op waarna hij zich haastte om de bevelen van de keizer uit te voeren. 

Waarschijnlijk heeft Josephus hier wat fouten gemaakt en zijn de feiten die Philo vermeldt, gebeurd 

voor Petronius zich naar Judea begaf. Philo is op dit vlak geloofwaardiger omdat de feiten zich in 
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diens tijd afspeelden.292 Eenmaal aangekomen in Ptolemais besloot Petronius om daar te 

overwinteren met zijn leger. Wanneer de lente in het land zou aankomen, zou hij beginnen met zijn 

aanval en een oorlog starten tegen de Joden om het standbeeld te kunnen plaatsen. In Ptolemais 

kwamen er volgens Josephus echter vele tienduizenden Joden toe om Petronius op andere ideeën te 

brengen. Ze gaven hem petities en smeekten hem de wetten van hun voorvaders niet te overtreden. 

En indien hij dit toch zou doen, zou hij hen eerst allemaal moeten vermoorden. Petronius reageerde 

hierop dat indien hij keizer zou zijn, hij deze actie zou staken. Dit was echter niet het geval, hij werd 

door de keizer zelf bevolen en indien hij zijn opdracht niet zou uitvoeren, zou hij dit met zijn eigen 

leven bekopen.293 Ondertussen begon hij echter te beseffen dat de Joden zeer standvastig waren en 

dat hij zijn opdracht niet zou kunnen vervolledigen zonder een bloedige oorlog. Hij oordeelde het 

raadzaam te wachten op een overleg met de Herodianen, de afstammelingen van wijlen koning 

Herodes in Tiberias, alvorens over te gaan tot het uitvoeren van het bevel van keizer Caligula. 

Ondertussen besloot hij een brief te sturen naar de keizer waarin hij de vooruitgang van zijn project 

beschreef. Zonder de Joden te beschuldigen wees hij de keizer op het feit dat zijn opdracht met enige 

vertraging uitgevoerd zou worden.294 Caligula was echter niet tevreden toen hij deze brief las, hij 

vond dat Petronius niet naar hem geluisterd had. Hij liet dit echter niet merken in de brief die hij 

terugstuurde, hij spoorde de gouverneur daarentegen aan om zich te haasten met de plaatsing van 

het standbeeld. In 40 n.C. kwam er in Tiberias uiteindelijk overleg tussen de gouverneur en de 

Herodianen. Ook daar kwamen vele tienduizenden Joden naar hem toe. Ze verklaarden dat ze geen 

oorlog zouden voeren met de Romeinen. Wel zouden ze eerst moeten sterven alvorens ze hun 

wetten zouden laten overtreden.295 Het overleg werd gevoerd tussen Petronius, ene Helcias en 

Aristobulus, de broer van koning Agrippa. Ook andere belangrijke leden van de Herodiaanse familie 

waren aanwezig. Op dit conclaaf werd besloten dat de Joodse bevolking het standbeeld niet zou 

aanvaarden. Daaropvolgend werd er aan Petronius opgedragen om een brief te sturen naar de keizer 

waarin vermeld stond dat de Joden geen oorlog wilden voeren, maar dat ze wel eerder zouden 

sterven dan dat ze hun wetten zouden overtreden zien. Ze vroegen dus aan de keizer om zijn 

plannen in te trekken.296 

In diezelfde periode probeerde ook Agrippa, de toekomstige koning van Judea, en een goede vriend 

van keizer Caligula, in Rome de keizer op andere ideeën te brengen. Op een gegeven moment gaf 

Caligula, volgens Josephus, Agrippa de kans een cadeau te kiezen naar keuze. De keizer dacht dat hij 
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zou vragen naar grote gebieden of de belastinginkomsten van een aantal steden. Hij vroeg echter iets 

helemaal anders, namelijk of hij de opdracht, die Petronius gekregen had, kon annuleren.297 Philo 

geeft nog een uitgebreider relaas over dit gesprek tussen deze twee machtige personen. Agrippa 

overtuigde de keizer door hem erop te wijzen dat ieder volk zijn eigen wetten had die men diende te 

respecteren. Het Joodse volk zou nooit zijn eigen wetten laten overtreden.298 Gedurende de hele 

geschiedenis van de Joodse religie was er nog nooit een afbeelding, gemaakt door menselijke 

handen, in de tempel toegelaten. Ook nu zou dit niet het geval zijn.299 Op deze manier slaagde 

Agrippa erin om keizer Caligula te overtuigen. De wens van Agrippa werd vervuld en de keizer zond 

een brief naar Petronius dat hij mocht stoppen met het overtreden van de Joodse wetten.300 Verder 

werd er vermeld dat als het standbeeld reeds opgericht was, dit moest blijven staan. Maar indien dit 

nog niet het geval was, dit zo te laten, zijn leger te ontbinden en terug te keren naar Syrië. Dit was 

echter voor hij de brief van Petronius kreeg die rapporteerde dat de Joden zich kantten tegen de 

plaatsing van dit standbeeld. Caligula was verbouwereerd toen hij dit las. Hij kon het niet vatten dat 

de Joden en Petronius zijn bevelen genegeerd hadden, waarop hij besloot een nieuwe brief te sturen 

naar de gouverneur van Syrië. Hij schreef aan Petronius dat hij zeer ontevreden was over diens 

beleid, dat Petronius de geschenken van de Joden waardevoller inschatte dan de bevelen van de 

keizer. Hij was bereid om een voorbeeld te stellen wat er zou gebeuren indien men het aandurfde 

om de bevelen van de keizer te negeren. Caligula schreef zelfs dat Petronius de eer aan zichzelf 

moest houden en zelfmoord moest plegen omdat hij de taken die de keizer hem bevolen had, niet 

had uitgevoerd.301 Uiteindelijk bleek het dat de toestemming die Caligula had gegeven in de vorige 

brief om de plaatsing van het standbeeld te annuleren, werd ingetrokken.302 Het beeld moest dus 

alsnog geplaatst worden. Het was de bedoeling dat Caligula het beeld zelf zou inaugureren het 

daaropvolgende jaar. Er was namelijk een reis gepland naar het oostelijk deel van het rijk, naar 

Egypte en omstreken.303 

Zo ver zou het uiteindelijk allemaal niet komen, de laatste brief die Caligula naar Petronius stuurde 

zou Syrië nooit op tijd bereiken. Op het moment dat Petronius deze brief in handen kreeg, was 

Caligula reeds overleden.304 In januari 41 n.C. was keizer Caligula namelijk vermoord. Na 

verschillende mislukte complotten door verscheidene personen, slaagde de pretoriaanse garde 
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onder leiding van Cassius Chaerea er uiteindelijk in om de keizer om het leven te brengen.305 Na deze 

gebeurtenis werd er meteen een brief verstuurd naar Petronius om hem op de hoogte te brengen 

van deze feiten. Het schip, dat de brief vervoerde waarin stond dat Petronius zelfmoord moest 

plegen en dat de plaatsing van het standbeeld hervat moest worden, voer zo traag dat de brieven die 

Petronius informeerden over de dood van de keizer hem eerder bereikten. Door de vertraging van dit 

schip, dat waarschijnlijk op zee afgeremd werd door een storm, werd zowel het leven van Petronius 

gespaard als de installatie van het standbeeld niet hernomen.306 Keizer Caligula werd opgevolgd door 

zijn oom Claudius. Aangezien Agrippa Claudius geholpen had bij zijn aantreden en aangezien de 

Joden recent verschillende ontberingen hadden doorstaan, besloot de nieuwe keizer om Agrippa 

koning te maken van Judea en Samaria. Op deze manier was er in Judea geen procurator meer 

nodig.307Agrippa was reeds in 37 n.C. door Caligula tot koning gekroond over de gebieden waar 

Philippus tetrarch over was geweest. Het betreft Trachonitis, Batanea en Auranitis.308 Nu Claudius 

keizer geworden was, bevestigde hij Agrippa als koning van deze gebieden. Hij breidde deze 

vervolgens uit met Judea en Samaria zodat zijn rijk ongeveer even groot werd als het rijk waarover 

zijn grootvader Herodes geheerst had.309 

Een evaluatie van Petronius 

Op deze ene zeer belangrijke gebeurtenis na is er verder niets geweten over het beleid van Petronius 

met betrekking tot Judea. Hij kan dus alleen maar geëvalueerd worden op de daden die hij gesteld 

heeft in verband met de waanideeën van keizer Caligula. Voor de zoveelste maal stelde er zich dus 

een probleem in Judea dat de Syrische gouverneur moest oplossen. Deze maal was het weliswaar 

niet de schuld van een onbekwame procurator, de keizer zelf was namelijk verantwoordelijk. Met zijn 

plan om een standbeeld van zichzelf in de Joodse tempel van Jeruzalem te laten plaatsen, had 

Caligula de relatieve rust, die op dat moment in deze gebieden heerste, op het spel gezet. Zo 

vermeldt Josephus dat de Joden niet in opstand wilden komen tegen de Romeinen. Maar indien er 

geen andere uitweg zou zijn, zouden eerst alle Joden vermoord moeten worden alvorens dat beeld 

geplaatst zou kunnen worden in de tempel.310 Met andere woorden, indien Petronius of een andere 

nieuwe gouverneur van Syrië was doorgegaan met de plaatsing van dit standbeeld, zouden de Joden 

hier toch tegen in opstand gekomen zijn. Men wilde dit echter niet doen, aangezien men wist dat een 

opstand alleen maar ondraaglijkere consequenties met zich mee zou brengen. Maar eenmaal de 
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Joodse wetten overtreden zouden worden, zou er geen weg meer terug geweest zijn. Dit alles was 

echter niet van toepassing aangezien Petronius zoveel mogelijk tijd won om uiteindelijk de bevelen 

van zijn overste te negeren.311 De Syrische gouverneur stond hier voor een heel moeilijke beslissing, 

ofwel zette hij zijn leven op het spel ofwel riskeerde hij eerst duizenden Joden te moeten laten 

vermoorden alvorens zijn opdracht te kunnen uitvoeren. Het werd het eerste. Na uitvoerig overleg 

met de Joden kreeg hij het niet over zijn hart om zijn opdracht tot een goed einde te brengen. Hij 

koos de zijde van de Joden en allieerde met hen tegen de keizer.312 De historici zijn het erover eens 

dat Judea hier maar net kon ontsnappen aan een omvangrijke opstand.313  

De beslissing om zijn eigen leven op het spel te zetten voor het Joodse volk, was een zeer nobele zet 

van de Syrische gouverneur.314 Indien hij deze beslissing niet genomen zou hebben, zou het Joodse 

volk naar alle waarschijnlijkheid in alle hevigheid in opstand gekomen zijn tegen het Romeinse 

bewind. Petronius heeft dus de goede beslissing genomen om een opstand in Judea te vermijden. Er 

kwam natuurlijk ook wat geluk bij kijken.315 Keizer Caligula kon voor hem op geen beter moment 

vermoord worden en toevallig liep juist de brief met het uitdrukkelijke bevel om de plaatsing van het 

standbeeld te hervatten vertraging op. Voor de Joden was Petronius dus de juiste man op de juiste 

plaats op het juiste moment. Door zijn toedoen zijn de Joden niet in opstand moeten komen tegen 

de opdracht die hij van keizer Caligula meegekregen had. Hoewel Petronius maar op basis van één 

gebeurtenis beoordeeld kan worden, blijkt hier toch uit dat hij zeer capabel was om zijn voogdijschap 

over Judea tot een goed einde te brengen. Er is echter niets geweten over zijn militaire capaciteiten. 

Daardoor is het moeilijk om te weten te komen hoe Petronius gereageerd zou hebben indien hij in 

een situatie zoals Gallus verzeild geraakt zou zijn. 

Marcus, 42 n.C. 

In vergelijking met Vitellius en Petronius is er veel minder informatie beschikbaar over Marcus. Zijn 

naam wordt slechts in twee situaties vermeld. Zo vertelt Josephus dat koning Agrippa de stadsmuren 

van Jeruzalem aan het verstevigen was met de opbrengsten van de belastingen. Hij maakte ze zowel 

hoger als breder. Op deze manier werden ze volgens onze Joodse geschiedschrijver zo stevig dat ze 

niet meer verwoest konden worden door menselijke kracht. Met andere woorden, Jeruzalem zou 

een onneembare vesting worden, ook voor de Romeinen indien er een opstand tot stand zou 
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komen.316 Marcus kreeg dit echter in de gaten en informeerde keizer Claudius meteen over de zaken 

die gaande waren in Judea. Ook Claudius keek argwanend naar de vernieuwingen die zijn vriend 

Agrippa doorvoerde en hij besloot hem een brief te sturen met het verzoek om te stoppen met deze 

werkzaamheden. De Joodse koning gaf gehoor aan de vraag van de keizer aangezien hij het niet 

gepast vond om hem tegen te spreken. De versteviging en uitbreiding van de muren van Jeruzalem 

werd dan ook stopgezet.317 Het blijkt dat Marcus zeer snel gereageerd heeft aangezien enkel de 

funderingen van de muur nog maar gelegd waren.318 

Een tweede gebeurtenis met Marcus deed zich voor in Tiberias, een stad in Galilea. Koning Agrippa 

had daar een conferentie georganiseerd met verschillende andere Romeinse vazalkoningen. Zo 

waren koning Antiochus van Commagene, koning Sampsigeramus van Emesa, koning Cotys van 

Armenia Inferior, koning Polemo van Pontus en koning Herodes van Chalkis aanwezig. Gouverneur 

Marcus kreeg ook dit in de gaten en wilde er het zijne van weten. Om zijn respect te betuigen aan de 

Romeinse heerser ging Agrippa, met de andere koningen in zijn voetsporen, buiten de stad om 

Marcus te ontvangen. Marcus was echter zeer argwanend. Hij vroeg zich af wat de bedoeling was van 

deze vriendschapsverbanden tussen de verschillende koningen. Hij vertrouwde het zaakje niet 

helemaal. Een alliantie tussen deze verschillende potentaten was namelijk niet in het belang van de 

Romeinen. Hij vreesde dat ze zouden samenzweren tegen Rome. Hij nam het heft in eigen handen en 

stuurde de verschillende koningen terug naar hun eigen gebieden.319 Koning Agrippa was hierover 

helemaal niet te spreken. Door toedoen van Marcus was zijn conferentie met de verschillende lokale 

machthebbers in het water gevallen. De relatie tussen de Joodse koning en de gouverneur van Syrië 

raakte helemaal verzuurd. Marcus was in de ogen van Agrippa een vijand geworden.320 Na de dood 

van Agrippa werd Marcus uit zijn ambt ontheven. Agrippa had voor zijn dood namelijk aan de keizer 

te kennen gegeven dat hij Marcus als gouverneur van Syrië niet langer zou tolereren.321 Naar mijn 

mening had Agrippa dit verzoek bij de keizer gedaan omwille van de slechte relatie tussen hen beide. 

De resolutie van zijn ontslag kon echter pas doorgevoerd worden na de plotse dood van de koning. 

Marcus is dus niet ontslagen als gouverneur omdat hij een slecht bewind gevoerd zou hebben. 

Een evaluatie van Marcus 

Wederom is het niet gemakkelijk om een oordeel te vellen over deze gouverneur aangezien de 

informatie die bronnen nagelaten hebben niet bijster uitgebreid is. Opvallend is weliswaar dat 
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Marcus alles van zeer dichtbij volgde. Het lijkt alsof hij alles in de gaten hield.322 Hij had snel door dat 

Jeruzalem verstevigd werd evenals dat er misschien een samenzwering gesmeed zou worden tussen 

een aantal vazalkoningen. Hieruit blijkt dat hij de situatie in Judea nauwgezet in het oog hield. 

Wanneer hij bijgevolg merkte dat er iets niet pluis was, twijfelde hij niet om in te grijpen. Marcus 

voerde zijn ambt op een andere manier uit dan Petronius of Vitellius. Zijn twee voorgangers slaagden 

erin om een goed bewind te voeren over Judea door het tot stand komen van goede relaties met de 

Joodse bevolking. Marcus deed het anders. Het blijkt dat hij niet echt goede verhoudingen had met 

het Joodse volk. De relatie tussen hem en de Joodse koning Agrippa raakte zelfs helemaal 

verzuurd.323 Desalniettemin slaagde Marcus erin een goed beleid te voeren over Judea. Hij probeerde 

alles van zeer kortbij op te volgen en indien er iets niet goed liep of indien hij iets niet vertrouwde, 

probeerde hij zo snel mogelijk in te grijpen. Zo kon Marcus alles wat er in Judea gaande was zeer 

goed controleren. 

Cassius Longinus, 45 n.C. 

Na de dood van koning Agrippa werd Cassius Longinus naar Syrië gestuurd als opvolger van Marcus. 

Nu Agrippa er niet meer was, werden er opnieuw procuratoren gezonden naar Judea om het gebied 

te besturen. De eerste die dit heropgerichte ambt toegewezen kreeg, was Cuspius Fadus. 

Ondertussen was er een grensconflict ontstaan tussen Joden van Perea en de inwoners van de stad 

Philadelphia. De Joden hadden de wapens opgenomen en een aantal inwoners van Philadelphia om 

het leven gebracht. Fadus voelde zich vergeten. Hij vond dat de Joden eerst naar hem gekomen 

moesten zijn opdat hij het conflict misschien kon oplossen. Als straf besloot hij een aantal belangrijke 

mannen van Perea te vermoorden of te verbannen.324 Niet veel later volgde er een conflict in 

Jeruzalem. Cuspius Fadus had van de keizer de opdracht gekregen om de gewaden van de 

hogepriester opnieuw in bewaring te nemen. Men wilde daarmee de maatregel van Vitellius tien jaar 

eerder ontkrachten. Vitellius had namelijk de gewaden teruggegeven aan de priesters. De Joden 

durfden niet te reageren. De nieuwe gouverneur van Syrië, Longinus, was namelijk naar Jeruzalem 

gekomen met een groot leger uit vrees dat de Joden in opstand zouden komen tegen deze 

maatregel.325 Waarschijnlijk was hij op voorhand gewaarschuwd aangezien men wist dat men bij de 

plaatselijke bevolking een gevoelige snaar zou raken. De Joden kregen na een aantal 

onderhandelingen wel de toestemming om een aantal afgevaardigden naar keizer Claudius te sturen 

met de vraag of ze de gewaden toch niet in eigen bezit mochten houden. De Joden slaagden in Rome 
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in hun opzet en kregen van keizer Claudius de toestemming om de hogepriesterkledij zelf in 

bewaring te houden. Vervolgens werd Cuspius Fadus op de hoogte gebracht van deze beslissing 

waardoor de rust in Jeruzalem terugkeerde.326 

Een evaluatie van Cassius Longinus 

Ook in dit geval valt er niet zoveel te evalueren. Toch kunnen we uit deze feiten weer een aantal 

kleine conclusies trekken. Zeer opvallend is dat Longinus reeds naar Jeruzalem gekomen was met een 

groot leger. Het kan dus dat hij alles zeer snel in de gaten had en snel reageerde zodat hij aanwezig 

zou zijn indien er zich problemen zouden stellen.327 Zo zou hij dus het beleid van zijn voorganger 

Marcus voortgezet hebben. Realistischer lijkt echter dat Longinus reeds op de hoogte was van de 

feiten die zich zouden voordoen in Jeruzalem. Met andere woorden, er was misschien wel een 

overleg geweest tussen de procurator van Judea, Cuspius Fadus, en Longinus, alvorens Fadus 

overging tot het opnieuw in bewaring nemen van de hogepriesterlijke gewaden. Aangezien Longinus 

paraat stond met een groot leger was er een veel kleinere kans dat de Joden zich zouden verzetten 

tegen deze maatregel. En indien ze dit toch zouden doen, was Longinus paraat om een eventuele 

opstand zeer snel te onderdrukken. Indien dit overleg er geweest zou zijn, wat in dit geval zeer 

waarschijnlijk lijkt, moet dit een pluspunt geweest zijn met betrekking tot het besturen van Judea. Zo 

wist de gouverneur van Syrië wat er zou gebeuren in Judea en kon hij veel sneller reageren indien er 

bepaalde zaken fout zouden lopen. Het kwam de communicatie tussen de twee gezagsdragers alleen 

maar ten goede. Zodoende moet het beleid van Longinus, of althans dat weinige dat we er over 

weten, positief geëvalueerd worden. 

Ummidius Quadratus, 50 n.C. 

Het was de gewoonte dat de inwoners van Galilea, wanneer ze naar Jeruzalem gingen om een heilig 

festival bij te wonen, door Samaria moesten trekken om de hoofdstad te bereiken. In een dorpje 

genaamd Ginea liep het echter fout. Een aantal Samaritanen vielen de Galileeërs aan en brachten 

een groot aantal van hen om het leven. Josephus geeft geen motief voor deze aanval. Na de aanval 

trokken de Galileeërs die de slag overleefd hadden, in allerijl naar de nieuwe Romeinse procurator 

Cumanus opdat de moord op hun vrienden gewroken zou kunnen worden. De Samaritanen hadden 

Cumanus echter omgekocht waardoor hij niet wilde reageren. De Galileeërs, enorm teleurgesteld, 

namen het heft in eigen handen.328 Ze namen de wapens op en plunderden een aantal dorpen van de 

Samaritanen. Toen Cumanus hiervan hoorde reageerde hij meteen. Hij trok vergezeld van een aantal 
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troepen ten aanval tegen de Joden. Vele Joden werden gedood of gevangen genomen. De situatie 

raakte verhit, Cumanus trok zich terug met een aantal belangrijke gevangenen en de bandieten in 

Judea kregen vrij spel.329 

De vooraanstaande personen van de Samaritanen trokken naar Quadratus, de nieuwe gouverneur 

van Syrië. Ze beschuldigden de Joden dat ze hun dorpen in brand hadden gestoken en er geplunderd 

hadden. De Joden, die ondertussen ook gezanten onder leiding van ex-hogepriester Jonathan naar 

Syrië gestuurd hadden, reageerden hierop. Ze beweerden dat de Samaritanen de aanstichters waren 

van het conflict en beschuldigden hen van het omkopen van procurator Cumanus.330 Quadratus 

besloot pas een oordeel te vellen wanneer hij alles met zijn eigen ogen gezien had. Eenmaal in 

Samaria nam hij zijn verantwoordelijkheid en besloot hij dat de Joden die door Cumanus gevangen 

genomen waren, om het leven gebracht moesten worden.331 Vervolgens stuurde hij zowel ex-

hogepriester Jonathan, als hogepriesters Ananias en diens zoon Ananus naar de keizer om zich te 

verantwoorden. Ook de vooraanstaande Galileeërs en Samaritanen werden door de gouverneur van 

Syrië naar Rome gestuurd. Tot slot mochten ook volkstribuun Celer en Ventidius Cumanus zelf op 

bezoek gaan bij keizer Claudius. De keizer zou het laatste woord krijgen in dit conflict. Zelf ging 

Quadratus nog eens naar Jeruzalem om te kijken of zijn resolute acties geen wrok hadden gezaaid bij 

de Joden. Hij had de vrees dat er misschien een nieuwe opstand tot stand zou komen.332 Hij merkte 

echter dat de vrede in de Joodse hoofdstad was weergekeerd en dat het heilig festival zonder 

problemen doorging. Hij kon met een gerust gemoed terugkeren naar Antiochië.333 

In Rome besloot keizer Claudius dat hij de echte aanstichters van de gevechten wilde straffen. Toen 

hij de verhalen van beide kanten gehoord had, gaf hij de opdracht dat de aanwezige Samaritanen om 

het leven gebracht moesten worden. Hij vond namelijk dat zij de verantwoordelijkheid droegen voor 

dit uit de hand gelopen conflict. Procurator Cumanus werd door de keizer verbannen. Het was 

namelijk niet het eerste conflict geweest waarmee hij onrust in zijn eigen provincie veroorzaakt had. 

Tot slot gaf de keizer de opdracht dat volkstribuun Celer terug naar Jeruzalem gebracht moest 

worden. Daar zou hij publiekelijk geëxecuteerd worden. De Joden kwamen met de schrik vrij en 

mochten in alle rust terugkeren naar Judea.334  
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Een evaluatie van Quadratus 

Het lijkt erop dat Ummidius Quadratus met harde hand over Judea regeerde. In dit ene conflict 

waarin hij vermeld werd, heeft hij namelijk veel personen om het leven laten brengen of naar de 

keizer gestuurd. Hij was nog maar net gouverneur van Syrië geworden en het kan zijn dat hij op deze 

manier een voorbeeld wilde stellen dat hij niet met zich liet sollen. Het feit dat hij eerst Samaria 

wilde bezoeken alvorens een uitspraak te doen over de feiten, zegt ons dat hij er zich niet 

gemakkelijk wilde vanaf maken. Hij wilde eerst de feiten met zijn eigen ogen gezien hebben alvorens 

hij een oordeel zou vellen over deze gebeurtenissen.335 Hetzelfde geldt voor zijn slotbezoek aan 

Jeruzalem. Hij moest eerst zeker zijn dat het oproer was gaan liggen. Hij wilde niet dat het conflict 

een tweede adem zou krijgen in de hoofdstad. Pas toen hij zeker was dat de rust weergekeerd was, 

ging hij terug naar Syrië.336 In zijn nadeel spreekt dan weer dat dit de enige gebeurtenis is, waar 

Josephus hem vermeldt. Hij zou echter nog tien jaar gouverneur zijn van Syrië.337 Flavius Josephus 

beweert in zijn werken dat Judea gedurende deze periode naar de opstand aan het toegroeien was. 

Er zouden zich dus meerdere belangrijke, vooral interne, conflicten moeten voorgedaan hebben. Er 

zijn dus twee opties. Of Quadratus was een slechte gouverneur en hield zich niet bezig met de 

situatie in Judea, of Josephus overdreef in zijn verhaal waarin hij de opstand wilde verklaren en het 

was bijgevolg niet nodig voor Quadratus om in te grijpen. Hoewel hij het conflict tussen de Joden en 

de Samaritanen met harde hand onderdrukte, kan niet gezegd worden dat Quadratus zijn 

bevoegdheden over Judea niet goed uitoefende. Het lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk dat deze 

gouverneur niet ingegrepen zou hebben in Judea indien dit nodig geweest zou zijn. Op deze manier 

lijkt het aannemelijker dat Quadratus inschatte dat het niet nodig was om in te grijpen in Judea en er 

misschien wel relatieve rust heerste. Zo stelt M. Goodman eveneens dat de werken van Josephus 

niet wijzen op een gemeenschap die op het punt staat om in opstand te komen tegen zijn Romeinse 

overste. Het toont eerder een maatschappij die intern verscheurd is door onenigheid en 

banditisme.338 In ieder geval, als we Quadratus evalueren als gouverneur van Syrië over de feiten die 

aan ons bekend zijn, kan er gesteld worden dat hij zijn ambt op een strenge maar gestructureerde 

wijze uitvoerde. 
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Besluit hoofdstuk 5 

Het valt op dat de Syrische gouverneurs quasi altijd de problemen moesten komen oplossen die 

anderen veroorzaakt hadden. Zo loste Varus de problemen op van Sabinus. Vitellius maakte de acties 

van Pilatus ongedaan. Petronius zorgde ervoor dat Caligula geen opstand ontketende en Quadratus 

beëindigde het conflict dat Cumanus uit de hand liet lopen. In 66 n.C. was dit dan ook de opdracht 

van Gallus. Ook deze gouverneur moest een opstand onderdrukken die veroorzaakt was door iemand 

anders, Gessius Florus in dit geval.339 In tegenstelling tot zijn voorgangers, zou Cestius Gallus er niet 

in slagen deze opstand te onderdrukken, hoewel hij er volgens Josephus alle kansen toe had. 

Josephus stelt tot driemaal toe dat Gallus de kans had om de opstand te onderdrukken.340 Indien hij 

de belegering iets langer had volgehouden, had hij vast en zeker de stad kunnen innemen. Volgens 

Mason is het echter onmogelijk om deze stelling te bewijzen of te ontkrachten.341 Probeert Josephus 

met deze stelling de schuldgraad van de Joden te verlichten? Wil hij een deel van de schuld op Gallus 

steken? Maar waarom zou hij dat willen doen? In heel zijn werk probeert hij de procuratoren en de 

Joodse dissidenten te beschuldigen.342 Hij slaagt er hier ook duidelijk in om de schuld op deze twee 

instanties af te schuiven.343 Waarom zou hij ook nog Gallus moeten beschuldigen? Hij had hier geen 

reden toe, zijn stelling was al lang gemaakt. Zodoende denk ik dat Josephus hier de echte feiten 

probeert weer te geven en dat Gallus dus echt de kans heeft laten liggen om deze opstand snel te 

onderdrukken. 

Aangezien de Syrische gouverneurs er op Gallus na altijd in slaagden om de problemen die zich 

aandienden op te lossen, blijkt het dus dat deze personen zeer capabel waren om dit ambt uit te 

oefenen. Het lijkt dat ze altijd een goede kijk hadden op de situatie die in Judea gaande was en ze 

slaagden er steeds in om een goede oplossing naar voor te brengen die de rust in het gebied liet 

weerkeren. Het is dan ook de vraag of deze capabele gouverneurs van Syrië met hun gepaste 

interventies mogelijke opstanden hebben vermeden. Hier is het natuurlijk een beetje gissen. Door de 

interventies die deze gouverneurs gedaan hebben, is de situatie voor 66 n.C. nooit uit de hand 

gelopen. Het is dan ook de vraag of de situatie wel uit de hand kon lopen indien deze personen 

anders gereageerd zouden hebben of indien ze zich niets zouden aangetrokken hebben van deze 

gebeurtenissen. De feiten zijn aan ons bekend zoals Josephus ze neergeschreven heeft. Het is dan 

ook moeilijk om zich een andere situatie voor te stellen. Desalniettemin moet dit toch geprobeerd 

worden. Indien we dit proberen lijkt het mij dat er minstens twee gevallen waren waarin de situatie 
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op een dergelijke manier uit de hand kon lopen dat een oorlog zoals in de nasleep van 66 n.C. 

mogelijk was. Ten eerste is er de crisis met keizer Caligula. Zijn idee om een standbeeld in de tempel 

van Jeruzalem te laten plaatsen was zo onwezenlijk dat dit zeer verregaande gevolgen had kunnen 

hebben. Indien Petronius de opdracht van Caligula, uitgevoerd zou hebben, zou dit een enorme 

opschudding veroorzaakt hebben onder de bevolking van Judea en de rest van de Joodse bevolking 

in het Romeinse rijk. Het zou vast en zeker tot een opstand gekomen zijn die verregaande gevolgen 

voor het Joodse volk met zich meegebracht kon hebben. Desalniettemin besloot Petronius om de 

bevelen van zijn overste te negeren en zo de rust in het gebied te laten weerkeren. Ten tweede kon 

ook de opstand in 4 v.C. zonder toedoen van Varus verregaande consequenties gehad hebben. Indien 

de verschillende groeperingen met hun verschillende koningen de tijd gekregen hadden om zich te 

organiseren en samen een blok te vormen, wat in 66 n.C. door het vertrek van Cestius Gallus het 

geval was, zou deze opstand een veel grotere dimensie aangenomen kunnen hebben. Desalniettemin 

slaagde Varus er in tegenstelling tot Gallus wel in om de opstand snel te onderdrukken zodat deze 

niet uit de hand kon lopen. Er wordt hier dus gesteld dat indien Varus niet goed gereageerd zou 

hebben er in 4 v.C., dus vlak na de dood van koning Herodes, reeds een grote opstand mogelijk was 

in Judea. 
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Hoofdstuk 6: Herodes, aanstichter van de opstand? 

Op basis van voorafgaande argumenten blijkt dat er reeds in 4 v.C., vlak na de dood van de Joodse 

koning Herodes, een grote uitgebreide opstand mogelijk was in Judea. In vergelijking met de opstand 

van 4 v.C. durft M. Goodman zelfs te stellen dat de daaropvolgende zeventig jaar, tot 66 n.C., een 

lange periode van stabiliteit en vrede betekenden voor Judea.344 Varus wist te vermijden dat de 

opstand van 4 v.C. op een dergelijke manier uit de hand liep. In een vorig hoofdstuk werd er 

geconcludeerd dat het beleid van de Joodse koning niet over de hele lijn negatief was, zoals er 

vroeger over geschreven werd. Het is dan ook de bedoeling dat er in dit laatste hoofdstuk toch nog 

op zoek gegaan wordt naar een aantal incentives die deze opstand na de dood van Herodes kunnen 

verklaren. Wat was er allemaal aan de hand in Judea dat men op dat moment in opstand wilde 

komen? Kon men dit reeds zien aankomen? Waren er al opstanden gedurende zijn bewind zelf? 

Ten eerste zullen de verschillende groepen die in opstand kwamen bekeken worden. Zowel de 

groepen die vlak na de dood van Herodes in opstand kwamen als de bendes die tegen het beleid van 

Sabinus revolteerden zullen bestudeerd worden. Ten tweede zal er op zoek gegaan worden naar 

opstanden gedurende het bewind van Herodes die de latere onrust kunnen verklaren. Tot slot zullen 

de oorzaken van de opstand in 4 v.C. in groep behandeld worden. 

Ik zal aantonen dat de opstand in 4 v.C. ontstaan is nadat er een machtsvacuüm gecreëerd werd door 

het overlijden van koning Herodes. Daardoor kregen personen en groeperingen met voornamelijk 

cultureel-religieuze en socio-politieke ergernissen de kans om in opstand te komen en hun 

problemen te uiten. 

De opstanden in de nasleep van het overlijden van Herodes 

Vlak na de begrafenis van koning Herodes kwamen er al snel mensen op straat voor verandering. 

Archelaus was op dit moment zelfs nog in Jeruzalem: hij had de tijd nog niet gehad om naar Rome te 

zeilen en het testament van zijn vader in te willigen. Het volk kwam samen in Jeruzalem met een 

aantal eisen. Ten eerste verlangde men van Archelaus dat diegenen die bevoordeeld werden door 

Herodes hiervoor gestraft zouden worden.345 Het betreft hier dus de nieuwe elite die Herodes 

trachtte te creëren. Was men jaloers op deze personen? Koesterde men eerder wrok omdat ze 

Herodes gesteund hadden? Of hadden de personen die in opstand kwamen hun macht onder 

Herodes verloren ten nadele van vrienden van de koning? In ieder geval blijkt het dat de personen 

die door Herodes bevoordeeld werden, niet geliefd waren door het volk. De nieuwe elite is er dus 
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niet in geslaagd om een achterban te verzamelen. Deze achterban was noodzakelijk indien deze 

nieuwe elite verder wilde heersen over Judea. Met de dood van koning Herodes hadden zij namelijk 

hun machtsbasis verloren. Deze machtsbasis moesten zij nu ergens anders vinden, maar door het 

gebrek aan steun van de plaatselijke bevolking was dit niet mogelijk. Er was geen reden meer 

waarom zij de elite van de Joodse bevolking zouden blijven. Zij waren niet de rechtmatige elite van 

het Joodse volk.  

Ten tweede eiste het volk van Archelaus dat hij de huidige hogepriester zou ontheffen uit zijn ambt. 

De bevolking wilde opnieuw iemand die meer verenigbaar was met de Joodse wetten. Men wilde af 

van de hogepriesters die geen machtsbasis hadden in Judea en die voor hun macht afhankelijk waren 

van de koning. Het volk had dus ook zijn vertrouwen in de hogepriester verloren. Ook hij had geen 

achterban meer onder de Joodse bevolking. Hij had de steun van zijn onderdanen verloren, indien hij 

die ooit al had gehad. Daardoor was het voor hem zeer moeilijk om zijn ambt te kunnen uitoefenen. 

Het volk zag dit ook en wenste dat de hogepriester weer een eigen bewind kon voeren, onafhankelijk 

van de Joodse koning. Om dit te verwezenlijken moest men de huidige hogepriester ontzetten uit zijn 

ambt.346  

Ten derde waren er veel personen verzameld die gedurende het beleid van Herodes dierbaren 

hadden verloren. Nu hij overleden was, wilden deze personen vergelding. Men wilde dat de 

personen die hun dierbaren om het leven gebracht hadden gestraft werden.347 Het is eveneens de 

vraag waarom deze personen pas na de dood van Herodes in opstand kwamen. Was het 

repressieapparaat van de koning zo krachtig dat men dit niet eerder aandurfde? Was het overlijden 

van de koning het ideale moment om wrok te uiten? Of wachtte men af tot anderen in opstand 

zouden komen om daarbij aan te sluiten? Het verlies van een dierbare was namelijk geen reden om 

een opstand uit de grond te stampen. Men kon weliswaar wel bij een andere opstand aansluiten en 

opkomen voor dit verlies.  

In zijn werk over de Joodse Oorlog vermeldt Josephus ook nog dat er personen waren die vroegen 

om de belastingen te verlagen. Anderen eisten dan weer dat de taksen die op bepaalde goederen 

geheven werden, afgeschaft zouden worden. Hoewel de Joodse economie goed draaide, waren er 

bepaalde personen die het moeilijk hadden om alles te kunnen betalen. Het blijkt dat er delen waren 

van de bevolking die te maken hadden met economische problemen.348 Tot slot waren er ook nog 

aantal personen die opstandig waren door de dood van Judas en Matthias. Dit waren de twee 

personen die het aangedurfd hadden om de gouden arend boven de tempel naar beneden te halen. 
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Om deze reden waren zij op het einde van het bewind van Herodes geëxecuteerd. Flavius Josephus 

maakte hier een duidelijk onderscheid tussen diegenen de treurden om de dood van Judas en 

Matthias en de rest van de opstandelingen.349 Op deze manier maakte de geschiedschrijver aan ons 

duidelijk dat de er verschillende redenen waren waarom deze personen bijeengekomen waren. Het 

was dus niet één opstand met één doel. Het waren eerder verschillende personen die wrok 

koesterden tegen het beleid van wijlen koning Herodes. Iedereen had zijn eigen reden waarom hij 

daar in Jeruzalem stond en samen kwam men op voor verandering.  

Zoals eerder werd verteld, slaagde men er slechts kortstondig in om deze opstand te onderdrukken. 

Sabinus werd door keizer Augustus als procurator naar Judea gestuurd en haalde zich de woede van 

het volk op de hals. In geen tijd kwam de bevolking weer in opstand. Hoewel de procurator nog maar 

een paar maanden in Judea aanwezig was, had hij het reeds verkorven bij de Joodse bevolking. Het 

spreekt natuurlijk voor zich dat men niet alleen tegen zijn beleid in opstand kwam. Met zijn beleid 

had hij enkel en alleen de aanleiding gegeven aan de opstandelingen om opnieuw in opstand te 

komen. De voornoemde problemen lagen namelijk nog steeds op tafel. Ze waren nog niet opgelost 

aangezien Archelaus op dat moment in Rome resideerde in de hoop de koningstitel te krijgen. Hij 

was niet in staat geweest om een beleid te voeren. Op deze manier konden er ook geen 

veranderingen ontstaan zijn. De situatie in Judea was nog steeds dezelfde als bij het overlijden van 

koning Herodes. Procurator Sabinus had er met zijn beleid enkel en alleen een schepje bovenop 

gedaan zodat het niet zou verbazen indien deze opstand heviger was dan de vorige. Desalniettemin 

had Varus, de gouverneur van Syrië, geen problemen om deze opstand te onderdrukken.350 Hier 

stopte het echter niet. Jeruzalem was niet de enige plaats waar men in opstand kwam. Ook in de rest 

van Judea waren er verschillende opstanden. Zo zegt Flavius Josephus, lichtjes overdreven, dat er 

rond deze periode tienduizend andere opstootjes ontstonden.351 Voor meerdere personen en 

groeperingen was dit een uitgelezen kans om zich te verrijken. Het waren dus niet alleen opstanden 

tegen het centrale bewind. Er was ook eigenbelang mee gemoeid. Dit was een perfecte 

aangelegenheid om zichzelf op te waarderen in de Joodse maatschappij.352 Tot slot waren het niet 

allemaal opstanden vanwege de Joodse bevolking, er waren ook personen die een rel veroorzaakten 

omwille van hun haatgevoelens ten opzichte van de Joden.353 Kortom, Judea stond in 4 v.C. in rep en 

roer. 

                                                             
349 Id., Ant., 17, 9, 2. 
350 Ibid., 17, 10, 2. 
351

 Ibid., 17, 10, 4. 
352

 H. Kreissig, op. cit., p. 271. 
353 F. J., loc. cit. 



 
 

89 
 

Flavius Josephus gaat op vier van deze opstootjes nader in. Ten eerste vermeldt hij dat tweeduizend 

ex-soldaten van Herodes in Idumea vochten tegen de troepen van Archelaus. Aangezien het ex-

soldaten waren, is er dus geen sprake van muiterij. Men kan zich natuurlijk wel afvragen hoe loyaal 

deze troepen waren dat ze een aantal maanden na de dood van hun koning vochten tegen diens 

zoon. Josephus geeft echter het motief van deze troepen niet weer.354 Daardoor is het zeer moeilijk 

om conclusies te trekken waarom deze ex-troepen zich georganiseerd zouden hebben tegen de 

nieuwe Joodse heerser. Zagen ze Archelaus niet als een capabele heerser, moet de reden voor deze 

opstand nog bij het beleid van Herodes gezocht worden of was het omwille van een andere oorzaak 

die niet meer te achterhalen is? Desalniettemin geeft Josephus hier weer dat Archelaus niet op het 

hele militaire apparaat van Herodes kon rekenen. Hij had de steun van een deel van het leger van zijn 

vader verloren. 

Ten tweede vermeldt Josephus dat Judas, de zoon van de bandietenleider Hizkia, het paleis in 

Sepphoris in Galilea bestormde. Daar bewapende hij zijn gezellen met alle wapens die er te vinden 

waren en nam alle waardevolle zaken in beslag. Ook hier geeft Josephus geen motieven waarom 

Judas en zijn onderdanen juist op dat moment in opstand kwamen.355 Men kan zich natuurlijk de 

vraag stellen waarom dit pas gebeurde na de dood van Herodes. Waarom duurde het tweeënveertig 

jaar alvorens Josephus deze bende weer vermeldde? Hebben zij zich zo lang stilgehouden of werd er 

gewoon geen aandacht aan hen besteed? Het meest aannemelijke antwoord op deze vraag is dat er 

op dat moment een machtsvacuüm in Judea bestond. Door het vertrek van Archelaus naar Rome was 

er namelijk geen mogelijke koning aanwezig. De onenigheid in de Herodiaanse familie bevorderde dit 

vacuüm. Naast Archelaus maakte namelijk Antipas aanspraak op de troon en ook Philippus en 

Salome wensten een deel van het rijk te krijgen.356 Verschillende leiders van verscheidene 

opstanden, waaronder Judas, probeerden van deze situatie gebruik te maken en eisten volgens 

Josephus de koningstitel op. Dit kan een overdrijving zijn, maar het wijst er in ieder geval op dat 

Judas en andere leiders politieke belangen hadden.357 Het kan ook zijn dat de repressie en de 

controle in Judea na het overlijden van Herodes serieus verzwakten. De Joodse koning had destijds 

de beschikking over een enorm militair apparaat om de rust te bewaren. Indien dit niet meer, of 

minder, aanwezig was, was het dus gemakkelijker om een opstand op poten te zetten. De 

aanwezigheid van ex-soldaten in Idumea doet eveneens vermoeden dat het leger misschien wel 

gereduceerd werd na de dood van Herodes. 
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Ten derde was er Simon, hij was een ex-slaaf die zichzelf eveneens tot koning liet uitroepen. Hij 

kwam op in Perea en verzamelde daar een groot aantal aanhangers. Met deze mannen aan zijn zijde 

viel hij het paleis te Jericho aan. Hij nam er alle waardevolle zaken in beslag en liet het gebouw in 

brand steken. Veel andere koninklijke eigendommen in de regio ondergingen hetzelfde lot. Hij en zijn 

onderdanen werden echter snel gestuit door Romeinse soldaten onder leiding van Gratus. Ook deze 

bende leek dus gebruik te willen van het machtsvacuüm in Judea. Men viel de rijkdommen van 

koning Herodes aan en plunderde er zoveel als men kon. Opvallend is echter dat Josephus nog 

vermeldt dat er na dood van Simon, door toedoen van Gratus, grote woede ontstond onder de 

Joodse bevolking. Er was namelijk geen koning meer die de mensenmassa op een goede manier kon 

besturen. Josephus beweert hier dat deze kwakzalver die zichzelf liet uitroepen tot koning een groot 

deel van de bevolking onder zijn gezag had en er invloed kon op uitoefenen.358 Opmerkelijk is 

eveneens dat ook Tacitus Simon vermeldt in zijn zeer kort relaas over de Joodse geschiedenis. Hij 

schrijft dat ene Simon na de dood van Herodes aanspraak maakte op de koningstitel zonder de 

beslissing van keizer Augustus af te wachten. Hij werd vermoord door Quintilius Varus en de Joden 

werden onderdrukt.359 Deze Simon is er dus in geslaagd om naam te maken, zowel bij het volk als bij 

de historici. Waarom hij erin is geslaagd om zoveel aandacht te trekken, is echter een 

onbeantwoorde vraag. Was Simon dan wel een slaaf? In tegenstelling tot Josephus vertelt Tacitus dit 

niet. S. Mason stelt dat Josephus Simon een slaaf noemde om hem te marginaliseren. Hij stelt dat 

Simon misschien wel een lokale Joodse bevelhebber was die gesteund werd door een groot deel van 

de plaatselijke bevolking.360 Op deze manier wilde ook Simon van het machtsvacuüm gebruik maken. 

Zo probeerde hij zijn lokale macht uit te breiden en een groter deel van Judea in handen te krijgen. 

Tot slot wordt Athronges vermeld door Josephus. Samen met zijn vier broers leidde ook hij een 

opstand in Judea. Zij waren oorspronkelijk onbekende schaapsherders maar door hun fysieke kracht 

slaagden ze erin om een aanhang te verwerven. Elke broer beschikte over een eigen 

militantenbende. Desalniettemin was iedereen uiteindelijk ondergeschikt aan Athronges. Hij was de 

leider en liet zich dan ook uitroepen tot koning. Hij ging gestructureerd te werk. Eerst liet hij een raad 

bijeenroepen om te debatteren over wat er moest gebeuren alvorens over te gaan tot de effectieve 

strijd. Eenmaal het overleg voorbij was, ging men in de aanval.361 Vele Romeinen en troepen van 

Archelaus werden door de onderdanen van Athronges en zijn broers om het leven gebracht. Na 

verloop van tijd richtte men zich echter niet alleen meer op de vijand. Het succes maakte hen wreder 

en er vielen onschuldige slachtoffers. Ook de Joodse bevolking zou dus nadeel ondervinden van deze 
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raids onder leiding van de schaapsherder met koninklijke ambities. Uiteindelijk werden de broers één 

voor één door de Romeinen verslagen.362 Wederom geeft Josephus geen motief waarom Athronges 

en zijn broers overgingen tot dergelijke feiten. Farmer beweerde dat zij afstammelingen waren van 

de Hasmonese dynastie. Ze zouden de zonen geweest zijn van Antigonus die meer dan drie jaar 

koning was geweest in Judea door toedoen van de Parthen. Deze stelling is echter verlaten bij gebrek 

aan degelijke bewijzen.363 Het is misschien beter om de woorden van Josephus letterlijk te nemen. 

Hij vertelt dat de broers schaapherders waren. Ze waren dus met andere woorden boeren. Kan het 

zijn dat hun boerenbestaan hen te weinig opbracht waardoor ze in de criminaliteit verzeild 

geraakten? Was dit een echte boerenopstand? Josephus vermeldt in ieder geval uitdrukkelijk dat 

Athronges oorspronkelijk een schaapsherder was. Indien hij dit zoveel jaar na datum wist, zou het 

niet verbazen dat ook de onderdanen van Athronges hier weet van hadden. Het is eveneens 

aannemelijk dat men als boer sneller bij een opstand zal aansluiten indien die geleid wordt door 

iemand met dezelfde achtergrond, iemand die dezelfde problemen heeft en die streeft naar dezelfde 

veranderingen. Het spreekt ook voor zich dat de grootgrondbezitters geen reden hadden om over te 

gaan tot dergelijke acties. Het betreft hier dus de kleine boeren die maar een klein perceel land ter 

beschikking hadden om te bewerken.  

De Herodiaanse landbouw was efficiënter dan die van zijn voorgangers. Er werd meer land bewerkt, 

nieuwe dorpen werden gesticht en er was een beter irrigatiesysteem. Verder werden er nieuwe 

gewassen geïntroduceerd en kon men nieuwe markten aanspreken. De Joodse landbouw tierde dus 

welig onder Herodes. De pacht op het land was echter zwaar: één derde tot de helft van de 

opbrengst moest worden afgestaan. Dit was veel, zeker indien men de andere belastingen en taksen 

ook nog in rekening brengt.364 De kleine boeren hadden waarschijnlijk een te klein perceel grond om 

dit alles te betalen en zich daarnaast nog te onderhouden.365 Daarbij werden zij ook nog bedreigd 

door de economische superioriteit van de grootgrondbezitters. De kleine boeren konden de 

concurrentie met deze magnaten niet aan.366 Hoewel de economie goed draaide onder Herodes en 

veel werkgelegenheid schiep, waren er toch een aantal bevolkingsgroepen, zoals de kleine 

landbouwers, die het moeilijk hadden. Dit kan een legitimatie zijn voor deze opstand. Josephus 

vermeldt niet waar Athronges en zijn onderdanen vandaan kwamen. De enige plaatsnaam die hij 
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vermeldt, is Emmaus, een plattelandsdorpje in de buurt van Jeruzalem. Een gezelschap gestuurd 

door Athronges viel daar een groep Romeinen aan die hun leger wilden bevoorraden.367 Het is niet 

geweten of Emmaus in de buurt van de uitvalsbasis van Athronges lag of niet. Het is weliswaar 

aannemelijk dat dit het geval was, aangezien men veel sneller tot de aanval overgaat indien het 

gevaar zich in zijn buurt bevindt. Zodoende denk ik dat Athronges de boerenbevolking, die leefde 

rondom Jeruzalem en de Joodse hoofdstad bevoorraadde, onder zich verenigde.  

Wat hier ten eerste opvalt, zijn de verschillende geografische locaties. Er was een opstand in 

Jeruzalem, de ex-soldaten van Herodes vochten in Idumea, Judas kwam uit Galilea, Simon had zijn 

uitvalsbasis in Perea en Athronges was waarschijnlijk afkomstig uit een klein dorpje in de buurt van 

Jeruzalem. Dit zijn allemaal verschillende regio’s. Het is dus niet verkeerd om te zeggen dat heel 

Judea in rep en roer stond. In tegenstelling tot locaties geeft Josephus zeer weinig motieven weer 

voor de verschillende opstanden. Enkel met betrekking tot de opstand in Jeruzalem worden ze 

opgesomd. Zo wilde de Joodse bevolking een nieuwe elite en hogepriester aangezien beide instanties 

er, na hun aanstelling door Herodes, niet in slaagden om steun te vergaren bij het Joodse volk. Op 

cultureel-religieus vlak wenste men meer respect voor de Joodse wetten. Individuele verliezen en de 

hoop op belastingverlaging waren eveneens redenen om in opstand te komen. Met betrekking tot de 

opstanden buiten Jeruzalem krijgen we echter veel minder informatie van Josephus. Het enige wat er 

in zijn relaas gelezen kan worden, is dat er door het overlijden van Herodes een machtsvacuüm was 

ontstaan. Judea had geen rechtmatige leider meer en de Herodianen hadden onderlinge twisten over 

het bestuur. Daardoor voelden vele personen zich geroepen om zich tot koning te laten kronen. Dit 

vacuüm was eveneens een uitstekende aangelegenheid voor een aantal groepen om zichzelf te 

verrijken. Het kan ook beargumenteerd worden dat een deel van het militaire apparaat van koning 

Herodes na diens dood ontmanteld werd. Op deze manier was er minder repressie en kon men 

gemakkelijker in opstand komen. Tot slot kwamen de boeren in opstand onder leiding van 

Athronges.  

Opstanden gedurende het bewind van Herodes 

De vraag is nu of men deze opstand reeds kon zien aankomen gedurende het bewind van Herodes. 

Waren er al opstootjes geweest waaruit bleek dat er iets niet pluis was? De opstand in Trachonitis en 

Batanea wordt hier buiten beschouwing gelaten. Dit gebeurde namelijk in een uithoek van het rijk 

van Herodes. Dit gebied had een andere voorgeschiedenis en was historisch niet verbonden met de 

rest van het rijk van de Joodse koning.  
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De bekendste opstand is natuurlijk het conflict met de gouden arend dat zich afspeelde vlak voor de 

dood van Herodes. Matthias en Judas waren twee welbespraakte jonge jongens en gevierde vertalers 

van de Joodse wetten. Nu Herodes op zijn sterfbed lag, wilde men alles wat Herodes in tegenspraak 

met de Joodse wetten had gedaan, ongedaan maken. Zo had Herodes een grote gouden arend laten 

oprichten boven de grote poort van de Joodse tempel. De Joodse wetten verboden echter het 

oprichten van afbeeldingen, waardoor deze arend verwijderd moest worden. Matthias en Judas 

werden overgehaald om deze actie uit te voeren, terwijl ze zich er volledig van bewust waren dat ze 

dit waarschijnlijk met hun leven zouden bekopen.368 Ondertussen was weliswaar het valse bericht in 

Judea rondgestuurd dat de koning overleden was. Vol goede moed begonnen de twee jongelingen 

met hun actie en haalden de gouden arend naar beneden. Een aantal wachters kregen dit echter in 

de gaten. De twee boosdoeners werden gevat samen met nog veertig anderen die aan het toekijken 

waren. De rest wist te ontkomen. Ze werden naar de koning gebracht om zich te verantwoorden. 

Daar vertelden ze dat ze het uit liefde deden voor hun religie. Na deze woorden stuurde de koning 

hen weg, ze werden naar Jericho gevoerd en aldaar om het leven gebracht. Na deze feiten kwam 

Herodes in een persoonlijke crisis. Hij vroeg zich af waarom de Joden zich zo gedroegen tegen hem 

nadat hij zoveel voor hen had gedaan. Hij had de Joodse tempel opnieuw gebouwd en nog ging men 

over tot dergelijke feiten.369 

Deze rel op het einde van het leven van Herodes is dus ontstaan aangezien hij de Joodse 

voorouderlijke wetten schond. Het is echter de vraag in hoeverre dit het geval was. Hier raken we 

uiteindelijk verzeild in een welles-nietes spelletje. Enerzijds schrijft Josephus dat Herodes vond dat hij 

moeite gedaan had om zich aan de wetten te houden. Hij had quasi nooit afbeeldingen in Judea 

toegelaten, zijn munten droegen geen beeltenissen en hij heeft nooit een voet in het centrale deel 

van de tempel gezet.370 Anderzijds zegt hij dat Judas en Matthias de vele zaken die in tegenstrijd 

waren met de Joodse wetten ongedaan wilden maken. Hieruit blijkt dat Herodes toch de Joodse 

wetten heeft overtreden. De ernst van dergelijke feiten is moeilijk in te schatten. 

Er wordt echter nog een opstandje vermeld door Josephus. Rond 27 v.C., toen Herodes voor de 

eerste maal spelen organiseerde ter ere van keizer Augustus, kwam er een samenzwering tot stand 

tegen de Joodse koning. Voor de Joden waren deze hellenistische gewoontes onbekend. Ze vonden 

dat ze zeer duur waren, ze namen aanstoot aan de naakte atleten en men vreesde dat dit alles in 

strijd was met de Joodse wetten. Een tiental inwoners van Jeruzalem hadden er genoeg van en 

namen het heft in eigen handen. Ze smeedden een complot tegen de koning. Men was van plan hem 
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met messen aan te vallen in het theater waar de sportevenementen plaatshadden. Een spion van 

Herodes kreeg hen echter in de gaten en kon deze actie vermijden. Het militaire apparaat van 

Herodes toonde dus nog maar eens zijn waarde. Door toedoen van deze spion konden de 

misdadigers op heterdaad betrapt worden, waarna ze geëxecuteerd werden. Opvallend is dat de 

spion die deze feiten ontdekt had, niet veel later vermoord werd. Het blijkt dat er meerdere 

personen waren die de samenzweerders steunden. Ze namen het de spion kwalijk dat hij hen 

ontdekt had en namen wraak.371 

Ook hier kwam de Joodse bevolking dus in opstand tegen koning Herodes omdat hij de Joodse 

wetten had overtreden. Hoewel Herodes zijn best deed om deze Joodse gebruiken niet te 

overtreden, slaagde hij hier klaarblijkelijk toch maar gedeeltelijk in. De Joden stonden erop dat hun 

wetten werden nageleefd. Indien er maar iets gebeurde dat in tegenspraak was met deze wetten, 

kwam men in actie. Op deze manier had Herodes een probleem wanneer hij zijn liefde voor het 

hellenisme wilde uiten.372 Zo blijkt dat wanneer hij voor de keizer een gouden arend liet opzetten of 

hij voor hem spelen introduceerde, de Joden begonnen te steigeren. Herodes kon echter weinig 

anders doen. Hij was niet alleen koning van de Joden. Hij moest ook de keizer en de hellenistische 

bevolking in zijn koninkrijk tevreden houden. Dit was natuurlijk geen gemakkelijke opdracht voor de 

koning. De Joodse religie en het hellenisme waren op sommige momenten onverenigbaar. Op deze 

momenten moest de koning zijn neutraal standpunt verlaten en een keuze maken tussen één van 

beide. Het zal dan ook niet verwonderen dat de groep waar de keuze van de koning op dat moment 

niet op viel, niet tevreden was met de beslissing in kwestie. Dit kon natuurlijk een motief zijn om in 

actie te komen tegen Herodes. 

Het relaas van Josephus wijst er niet op dat er in 4 v.C. een grote opstand in Judea zat aan te komen. 

Gedurende het bewind van Herodes waren er volgens hem maar twee opstanden geweest waar het 

Joodse volk verantwoordelijk voor was. De familieperikelen worden hier namelijk buiten 

beschouwing gelaten. De kans bestaat natuurlijk dat er wel opstanden waren, maar dat Josephus er 

geen weet van had. Aangezien Josephus geen hoge dunk had van Herodes zou hij de kans niet aan 

zich voorbij laten gaan om extra informatie weer te geven die de koning in een slecht daglicht kon 

stellen. Het kan eveneens zijn dat het militaire apparaat van Herodes zo efficiënt werkte dat elke 

poging tot opstand direct in de kiem werd gesmoord waardoor we er evenmin iets over weten. Veel 

aannemelijker is echter om gewoon de woorden van Josephus te geloven en te stellen dat er 

gedurende het bewind van koning Herodes zeer weinig opstanden waren. 
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De oorzaken van de opstand van 4 v.C., een erfenis van Herodes? 

Hoe komt het dan dat men na zijn dood toch overging tot een dergelijk grote opstand? Gedurende 

het bewind van Herodes waren er zeer weinig signalen te bespeuren dat deze feiten stonden te 

gebeuren, maar toch ontstonden er na de dood van koning Herodes overal in Judea opstanden. Uit 

het werk van Josephus hebben we al verschillende oorzaken kunnen afleiden. Nu is het tijd om deze 

op een structurele manier te behandelen. Verder stellen we ons ook de vraag in hoeverre Herodes 

verantwoordelijk is voor deze feiten? Heeft hij ertoe bijgedragen of kwam alles min of meer toevallig 

tot stand? 

Er zijn reeds verschillende oorzaken opgenoemd. Zo waren er de overtredingen tegen de Joodse 

wetten, de verzwakking van het militaire apparaat, het machtsvacuüm, de ontevredenheid van de 

boeren, pogingen van personen om zichzelf te verrijken en de individuele grieven door het verlies 

van naasten. Verder wilde men een nieuwe hogepriester, kon men zich niet verzoenen met de 

nieuwe elite die gecreëerd was door Herodes en wilde men een vermindering van taksen en 

belastingen. Het is duidelijk dat er niet één oorzaak was die onvermijdelijk tot deze opstand geleid 

heeft. Er is geen alles verklarende oorzaak voor deze opstand. 

Daarom wil ik hier nog een andere oorzaak poneren, namelijk het feit dat Archelaus niet aanvaard 

werd als koning door de Joodse bevolking. Na de dood van Herodes waren de troepen van de 

overleden koning verzameld in het amfitheater van Jericho. Daar werd een brief voorgelezen van 

Herodes waarin hij zijn soldaten bedankte voor hun trouw en hun goede wil die ze aan hem getoond 

hadden gedurende zijn hele leven. De overleden koning vroeg in zijn brief aan de soldaten of zij ook 

aan zijn zoon Archelaus, die hij had benoemd als zijn opvolger, deze trouw en goede wil zouden 

tonen. Vervolgens ging men over tot het voorlezen van het testament van Herodes dat pas van 

kracht zou worden wanneer keizer Augustus zijn instemming hiervoor gegeven had. Desondanks 

werd Archelaus op datzelfde moment reeds voorgesteld als koning. Daarna beloofden de soldaten, 

korps per korps, hun loyaliteit en trouw aan de nieuwe koning, die nog geen koning was en het 

uiteindelijk ook nooit zou worden. Men was klaar om hem te dienen.373 Het was dus reeds publiek 

gemaakt dat Archelaus koning zou worden. Toch zien we dat meerdere personen zich niet veel later 

tot koning lieten uitroepen. Wil dit zeggen dat men geen weet had dat Archelaus was uitgeroepen 

tot opvolger van Herodes of aanvaardde men hem gewoon niet? Was het uitroepen van 

verschillende nieuwe koningen door opstandelingen een teken aan de wand? Zag men Archelaus niet 

als de rechtmatige troonopvolger en nam men daarom het heft in eigen handen? Ten eerste had 

Archelaus nooit op voorhand kunnen denken dat hij de persoon zou zijn die zijn vader zou gaan 
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opvolgen. Het werd verwacht dat Antipater, Alexander of Aristobulus de volgende koning van de 

Joden zou worden. Zij werden er dan ook op voorbereid om dit te kunnen. Zij hadden reeds 

connecties gemaakt voor zichzelf met Rome en hadden daar zelfs de keizer ontmoet. Zij slaagden er 

echter niet in om het bewind van hun vader te overleven. Daardoor kwam Archelaus op de 

voorgrond als opvolger van Herodes. Hij had deze voorbereiding op een dergelijk ambt niet gekregen 

waardoor hij van meet af aan minder capabel was. Ten tweede heeft het Joodse volk altijd te horen 

gekregen dat Antipater, Alexander of Aristobulus hun vader zou opvolgen. Archelaus werd hierin 

nooit vernoemd. Antipater werd namelijk slechts vijf dagen voor het overlijden van Herodes om het 

leven gebracht. Voor het Joodse volk was dat een veel te korte periode om een dergelijke 

verandering te kunnen aanvaarden. Archelaus, iemand waarvan men nog nooit gehoord had, stond 

op het punt om hun koning te worden. Tot slot waren de autoriteit en legitimiteit van Herodes en zijn 

familie nooit algemeen aanvaard in Judea. Herodes was afkomstig van een Idumese, niet-Joodse 

achtergrond. Hij werd gezien als een vreemdeling ten opzichte van de Joden.374 Zodoende waren ook 

de zonen van Herodes vreemdelingen en werden ook zij niet aanvaard als bestuurders in Judea. Met 

dit alles rekening houdende is het niet onlogisch dat sommige mensen dit niet aanvaardden en het 

heft in eigen handen namen. 

Nu alle mogelijke oorzaken vermeld zijn, stellen we ons de vraag of deze oorzaken in verband 

gebracht worden met het beleid van Herodes. Ook hier zal deze evaluatie opgedeeld worden in vier 

verschillende delen: economisch, socio-politiek, cultureel-religieus en militair. Dit alles zal tegen 

elkaar afgewogen worden om een uiteindelijke oorzaak van deze opstand te kunnen aanduiden. 

a) Economisch 

Op economisch vlak zijn er twee redenen aangeduid voor deze opstand. Ten eerste vermeldt 

Josephus dat een aantal taksen en belastingen te hoog waren. De vraag is echter hoe hoog dit was en 

hoeveel personen hierdoor benadeeld waren. Deze vraag valt niet te beantwoorden. Wel is het 

geweten dat in 6 n.C. de belastingen in Judea nog verhoogd werden. Zoals eerder vermeld, werd de 

tributum capitis op dat moment ingevoerd. Volgens de Romeinen was er dus nog ruimte om de 

belastingen te kunnen verhogen. Waren deze belastingen dan echt wel zo hoog? F.E. Udoh stelt dat 

de belastingen onder Herodes tweemaal gedaald zijn. In 20 v.C. werden ze met een derde verlaagd 

en in 14 v.C. werden ze met een vierde verminderd. Echter, deze tweede maal kan het zijn dat het 

om een verlaging van de taksen ging. Desalniettemin waren de Joden hier zeer blij mee.375 Op het 

einde van het bewind van Herodes betaalden de Joden dus minder belastingen dan bij het begin. 
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Toch vertelt Josephus dat een aantal opstandelingen aan Archelaus om een extra verlaging van de 

belastingen vroegen. Was dit voor hen noodzakelijk? Of probeerde men dit gewoon vanuit het idee 

dat men er niets mee kon verliezen door dit te vragen? De tweede optie lijkt hier het meest 

aannemelijk. Omdat er reeds een aantal personen in opstand gekomen waren, zagen anderen 

wellicht de kans om hier voordeel uit te halen en te vragen om de belastingen te verlagen. Zodoende 

waren de belastingen geen echte aanleiding van deze opstand. Eenmaal de opstand bezig was, is de 

vraag om verlaging van de belastingen vanzelf opgedoken. 

Ten tweede was er de boerenopstand onder Athronges. Het is praktisch onmogelijk uitsluitsel te 

geven over het welzijn van de Joodse boeren gedurende het bewind van Herodes. Zij worden 

namelijk nooit vermeld in de bronnen. Wanneer Josephus het heeft over een hongersnood in Judea, 

vermeldt hij hoe Herodes inspanningen deed om de Joodse bevolking toch te voorzien van voedsel. 

Hij vermeldt echter niet dat hij ook de boeren te hulp gekomen zou zijn.376 Was dit niet interessant 

genoeg voor Josephus, had hij er geen weet van of heeft Herodes dit gewoon niet gedaan? Deze 

vraag valt niet te beantwoorden. In ieder geval vermeldt Josephus dat de opstand van Athronges niet 

als eerste tot stand kwam. De boeren waren blijkbaar niet de aanstichters van de opstand. 

Desalniettemin hadden ze misschien wel redenen om in opstand te komen. Zo lijkt het dat, in 

tegenstelling tot de rest van de bevolking, het voor de kleine boeren niet gemakkelijk was om alle 

taksen en belastingen te kunnen betalen. Aangezien Judea in rep en roer stond, was het niet moeilijk 

voor Athronges om ook in opstand te komen met als doel een verbetering van de situatie voor de 

boeren in Judea. 

Op economisch vlak zijn er dus geen oorzaken bekend die deze opstand konden verklaren. In latere 

fasen kunnen ze er weliswaar wel toe bijgedragen hebben om de opstand een grotere dimensie te 

geven. Er waren dus geen primaire economische oorzaken voor de opstand van 4 v.C. 

b) Socio-politiek 

Op socio-politiek vlak is er de nieuwe elite gecreëerd door Herodes die zijn machtsbasis verloor. Deze 

elite was er gedurende het bewind van Herodes niet in geslaagd voldoende steun te vergaren bij de 

Joodse bevolking opdat ze Judea zouden kunnen besturen zonder Herodes. Josephus vermeldt 

expliciet dat de opstandelingen wilden dat diegenen die bevoordeeld werden door de overleden 

koning, hiervoor gestraft zouden worden.377 Deze elite had de steun van het volk verloren. Er was 

met andere woorden op dat moment geen rechtmatige elite in Judea aanwezig.378 Het volk wilde een 
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nieuwe elite. Het is natuurlijk de vraag wie hiervoor in aanmerking kwam, waren dit de Hasmoneeën, 

waren dit afstammelingen van een aantal hogepriesters of zagen de opstandelingen zichzelf als de 

nieuwe elite? Wederom wordt hier te weinig informatie gegeven door Josephus. Het staat wel vast 

dat men de Herodiaanse elite liever kwijt dan rijk was. Men vond het onrechtvaardig dat zij op een 

dergelijke manier bevoordeeld werden tijdens het bewind van de voormalige Joodse koning. Men 

achtte de tijd rijp om de elite te veranderen. 

Nog belangrijker voor de Joodse bevolking was echter dat er een nieuwe hogepriester zou komen. 

Hogepriester Matthias was in de nasleep van het conflict met de gouden arend uit zijn ambt 

ontheven. Hij werd vervangen door Joazar, de broer van Mariamne II en de zoon van Simon die 

hogepriester was van 23 tot 5 v.C. Deze Simon was destijds hogepriester geworden opdat het 

huwelijk tussen Mariamne II en koning Herodes meer aanzien zou krijgen. Het was helemaal geen 

persoon die door het volk naar voor geschoven was om hogepriester te worden. Hij was zelfs 

afkomstig uit Alexandrië en daardoor onbekend bij het Joodse volk toen hij dit ambt in 23 v.C. in 

handen kreeg.379 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Joden het oneens waren met de beslissing 

dat de zoon van Simon een kleine twintig jaar later hetzelfde ambt zou mogen uitoefenen. Het 

hogepriesterschap was onder Herodes een speelbal geworden. Indien een hogepriester iets verkeerd 

deed of te veel macht vergaarde, werd hij afgezet door de koning. Dit was echter niet naar de zin van 

de Joodse bevolking. Een hogepriester had juist een grote achterban nodig. Indien hij niet gesteund 

werd door de Joden, was hij geen goede hogepriester. Hier ontstond er dus een contradictie tussen 

het Herodiaanse beleid en de wensen van het Joodse volk. De Joodse bevolking wilde een meer 

religieuze en zuivere persoonlijkheid als hogepriester, iemand op wie ze konden rekenen.380 Ze 

hadden genoeg van de aanstellingspolitiek van Herodes, men wilde weer een waardige hogepriester 

hebben. 

Tot slot is er nog het machtsvacuüm dat gecreëerd werd in Judea door het overlijden van Herodes en 

het idee dat Archelaus niet aanvaard werd als de opvolger van zijn vader. Na het overlijden van 

Herodes in 4 v.C. werd Archelaus meteen uitgeroepen als diens opvolger. Dit was echter niet 

officieel. Keizer Augustus moest het testament van Herodes eerst aanvaarden. Dit testament werd 

tevens betwist binnen de Herodiaanse familie. Ook andere familieleden maakten aanspraak op de 

troon of delen van het rijk. Daarom trok Archelaus naar Rome in de hoop daar tot koning van Judea 

benoemd te worden. Dit zou echter nooit gebeuren. Deze trip nam ook wat tijd in beslag, het kan zijn 

dat het tot 3 v.C. geduurd heeft alvorens Archelaus terug was in Judea.381 Op dat moment was er een 
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machtsvacuüm in Judea ontstaan. Om dit probleem op te lossen had Augustus Sabinus als procurator 

naar het gebied gestuurd. Sabinus was, zoals eerder vermeld, geen goede bestuurder voor Judea en 

zorgde alleen maar voor meer onrust. Van het machtsvacuüm maakten verschillende 

opstandelingenleiders gebruik om zich tot koning te laten uitroepen. Het idee dat Archelaus niet 

aanvaard werd door de Joodse bevolking als hun nieuwe heerser droeg hier alleen maar toe bij. Dit 

vacuüm was dus de trigger voor deze opstand, dit vacuüm en de instabiliteit van de Herodiaanse 

dynastie hebben ervoor gezorgd dat de Joden hun socio-politieke en cultureel-religieuze problemen 

konden uiten. De opstand van 4 v.C. kon enkel en alleen tot stand komen als gevolg van dit vacuüm. 

Op socio-politiek vlak heeft Herodes gedurende zijn beleid dus een draagvlak gecreëerd voor de 

opstand van 4 v.C. De Joodse bevolking kwam in opstand aangezien men de elite en de hogepriester 

niet steunde. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de elite en keuze van de 

hogepriester kan volledig op de schouders van Herodes geschoven worden. Hij had namelijk 

gedurende het begin van zijn bewind de heersende Hasmonese elite uit de weg laten ruimen en hij 

had er steeds voor gekozen om onbekende Joodse priesters aan te stellen als hogepriester opdat ze 

geen bedreiging zouden vormen voor hem als koning. De Joodse bevolking had genoeg van deze 

politiek en kwam op voor verandering. Men had behoefte aan een hogepriester en een elite die het 

waard waren om deze functies te bekleden. Dit verklaart echter niet waarom men pas na de dood 

van Herodes in opstand kwam. Herodes had deze politiek al gevoerd van bij het begin van zijn 

bewind. Men kon hier ook vroeger tegen in opstand gekomen zijn. Het machtsvacuüm daarentegen, 

ontstaan na de dood van koning Herodes, vormt hiervoor wel een verklaring. 

c) Cultureel-religieus 

Op cultureel-religieus vlak was de Joodse bevolking ontevreden over het in hun ogen overtreden van 

de Joodse gebruiken. Zoals eerder werd vermeld, hebben we echter geen idee in hoeverre de Joodse 

wetten door Herodes genegeerd werden. Hij was zelf een Jood en heeft op bepaalde momenten 

zeker en vast geprobeerd om de Joodse gebruiken te respecteren. Desalniettemin vond een deel van 

de Joodse bevolking toch dat hun wetten overtreden werden. Het is ook de vraag hoeveel de Joden 

konden verdragen op dit vlak. Josephus geeft namelijk niet veel gebeurtenissen weer waarin de 

koning de wetten overtrad. Toch vermeldt hij dat na de dood van Hyrcanus II er niemand meer in 

staat was om Herodes de Joodse wetten te laten respecteren.382 Josephus is niet eenduidig in zijn 

verhaal waardoor het zeer moeilijk is om een uitspraak te doen. 
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Herodes bevond zich in een zeer moeilijke situatie. Hij was niet alleen koning van de Joden, maar hij 

was ook de koning van de niet-Joodse bevolking die in zijn rijk leefde. Hij moest ook deze bevolking in 

het gareel proberen houden. In bepaalde situaties moest hij uiteindelijk zelfs een keuze maken, 

waardoor er altijd één bevolkingsgroep zich ondergeschikt voelde. Kwamen de Joden in opstand als 

er één kleinigheidje niet in overeenstemming was met hun wetten, of waren ze toleranter en konden 

ze wel een aantal overtredingen verdragen? Het lijkt erop dat de Joden weinig verdraagzaam waren 

op dit vlak. Elke keer dat Josephus een overtreding van de wetten vermeldt, wordt zijn relaas 

vervolgd met een reactie van de Joodse bevolking. Al is het natuurlijk waar dat indien de Joodse 

bevolking niet gereageerd zou hebben, Josephus deze overtredingen waarschijnlijk niet vermeld zou 

hebben aangezien ze op dat moment geen belang meer hadden voor zijn verhaal.  

Misschien moeten we deze wetten echter ruimer interpreteren dan Josephus ze voorstelt. Koning 

Herodes slaagde erin om de macht van de twee belangrijkste Joodse instellingen, de Sanhedrin en de 

hogepriester over te nemen en hen machteloos achter te laten. Vanzelfsprekend was dit in 

tegenstrijd met de Joodse wetten, in dit geval heeft hij deze gebruiken uitdrukkelijk overtreden.383 

Indien we het relaas van Josephus aanvaarden, kan er besloten worden dat de Joden zeer 

onverdraagzaam waren met betrekking tot de Joodse gebruiken. Van zodra er iets in strijd was met 

de wetten, reageerde men. Herodes bevond zich dus in een zeer moeilijke situatie aangezien hij 

eveneens koning was van de niet-Joodse bevolking van zijn rijk. Het blijkt dat Herodes op cultureel-

religieus vlak verschillende malen de Joodse wetten heeft overtreden. Niet in het minst heeft hij de 

hogepriester en de Sanhedrin van hun macht beroofd. Zodoende kan er besloten worden dat het 

overtreden van de Joodse wetten een oorzaak was van de opstand in 4 v.C.  

d) Militair 

Het lijkt dat op militair vlak Herodes veel beter georganiseerd was dan Archelaus. In 4 v.C. braken er 

in korte tijd overal opstanden uit terwijl Herodes erin geslaagd was om Judea dertig jaar lang zonder 

al te grote problemen onder controle te houden. Was Herodes nooit met een dergelijke confrontatie 

in contact gekomen, slaagde hij erin om ze enorm snel te onderdrukken of durfden de mogelijke 

opstandelingen gewoon niet door de kracht van zijn militair apparaat? Hoewel de soldaten van de 

overleden Herodes hun trouw beloofden aan de nieuwe heerser Archelaus, doet het conflict in 

Idumea vermoeden dat een deel van het leger van Herodes er de brui aan gaf na zijn dood. Ze kozen 

zelfs de kant van de vijand. Op deze manier werd het Herodiaanse leger verzwakt. Aangezien er 

soldaten vertrokken, werd het moeilijker om de hele regio onder controle te houden. Archelaus was 
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ook niet opgeleid om een dergelijk leger te leiden aangezien zijn broers Alexander, Aristobulus en 

Antipater aanvankelijk naar voor geschoven werden om hun vader op te volgen. Zijn afwezigheid in 

het begin van zijn bewind door zijn vertrek naar Rome heeft dit probleem alleen maar 

aangewakkerd. Het gevreesde militaire apparaat van Herodes bestond niet meer. De opstandelingen 

kregen dit in de gaten en gingen hun kans. Door de verzwakking van het militaire apparaat was het 

perspectief op succes van een opstand namelijk veel groter. Hoe groter de kans op succes is, hoe 

sneller men overgaat tot een dergelijk actie. 

e) Andere 

Er zijn nog een aantal andere oorzaken die moeilijker in te delen zijn. Zo waren er persoonlijke, 

individuele motieven om in opstand te komen. Sommige personen hadden een aantal naasten 

verloren door toedoen van koning Herodes. Nu er een opstand tot stand gekomen was, zag men de 

tijd rijp om zich te wreken. Deze individuele grieven waren dus geen primaire oorzaak voor deze 

opstand. Men sloot zich eerder aan bij een opstand die reeds van start was gegaan waarin men 

begon op te komen voor zijn eigen ideeën in de hoop diegenen te kunnen straffen die hen misdaden 

hadden aangedaan. Daarnaast waren er verschillende groeperingen die van de onrust die in het hele 

gebied heerste, gebruik wilden maken. Het was het perfecte moment om zich op één of andere 

manier te proberen verrijken en een hogere positie in de Joodse maatschappij te claimen. 

Besluit hoofdstuk 6 

Het beleid van koning Herodes heeft de opstand van 4 v.C. veroorzaakt. Een aantal maatregelen in 

zijn socio-politiek en cultureel-religieus beleid hebben de Joden een motief gegeven om in opstand te 

komen. Het overtreden van de Joodse wetten, de hoop op een nieuwe hogepriester en het gebrek 

aan steun voor de Herodiaanse elite waren voor de opstandelingen primaire oorzaken om over te 

gaan tot dit conflict. Deze problemen konden echter pas geuit worden nadat er in Judea een 

machtsvacuüm was ontstaan ten gevolge van het overlijden van Herodes. Dit vacuüm heeft ervoor 

gezorgd dat de opstandelingen de mogelijkheid hadden om in opstand te komen en hun grieven te 

ventileren. 

Eenmaal dit conflict van start gegaan was, kwamen er nog opstandelingen bij met andere klachten. 

Zo waren er ten eerste economische motieven. Sommigen wilden een verlaging van de belastingen 

en een aantal taksen, terwijl ook een aantal boeren onder leiding van Athronges hun slag wilden 

slaan. Ten tweede waren er individuen die nog persoonlijke vetes op te lossen hadden en 

groeperingen die hun kans zagen om zich te verrijken. Ook zij sloten zich aan bij de opstand. Het was 

als het ware een domino-effect waarbij een opstand werd ontketend door socio-politieke en 
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cultureel-religieuze oorzaken, waarna ook personen met economische en individuele motieven 

aansloten. Door de verzwakking van het militaire apparaat van de Herodianen was het gemakkelijker 

om deze opstand tot stand te laten komen. Er was minder repressie waardoor de kans op succes 

groter was. Omdat dit vooruitzicht op succes groter was, grepen meer personen deze kans aan om 

effectief in opstand te komen. Maar dit was allemaal tevergeefs. In tegenstelling tot Cestius Gallus in 

66 n.C., slaagde Varus er in 4 v.C. wel in om de opstand tijdig te onderdrukken alvorens deze zou 

kunnen ontsporen. 

De onderdrukking door Varus en de terugkeer van Archelaus zorgden ervoor dat het machtsvacuüm 

teniet gedaan werd. Hoewel de socio-politieke problemen en de cultureel-religieuze spanningen niet 

opgelost werden, was de rust in het gebied weergekeerd. De socio-politieke problemen zouden 

blijven bestaan. De Romeinen hadden namelijk geen natuurlijke elite ter beschikking waarop ze 

zouden kunnen bouwen toen ze in 6 n.C. de macht overnamen van Archelaus.384 Ze gebruikten dan 

maar de elite die Herodes gecreëerd had om het gebied te kunnen besturen. Dit was natuurlijk niet 

naar de wens van het merendeel van de Joodse bevolking. 385 Deze elite was ook niet capabel om een 

dergelijke taak uit te voeren.386 Op cultureel-religieus vlak zouden de procuratoren het lot nog veel 

meer tarten dan Herodes. Kijk maar naar de daden Pontius Pilatus. Zo liet hij Romeinse troepen toe 

die de afbeelding van de keizer droegen en stal hij geld uit de tempelschat om een aquaduct te 

financieren.387 Ook andere procuratoren zoals Ventidius Cumanus, Felix en Albinus begaven zich op 

zeer glad ijs.388 Het zou wachten worden op een nieuwe trigger alvorens de Joodse bevolking haar 

ergernissen opnieuw kon uiten. Dit zou uiteindelijk het geval zijn in 66 n.C. Toen was het wanbeleid 

van de Joodse procurator Gessius Florus de aanleiding voor de Joodse bevolking om in opstand te 

komen tegen de Romeinse bezetter. De socio-politieke problemen gecreëerd door koning Herodes 

en de cultureel-religieuze kwesties ontstaan na de Romeinse verovering van Judea zouden opnieuw 

de kop opsteken naast andere motieven voor de opstand. De politiek van Herodes heeft dus zeker 

invloed gehad op het ontstaan van de Joodse opstand in 66 n.C. 

 

 

 

                                                             
384 M. Goodman, The ruling class of Judaea, the origins of the Jewish Revolt against Rome A.D. 66-70, p. 38. 
385 Ibid., p. 40. 
386

 Ibid., p. 109. 
387

 P. Schäfer, op. cit., p. 109. 
388 Ibid., p. 115-117. 
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Conclusie 

Tweeduizend jaar lang is koning Herodes ‘de Grote’ genoemd en is hij tegelijk verafschuwd als één 

van de meeste gestoorde mannen ooit.389 De tijd is gekomen om een oordeel te vellen. 

Herodes, die zesendertig jaar lang koning was van Judea, heeft gedurende zijn ambtsperiode een 

voorspoedig bewind gevoerd over zijn koninkrijk. Hij haalde het gebied uit een crisis die was ontstaan 

door een jarenlange oorlog en maakte Judea weer economisch welvarend. De wanorde verdween, de 

bevolking groeide en de welvaart nam toe. Door zijn extensieve bouwpolitiek werd het aanzien van 

Judea verhoogd en schitterde Jeruzalem als nooit tevoren.390 Onder zijn bewind floreerde de handel 

en was er vrede in zijn rijk. 

Hij was echter ook een tiran. Het was nodig om in zijn pas te lopen. Wie dit niet deed zou kennis 

maken met het uitgebreide militaire apparaat van de koning en zou dit niet meer kunnen 

navertellen. Grote delen van de Hasmonese dynastie, hun aanhangers en leden van zijn eigen familie 

werden door Herodes vermoord omdat hij vreesde zijn macht te verliezen. Hij creëerde en nieuwe 

elite die voor hun macht volledig afhankelijk was van de koning. Met betrekking tot de hogepriester, 

het belangrijkste ambt van de Joodse religie, deed hij hetzelfde. 

Door de Romeinse veroveringen van Judea onder Pompeius was Herodes niet alleen koning van de 

Joden, hij was eveneens koning van zijn hellenistische onderdanen. Met zijn beleid trachtte hij deze 

twee bevolkingsgroepen in het gareel te houden, dit was echter niet altijd mogelijk. Een aantal 

maatregelen bevoordeelden de ene groep waardoor de andere zich achtergesteld voelde. Op deze 

manier overtrad Herodes een aantal malen de Joodse gebruiken. Dit werd hem niet in dank 

afgenomen en de Joden zouden er uiteindelijk tegen in actie komen. 

Cestius Gallus, de gouverneur van Syrië die in 66 n.C. de Joodse opstand moest onderdrukken, heeft 

gefaald. Hij heeft meerdere kansen gehad om deze opstand een kort leven te laten leiden maar hij 

heeft niet kordaat gereageerd waardoor de opstand uit de hand kon lopen. Zijn voorgangers, de 

vorige gouverneurs van Syrië, hebben wel een goed beleid gevoerd. Zodoende kan er gesteld worden 

dat indien Varus in 4 v.C. even belabberd had gereageerd, er eveneens een grote opstand kon 

uitgebroken zijn. 

Na dood van Herodes ontstond er een machtsvacuüm in Judea. Hoewel Herodes voor Judea 

helemaal geen slechte heerser geweest was, kwamen talloze groeperingen in opstand. Men uitte 

voornamelijk zijn problemen met betrekking tot het cultureel-religieuze en het socio-politieke beleid 
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van wijlen Herodes. Op cultureel-religieus vlak had hij meerdere malen de Joodse gebruiken 

overtreden. Niet in het minst had hij de hogepriester en de Sanhedrin van hun macht beroofd. Op 

socio-politiek vlak slaagden noch de verschillende hogepriesters, noch de nieuwe elite erin om steun 

te vergaren bij het Joodse volk. Door het overlijden van Herodes hadden ze hun legitimatie om deze 

posities te bekleden verloren. Het Joodse volk was hen liever kwijt dan rijk. 

Door dit machtsvacuüm ontstonden er meerdere hevige opstanden. Judea stond in rep en roer. De 

onrust na dood van Herodes was als het ware een voorsmaakje voor 66 n.C.391 Varus, de gouverneur 

van Syrië, greep echter zeer kordaat en doortastend in. Hij onderdrukte de opstanden, hief het 

machtsvacuüm op en zorgde ervoor dat Archelaus zijn ambt als etnarch kon opnemen in een tot rust 

gekomen Judea. 

De socio-politieke en cultureel-religieuze problemen werden echter niet opgelost en zouden blijven 

voortbestaan. De cultureel-religieuze klachten zouden zelfs vermeerderen door het waanidee van 

Caligula en het wanbeleid van meerdere Romeinse procuratoren. Uiteindelijk zou dit allemaal 

culmineren in de opstand van 66 n.C. Herodes heeft de Joodse bevolking met zijn beleid socio-

politieke en cultureel-religieuze motieven gegeven om in opstand te komen. Het staat natuurlijk 

buiten kijf dat dit alleen de Joodse opstand niet kan verklaren. Herodes heeft er enkel toe 

bijgedragen. 
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Bijlage 1: Stamboom Herodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le
ge

n
d

e:
 

 
 

B
lo

ed
ve

rw
an

te
n

 

 
 

H
u

w
e

lij
k 



 
 

110 
 

 

      
 

  µ      

M
ar

ia
m

ne
 II

 
D

or
is

 
Cl

eo
pa

tr
a 

M
al

ta
ce

 
M

ar
ia

m
ne

 I 

H
er

od
es

 

A
nt

ip
at

er
 

A
nt

ip
as

 

A
le

xa
nd

er
 

Sa
la

m
ps

io
 

Ky
pr

os
 

A
ri

st
ob

ul
us

 IV
 

Ph
ili

pp
us

 
H

er
od

es
 P

hi
lip

pu
s 

A
rc

he
la

us
 

O
ly

m
pi

a 

Be
re

ni
ke

  
(d

oc
ht

er
 S

al
om

e 
&

 C
os

to
ba

r)
 

M
ar

ia
m

ne
 

A
gr

ip
pa

 I 

A
nt

ip
at

ro
s 

(z
oo

n 
Sa

lo
m

e 
&

 C
os

to
ba

r)
 

G
la

ph
yr

a 

Ph
as

aë
l I

I 
(z

oo
n 

Ph
as

aë
l I

) 

N
ic

ht
? 

N
ic

ht
? 

El
pi

s 

Ph
as

aë
l 

Ro
xa

nn
e 

Sa
lo

m
e 

Pa
lla

s 
Ph

ae
dr

a 


