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De Herodes de Grote van Abel J. Herzberg: een tragische koning  

Afscheidscollege Universiteit van Amsterdam, 23 juni 2022 

Jan Willem van Henten  

Samenvatting: Abel Herzberg (1893-1989) publiceerde twee werken over Herodes 
de Grote, die ± tweeduizend jaar geleden regeerde over Judea. Het college behandelt 
Herzbergs beeld van Herodes en diens verhouding tot het Joodse volk. De rampzalige 
gebeurtenissen in zijn familie en de mislukking van zijn missie om het Joodse volk op 
te stoten in de vaart der volkeren maken Herodes tot een tragische koning. Herzberg 
heeft Herodes ongetwijfeld met de Jodenvervolging door de nazi’s geassocieerd, zoals 
Arie Kuiper, Herzbergs biograaf, opmerkt. Maar de tijd van Herodes was voor 
Herzberg ook een cruciale vormende periode voor de Joden, die met een 
wisselwerking van hervorming en verzet tot hun voortbestaan heeft geleid. Herodes is 
zo een tragische koning en een machtswellusteling, maar ook een katalysator van de 
Joodse geschiedenis die het mogelijk maakt om tot op de dag van vandaag het ideaal 
van humaniteit te verwezenlijken dat het hart vormt van de Joodse traditie.1 
 
 
Inleiding 
 
De Nederlandse advocaat en auteur Abel J. Herzberg (1893-1989) was gefascineerd 
door de figuur van Herodes de Grote. Herzberg publiceerde verschillende 
hervertellingen van Bijbelse en historische geschriften, onder meer over Mozes’ 
zuster Miriam, koning Saul en koning Herodes. Het meest interessante werk in dit 
opzicht is mijns inziens de pseudo-autobiografische De memoires van koning Herodes 
uit 1974.2 Waarom was Herodes de Grote, die meer dan tweeduizend jaar geleden 
regeerde (37-4 v.Chr.), nog relevant voor Herzberg? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.1 Abel J. Herzberg, 1913 
Foto Jacob Merkelbach, Public domain 
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=J
HM01%3A02421 

 
1 Ik dank Gieneke Holland en Robert Braskamp voor hun commentaar op een eerdere versie van dit 
college en Nanda de Groot voor de opmaak van de tekst en de illustraties. 
2 Abel J. Herzberg, De memoires van koning Herodes, Amsterdam: Querido, 1974; herdrukt in 1986 
en in 1993 als deel van Herzbergs verzamelde werken, Verzameld werk 1, Amsterdam: Querido, 1993, 
7–218; Willem M. Visser, Abel J. Herzberg, Grote ontmoetingen 34, Nijmegen: Gottmer; Brugge: 
Orion, 1979, 74–75. 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=JHM01%3A02421
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=JHM01%3A02421
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Wat kan zijn fascinatie voor deze koning veroorzaakt hebben?  Hoewel het imago van 
Herodes in recente historische studies steeds positiever wordt,3 wordt hij toch vooral 
op grond een passage uit het Nieuwe Testament in Matteüs 2 herdacht als een 
boosaardige tiran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.2 Buste van Herodes, gevonden te Jeruzalem 
https://judaism.wikia.org/wiki/Herod_the_Great 
 

Deze korte passage over de brute moord op onschuldige kinderen in het verhaal over 
de geboorte van Jezus (Matteüs 2:16-18)4 is vaak weergegeven in de beeldende kunst, 
onder andere in de Italiaanse renaissance.5 De uiterst negatieve herinnering aan 
Herodes vormt ook het uitgangspunt voor Herzberg.6 Hoewel, Herzberg stelt 
herhaaldelijk dat de kindermoord in Bethlehem een mythe is en verschillende 
wetenschappers geven hem hierin gelijk.7 Toch beschouwt Herzberg Herodes wel 
degelijk als een tiran, omdat dat in overeenstemming zou zijn met onze belangrijkste 
bron over Koning Herodes, Flavius Josephus.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3 Buste van Josephus (onzeker) 
Glyptothek Copenhagen 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Josephusbust.jpg 

 
3 Zie bijv. Adam K. Marshak, The Many Faces of Herod the Great, Grand Rapids: Eerdmans, 2015. 
4 Vgl. Herzberg zelf in “Het laatste woord over Herodes, de geschiedenis van een tyran”, Maatstaf 4 
(1956–1957), 178–184, p. 178. 
5 Giotto nam het op in de beroemde frescocyclus van de Scrovegni-kapel in Padua (1303-1305) en 
Giovanni Pisano beeldde het af op twee gebeeldhouwde preekstoelen gemaakt in Pistoia (1301-1311); 
zie Jules Lubbock, Storytelling in Christian Art from Giotto to Donatello, New Haven: Yale University 
Press, 2006, 39–147. 
6 Zie onder meer Marshak, Many Faces; Peter Richardson en Amy Marie Fisher, Herod: King of the 
Jews and Friend of the Romans. Second edition. Ancient biographies, London/New York: Routledge, 
2018. 
7 Zie verschillende bijdragen in Peter Barthel en George H. van Kooten (red.), The Star of Bethlehem 
and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman 
World, and Modern Astronomy, Leiden: Brill, 2015. 
8 Herzberg, “Het laatste woord”, 179. Arie Kuiper, Een wijze ging voorbij: Het leven van Abel J. 
Herzberg, Amsterdam: Querido, 1997, 414; 424–25.  

https://judaism.wikia.org/wiki/Herod_the_Great
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Josephusbust.jpg
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 Josephus karakteriseert Herodes in een uitzonderlijke passage in zijn werk 
De Joodse Oorlog over de oorlog tussen de Joden en Rome in 66-70 na Chr. als de 
meest barbaarse tiran ooit (Oorlog 2,84), een beeld dat hij met verve uitwerkt in zijn 
latere werk De Joodse Oudheden.9 De Byzantijnse geleerde Photius (Bib. 238) geeft 
vervolgens de doodsteek aan het positieve beeld van Herodes door het verhaal van 
Matteüs te combineren met passages uit Josephus waarin Herodes als een tiran 
neergezet wordt.10 Het gevolg is duidelijk: tot op de dag van vandaag wordt Herodes 
herdacht als een boosaardige tiran, hoewel hij historisch gesproken misschien wel een 
goede koning was. Shakespeare gebruikt de term “out-Heroding Herod” (Hamlet 3.2), 
waarmee hij wil aangeven dat het moeilijk is een slechtere koning te vinden dan 
Herodes. Mark Rich schildert Herodes in zijn script voor de film The Nativity Story af 
als een wrede tiran en een pion van het Romeinse Rijk.11 
 Terug naar Herzberg. Het werk van Herzberg is een fascinerend onderdeel 
van de receptiegeschiedenis van Koning Herodes. Net zoals zijn belangrijkste bron, 
Flavius Josephus, gaat Herzberg in twee werken in op de figuur van Herodes. Het 
stadsbestuur van Amsterdam gaf Herzberg in 1953 de opdracht voor een toneelstuk en 
hij besloot dat aan Herodes te wijden. Omdat zijn hoofdpersoon zo complex en 
moeilijk te begrijpen was zonder een historische context, nam hij de ongebruikelijke 
beslissing om het stuk samen met een gedetailleerde historische inleiding en epiloog 
te publiceren. Dit betreft Herodes: De geschiedenis van een tyran (1955).12 Het 
toneelstuk werd in 1955 ongeveer tien keer opgevoerd, maar daarna niet meer, 
afgezien van een verkorte versie voor tv in 1973. De ontvangst was gemengd; 
sommige critici vonden het langdradig.13 De anonieme recensent van de première 
tijdens het Holland Festival in Arnhem op zaterdag 18 juni vroeg zich in het Nieuw 
Israelietisch Weekblad af of het stuk wel speelbaar was. Hij of zij merkte ook op dat 
“de Joodse sfeer gemist werd, die enkele scènes zozeer nodig hadden”. De schrijver 
geeft enkele voorbeelden van wat gemakkelijk toegevoegd had kunnen worden, zoals 
het gebed van de stervenden en het aansteken van de menora op de laatste avond van 
Chanoeka.14 Als deze recensent het college Jodendom aan de UvA gevolgd zou 
hebben, zou hij of zij geweten hebben dat het hier om de chanoekia gaat en niet om de 
menora.  

 
 
 
 

 
 

 
 
Afb.4 Chanoekia, Gil Dekel 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanuka-Menorah-by-Gil-Dekel-2014.jpg 

 
9 Jan Willem van Henten, “Constructing Herod as a Tyrant: Assessing Josephus’ Parallel Passages”, in 
Jack Pastor, Pnina Stern en Menachem Mor (red.), Flavius Josephus: Interpretation and History, 
Journal for the Study of Judaism Supplements 146, Leiden: Brill, 2011, 193–216. 
10 Photius, Bibliothèque, ed. en vert. René Henry, 9 vols., Collection des universités de France, Parijs: 
Les Belles Lettres, 2003, deel 5, 142–43. 
11 The Nativity Story, directed by Catherine Hardwicke (New Line Cinema, 2006). 
12 Abel J. Herzberg, Herodes: De geschiedenis van een tyran, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1955. 
13 Zie over de wijze waarop het werk ontvangen werd Kuiper, Een wijze, 421–28. 
14 Zie “Toneelgroep Theater brengt première van ‘Herodes’”, Nieuw Israelietisch Weekblad 86 nr. 40 
(1955), 5; Kuiper, Een wijze, 427. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanuka-Menorah-by-Gil-Dekel-2014.jpg
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Herzberg zelf was niet tevreden met het eindresultaat. Misschien keerde hij daarom in 
de jaren zeventig terug naar dit onderwerp en schreef een uitgebreide geschiedenis 
van de koning in de vorm van gedetailleerde fictieve memoires in de traditie van de 
beroemde Mémoires d'Hadrien van Marguerite Yourcenar.15 Zoals je zou 
verwachten, behandelen de memoires de plannen, emoties en persoonlijke 
overwegingen van Herodes, maar ze belichten ook de relatie tussen Herodes en het 
Joodse volk evenals zijn buitenlands beleid en de relatie met Keizer Augustus en 
andere prominente politieke figuren zoals Marcus Antonius en Cleopatra.16 In het 
vervolg van dit college zal ik eerst ultra-kort ingaan op de biografie van Herzberg en 
zijn memoires en vervolgens drie kwesties bespreken: (1) Herzbergs presentatie van 
Herodes in de Memoires; (2) zijn interpretatie van het Jodendom in de tijd van 
Herodes; en (3) een poging om Herzbergs fascinatie voor Herodes te verklaren door 
zijn interpretatie van Herodes te contextualiseren, dat wil zeggen, te kijken of er een 
verband te vinden is met Herzbergs uitspraken over Herodes in het openbaar of met 
zijn persoonlijke correspondentie. 
 

Korte biografie 

Abel Herzberg werd op 17 september 1893 in Amsterdam geboren en hij stierf op 19 
mei 1989 op vijfennegentigjarige leeftijd in Amsterdam.17 Zijn ouders kwamen uit 
Letland en Litouwen en vestigden zich beiden in 1882 in Nederland. Herzberg was 
advocaat van beroep, gespecialiseerd in de wetgeving voor dranken.18 In zijn jonge 
jaren was hij een zionistische activist, onder meer betrokken bij de oprichting van de 
Joodse Jeugdfederatie. Ook was hij redacteur van het tijdschrift Hatikwah van de 
Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie (NSZO). Later werd hij lid van de 
Nederlandse Zionistenbond, waarvan hij van 1934 tot 1939 voorzitter was.19 Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was Herzberg eerst directeur van een werkkamp voor jonge 
Joden in Wieringen. In maart 1943 werd hij geïnterneerd in kamp De Biezen in 
Barneveld. Hij behoorde daar tot de zogenaamde Barneveld-groep, een groep 
“verdienstelijke” joden die vanwege hun aanhoudende nut voor de Nederlandse 

 
15 Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, Paris: Plon, 1951. De memoires van Hadrianus zijn 
verloren gegaan, net zoals die van Herodes. Herzberg heeft misschien het advies opgevolgd van zijn 
uitgever, Jan van Loghum Slaterus, die weigerde Herodes: De geschiedenis van een tyran te publiceren 
omdat Herodes een kleine tiran was en geen interessante figuur en het werk veel te veel details bevatte. 
Van Loghum Slaterus suggereerde dat een roman een geschikter genre zou zijn; zie zijn brief van 21 
april 1954, Literatuurmuseum 2 QUE Correspondentie Herzberg, A.J. (1-2); Kuiper, Een wijze, 422. 
16 In een brief aan directeur Reinhold Kuipers van uitgeverij Querido van 22 september 1973 stelt 
Herzberg dat het gaat om “volledig nieuw werk”; Literatuurmuseum 2 QUE Correspondentie 
Herzberg, A.J. (1-2). Vgl. een niet gedateerd memo van Herzberg over zijn Memoires, 
Literatuurmuseum 20A HERZ H Herodes, 1–2. 
17 Details in de uitvoerige biografie van Kuiper, Een wijze. Zie ook Connie Kristel, Geschiedenis als 
opdracht: Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de Jong over de jodenvervolging, Amsterdam: 
Meulenhoff, 1998, 27–47. 
18 In 1932 publiceerde Herzberg een lange monografie over de nieuwe drankwet van 1931: De nieuwe 
drankwet met toelichting, Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1932). Hij beëindigde zijn werk als jurist 
op tachtigjarige leeftijd, zie de uitnodiging voor een afscheidsbijeenkomst bij de firma Stibbe and 
Blaisse, gedateerd op 11 april 1973, Literatuurmuseum 2 QUE Correspondentie Herzberg, A.J. (1-2). 
19 Kristel, Geschiedenis als opdracht, 29. 
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samenleving niet “aan het werk” werden gezet.20 Herzberg had dit te danken aan zijn 
expertise in de nieuwe Nederlandse vergunning wet. Vrijwel alle leden van deze 
groep hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. In Barneveld kozen Herzberg en 
zijn vrouw voor een Palestina-certificaat, wat inhield dat ze moesten worden 
overgeplaatst naar Bergen-Belsen, van waaruit ze op basis van een 
uitwisselingsprogramma naar Palestina zouden kunnen verhuizen. Dat is niet gebeurd 
maar Herzberg overleefde het concentratiekamp. De verpletterende en 
onuitsprekelijke ervaringen daar hebben een grote impact op zijn literaire werk 
gehad.21 Herzberg schreef verschillende werken over de Jodenvervolging, die 
uiteenlopen van zeer feitelijke tot zeer persoonlijke en emotionele verslagen.  
 Na de oorlog pakte Herzberg zijn werk als advocaat weer op, maar hij ging 
ook schrijven. Daarbij richtte hij zich bewust op het grote publiek, wat door sommige 
leden van de Joodse gemeenschap niet werd gewaardeerd.22 Na de oorlog was 
Herzberg minder prominent in de Joodse gemeenschap in Nederland, maar hij werd 
een populaire auteur en publieke figuur in de Nederlandse samenleving als geheel, 
vooral na de publicatie van zijn Brieven aan mijn kleinzoon (1964). Daarin vertelt hij 
zijn kleinzoon, die in Israël woonde, onder meer over de herkomst van zijn familie.23 
Herzberg is de auteur van ongeveer twintig boeken, voornamelijk fictie. Daaronder 
zijn verschillende hervertellingen van Bijbelse episodes.24 Drie van zijn boeken, 
Amor fati (1946), Kroniek der Jodenvervolging (1950) en Tweestromenland: 
Dagboek uit Bergen Belsen (1950) betreffen de Tweede Wereldoorlog.25 Herzberg 
was zijn hele leven een zionist en een groot voorstander van de staat Israël. Hij 
overwoog serieus om naar Israël te verhuizen, maar kon zichzelf er nooit toe brengen 
om de knoop door te hakken, zoals twee van zijn kinderen wel deden. Herzbergs 
verzamelde geschriften verschenen in 1993-1996.26 In 1972 won hij de prestigieuze 
P.C. Hooftprijs.27 Sinds 1990 wordt jaarlijks ter nagedachtenis aan Herzberg een 
lezing door een vooraanstaand Nederlands spreker georganiseerd door debatcentrum 
De Rode Hoed en het dagblad Trouw. 

 
20 Herzberg, Kroniek der jodenvervolging, Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1950; Amsterdam: 
Meulenhof, 1951; Jacques Presser, Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse 
jodendom, 1940–1945, Den Haag: Nijhoff, 1965; Kuiper, Een wijze, 196; Kristel, Geschiedenis als 
opdracht. 
21 Dat blijkt uit zijn boeken over de Jodenvervolging maar ook uit zijn dankwoord bij de uitreiking 
van de P.C. Hooftprijs; zie hieronder en de schriftelijke versie van zijn dankwoord, Literatuurmuseum 
2 QUE Correspondentie Herzberg, A.J. (1-2). De moord op Wilhelm Spiegel, de zwager van Herzberg, 
in diens eigen huis in Kiel heeft Herzberg diep geraakt, Kuiper, Een wijze, 115. 
22 Kristel, Geschiedenis als opdracht, 35, 37–38, 42. 
23 Abel J. Herzberg, Brieven aan mĳn kleinzoon: De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie, 
Den Haag: Bakker/Daamen, 1964. 
24 Abel J. Herzberg, Saul’s dood: Drama in zeven tonelen, Amsterdam: De arbeiderspers, 1958; Twee 
Verhalen: De oude man en de engel Azriël. Mordechai, Amsterdam: Querido, 1982; Mirjam, 
Amsterdam: Querido, 1985; Aartsvaders: Het verhaal van Jakob en Jozef, Amsterdam: Querido, 1986, 
Kuiper, Een wijze, 377. 
25 Abel J. Herzberg, Amor fati: Zeven opstellen over Bergen-Belsen, Amsterdam: Moussault, 1946, 
oorspronkelijk gepubliceerd in De Groene Amsterdammer; Kroniek der jodenvervolging, Arnhem: Van 
Loghum Slaterus, 1956, een feitelijk verslag over Bergen-Belsen; Tweestromenland: Dagboek uit 
Bergen-Belsen, Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1950, een persoonlijk en in het geheim in het 
concentratiekamp geschreven dagboek, Kuiper, Een wijze, 11; Kristel, Geschiedenis als opdracht. 
26 Abel J. Herzberg, Verzameld werk, 3 delen, Amsterdam: Querido, 1993–1996. 
27 Het verslag van de commissie wijst ook op de buitengewone kwaliteit van Herzbergs werk over 
Herodes van 1955, Literatuurmuseum 2 QUE Correspondentie Herzberg, A.J. (1-2). 
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Herzbergs Memoires van Koning Herodes 

Wat kan het doel van Herzbergs Memoires geweest zijn? De flaptekst en het 
voorwoord introduceren Herodes de Grote en diens zeer slechte reputatie. Ze 
vermelden ook de verloren gegane memoires van de koning, die hij geschreven zou 
hebben als verontschuldiging aan het adres van Augustus, zijn belangrijkste 
beschermheer en vriend. Herzberg blaast deze memoires nieuw leven in als een 
autobiografie voor de toekomstige generaties van het koninkrijk Judea.28 Herodes zou 
de memoires gedicteerd hebben aan zijn trouwe secretaris Nicolaüs van Damascus 
toen hij oud en ziek was. Nicolaüs wordt inderdaad vele malen aangesproken als 
secretaris in het boek. Herzberg maakt de fictieve status van het werk expliciet door te 
stellen dat zijn boek bewust selectief is en ook details bevat die in geen van de 
historische bronnen te vinden zijn. Hij voegt eraan toe: “In het algemeen is in dit boek 
de ons overgeleverde historische lijn gevolgd, maar romantische uitstapjes bleken 
onvermijdelijk.”29 Allerlei details laten zien dat Herzberg Josephus heeft uitgeplozen 
voor zijn boek. Hij heeft daarbij ook hulp gehad van de medewerkers van de 
Bibliotheca Rosenthaliana, die hij bedankt in een handgeschreven opdracht in het 
exemplaar van Herodes: De geschiedenis van een tyran dat hij aan de bibliotheek 
schonk: “Aan de Bibliotheca Rosenthaliana met dank voor de vele hulp”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.5 Opdracht van Herzberg in het aan de Bibliotheca Rosenthaliana 
geschonken exemplaar van Herodes: De geschiedenis van een tyran 
Foto Jan Willem van Henten 
 

Een korte epiloog in de Memoires biedt een terugblik op de figuur van Herodes. 
Herzberg bespreekt de reputatie van Herodes en begint met de welbekende uitspraak 
van keizer Augustus: “Ik zou liever het varken van Herodes zijn dan zijn zoon.”30 
Herzberg concludeert dat die reputatie gemengd is en maakt daarbij een onderscheid 
tussen Joden en niet-Joden: sommigen bewonderden hem vanwege zijn strategische 
visie en zijn politieke en diplomatieke vaardigheden, maar de Joden “… zeggen van 
hem, dat hij naar de troon geslopen is als een vos, geregeerd heeft als een tijger, en 
gestorven is als een hond.”31 Het onderscheid tussen Joden en niet-Joden dat 

 
28 Hierop wijst Herzberg ook in een ongedateerd memo over De memoires, Literatuurmuseum 20A 
HERZ H Herodes, 1. Vgl. de veel kortere fictieve memoires in Richardson en Fischer, Herod, 1–4, die 
zijn gemodelleerd naar Augustus’ Res gestae. 
29 Herzberg, De memoires, 6. 
30 Macrobius, Sat. 2.4.11, Menahem Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Fontes ad 
res Judaicas spectantes, 3 delen, Jeruzalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1980, deel 2, 
665–66. 
31 Herzberg, De memoires, 280. 
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Herzberg hier maakt bouwt voort op uitspraken van Josephus in zijn Oudheden, die 
herhaaldelijk stelt dat Herodes een weldoener was voor anderen maar zijn eigen volk 
uitbuitte en onderdrukte.32 Toch formuleert Herzberg geen eindoordeel voor Herodes; 
de lezers moeten het zelf ontdekken, maar tegelijkertijd verwijst hij ook naar de 
Joodse zegen “Gezegend zij de Ware Rechter” (baroech dayan emet), o.a. 
uitgesproken bij het overlijden van iemand en tijdens diens uitvaartdienst. Herzberg 
gaat ervan uit dat de Joodse onderdanen van Herodes dit zouden hebben gezegd toen 
de koning stierf.33 Dit einde van de epiloog is intrigerend omdat Herzberg elders 
verklaard heeft dat hij niet in een transcendente God geloofde.34 Een stukje paratekst 
in het boek wijst in een andere richting. De pagina tussen de inhoudsopgave en de 
eigenlijke memoires haalt een gedeelte uit het boek Daniël aan zonder commentaar 
(Dan. 8:23-25). Het kan haast niet anders dan dat “de niets ontziende koning” hier op 
Herodes moet slaan. Het einde van het citaat is veelzeggend: “Maar zonder menselijk 
toedoen zal hij verbrijzeld worden” (Dan. 8:25). Dit komt overeen met het einde van 
de epiloog: het oordeel over Herodes en zijn straf worden aan God overgelaten.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6 Paratekst met Daniël 8:23-25 tussen de 
inhoudsopgave en deel 1 van Herzbergs Memoires 
Foto Jan Willem van Henten 
 

 Herzberg introduceert zijn boek als een roman en een fictieve autobiografie, 
maar een geïnformeerde lezer zou kunnen concluderen dat het werk een hybride 
karakter heeft. Herzberg leunt zwaar op Josephus, en het boek heeft trekken van een 
historisch werk. Een gedetailleerde kaart van het koninkrijk van Herodes en 
genealogische tabellen van de koninklijke families van de Hasmoneeën en 
Herodianen ondersteunen deze indruk. Veel van de details in de Memoires lijken 
voort te komen uit Josephus’ verslag van de periode van Herodes in de Oudheden, dat 
Herodes in een veel minder gunstig daglicht stelt dan zijn eerdere behandeling van de 
koning in de Joodse Oorlog.36 Niettemin, zoals het voorwoord van Herzbergs boek 

 
32 Zie bijv. Josephus, Oudh. 15,365-370; 16,1-5; 16,150-159; 17,304-314. 
33 “Geloofd zij Hij, die oordeelt naar waarheid”, De memoires, 281. 
34 Herzberg erkende dat hij een religieus bewustzijn had dat leidde tot specifieke morele standpunten; 
zie het interview met zijn vriend Huub Oosterhuis in De Tijd, 12 september 1986. Vgl. ook reeds 
Siegfried E. van Praag, “Abel Herzbergs ‘Herodes’: Een Joodse triptiek”, Nieuw Israelietisch 
Weekblad, 86 nr. 39 (1955), 4, over Herzbergs ambivalentie tegenover zijn geloof in God (“gelovig-
ongelovig”). 
35 Herzberg wijkt hier af van het verslag van Josephus; Josephus maakt duidelijk, vooral in Oudheden, 
dat het ernstige lijden van Herodes tijdens zijn laatste ziekte Gods straf was. 
36 Jan Willem van Henten, “Herod the Great in Josephus”, in Honora H. Chapman en Zuleika Rodgers 
(red.), A Companion to Josephus, Blackwell Companions to the Ancient World 110, Chichester: 
Wiley-Blackwell, 2016, 235–46. 
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aangeeft, zijn er details toegevoegd aan het verhaal en de volgorde van de 
gebeurtenissen verschilt soms aanzienlijk van het verhaal in Josephus. 
 Laten we de inhoud onder de loep nemen. Het begin en het einde van de 
Memoires situeren Herodes aan het einde van zijn leven: de koning is ziek en weet dat 
hij spoedig zal sterven. Deze situatie brengt hem tot de beslissing om de waarheid te 
vertellen en het verhaal van zijn leven te dicteren aan zijn secretaris, Nicolaüs van 
Damascus. Het werk is consequent in de eerste persoon geschreven. Het heeft een 
losse opbouw in zes hoofdstukken en beschrijft het leven van Herodes min of meer in 
chronologische volgorde, te beginnen met de familie van de koning en zijn jeugd. Het 
eindigt met de laatste gebeurtenissen van Herodes’ heerschappij, waaronder de dood 
van zijn oudste zoon, Antipater, en de episode van de gouden adelaar. Maar zoals 
reeds genoemd gaat Herzberg soms tegen de chronologische volgorde in om bepaalde 
zaken te benadrukken. Dit gebeurt al meteen aan het begin van het boek, waar 
Herodes reflecteert op de in zijn ogen meest dramatische gebeurtenis in zijn leven, de 
dood van zijn vrouw Mariamme: 
 
Ik, Herodes, koning van Judea, zetelend in de stad Jeruzalem, heb mijn vrouw 
vermoord. Ik verberg het niet. Ik schreeuw het liever uit. Het heeft geen zin het nog 
langer te ontkennen. Nicolaüs, die ik heb opgedragen mijn geschiedenis te schrijven, 
heeft geprobeerd mij schoon te wassen. Ik heb gelezen wat hij geschreven heeft. Het 
is hem niet gelukt. Geen mens die hem geloven zal. Zijn woorden klinken vals.37  
 
Een paar regels verder geeft Herodes aan dat hij de waarheid over zichzelf wil 
vertellen. En hij begint met Mariamme, want haar dood domineert al zijn 
herinneringen.38 Hij realiseert zich dat hij ook de zonen van Mariamme heeft 
vermoord en de ene misdaad op de andere heeft gestapeld, en in tegenstelling tot wat 
Josephus schrijft accepteert hij daarvoor zijn straf.39 Hij geeft zelfs toe dat Mariamme 
onschuldig was.40 
 
 Dit is een krachtig dramatisch begin van het boek, dat leidt tot de pertinente 
vraag waarom Mariamme dan toch werd geëxecuteerd? Herzberg geeft twee 
antwoorden: (1) Herodes maakte een misrekening met betrekking tot zijn rechters, en 
(2) Mariamme weigerde om genade te vragen. Herodes erkent dat hij de rechters zelf 
heeft aangesteld en Mariamme inderdaad heeft beschuldigd en veroordeeld, maar hij 
voegt eraan toe dat hij een vrijbrief wilde hebben om zowel zijn eigen eer als het 
leven van Mariamme te redden. De rechters hadden Mariamme moeten vrijspreken 
omdat ze wisten dat ze onschuldig was, maar dat deden ze niet omdat ze niet 
verantwoordelijk wilden zijn voor de gevolgen. Herodes vervolgt met een ironische 
klaagzang over de corruptie van het recht: 

 
37 De memoires, 13. 
38 Zie ook De memoires, 222. 
39 Herodes beschouwt God als hieraan medeplichtig, De memoires, 18. 
40 De memoires, 14. Zie eveneens pp. 235–43, 258. Herzberg leest Josephus hier selectief (cf. Oorlog 
1,441–444; Oudh. 15,82–87, 223–231). Volgens het korte en duidelijke verslag in Oorlog besluit 
Herodes Mariamme te doden, maar krijgt hij daar achteraf verschrikkelijk spijt van. Oudheden is meer 
complex en beschrijft twee episodes. Tijdens de eerste gelooft Herodes dat Mariamme onschuldig is, 
maar in de tweede laat hij haar ter dood veroordeeld worden en wil hij haar naar een van zijn forten 
overbrengen (15,230). Salome haalt hem uiteindelijk over om Mariamme te laten executeren. In De 
memoires, 14, erkent Herodes dat Salome loog over Mariamme, omdat ze werd meegesleept door 
jaloezie en haat. 
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Rechters! Wat zijn rechters? Zij vonnissen alleen maar om te verkondigen wat de 
koning het liefst hoort. De koning of wie anders de macht mag hebben in het land? 
Wat is recht? Een mooi gewaad voor een lelijke vrouw.41 
 
Het tweede punt betreft barmhartigheid als laatste optie om Mariamme te redden. 
Herodes wilde zijn vrouw genade schenken en bezocht haar zelfs in de gevangenis. 
Ze was echter te trots en koppig om om genade te vragen, wat overeenkomt met 
Josephus’ karakterisering van de koningin in zijn Oudheden.42 En Herodes geeft hier 
zelfs het slachtoffer de schuld: “Mariamme, Mariamme, waarom heb je mij dit 
aangedaan?”43 
 Het volgende deel in het boek (2) legt het verraad van Soëmus uit, dat leidde 
tot de ondergang van Mariamme, en vertelt wie Nicolaüs van Damascus was.44 Het 
chronologische overzicht van Herodes’ leven begint in hoofdstuk 3, te beginnen met 
Herodes’ vader en grootvader.45 Het dramatische begin van het boek waarin de 
executie van Mariamme centraal staat, zet in feite de toon voor de rest. Herodes is in 
zijn verhaal zeer open en communicatief over zijn eigen meningen en gevoelens. Zijn 
emotionele betrokkenheid bij veel gebeurtenissen springt als het ware van het papier 
af. Herzberg bouwt hier voort op de dramatische passages in het verslag van Josephus 
en verfraait ze zelfs. Een voorbeeld is de vlucht van Herodes’ familie van Jeruzalem 
naar Masada, nadat de Parthen met Herodes’ tegenstander Antigonus de controle over 
Jeruzalem hadden gekregen. Josephus vertelt dit terloops in de Oorlog (1,264), maar 
hij biedt een meer gedetailleerd en dramatisch verslag in zijn Oudheden (14,352-358), 
dat het lijden van de betrokken vrouwen belicht en Herodes ook negatiever afschildert 
dan de passage in Oorlog. Het bevat het veelzeggende detail dat Herodes de controle 
over zichzelf verloor (14,356). Herzberg werkt het verhaal in Oudheden verder uit, 
door details toe te voegen en een zeer levendige beschrijving van deze reis te geven. 
Hij dramatiseert het ongeval van Herodes’ moeder: 
 
… Totdat opeens de wagen waarop mijn moeder zat, kantelde en zij tegen de rotsen 
sloeg. Ik heb toen een ogenblik mijn bezinning verloren, ik heb als een redeloze 
iedereen de schuld gegeven, want mijn moeder lag daar, bleek en met glazen ogen, 
zodat ik dacht dat ze dood was. Ik had geen lust meer om met deze bende verder te 
gaan, een bende die een begrafenisstoet was geworden. Zij allen stonden daar om mij 
heen, een opeengepakte massa, sprakeloos. Ik schreeuwde: “Doe dan toch wat, help 
haar” maar niemand verroerde zich.46  
 
Deze passage benadrukt Herodes’ diepe liefde voor zijn moeder, maar illustreert ook 
wat een structurele fout in zijn karakter lijkt te zijn: hij kan noch met de mensen om 
hem heen noch met zijn onderdanen communiceren en dit gebrek aan 
communicatieve vaardigheden voorspelt al de mislukking van toekomstige projecten. 

 
41 De memoires, 15. 
42 Jan Willem van Henten, “Blaming the Women: Women at Herod’s Court in Josephus’s Jewish 
Antiquities 15.23–231”, in Stephen P. Ahearne-Kroll, Paul A. Holloway en James A. Kelhoffer (red.), 
Women and Gender in Ancient Religions: Interdisciplinary Approaches, Tübingen: Mohr Siebeck 
2010, 153–75. 
43 De memoires, 16. Vgl. pp. 153, 219. 
44 De memoires, 16–20. 
45 De memoires, 20–34. 
46 De memoires, 120. 
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Herzberg laat echter het detail uit Josephus achterwege dat Herodes in paniek bijna 
zelfmoord pleegde toen de wagen van zijn moeder kantelde. Hij kwam tot bezinning 
toen Mariamme hem vastgreep en heen en weer schudde, een detail dat juist bij 
Josephus ontbreekt. Vervolgens nam Herodes toch met succes de leiding in gevechten 
tegen Parthische en Joodse vijanden, zodat het konvooi veilig in Massada 
aankwam.47  
 Het zesde en laatste deel van de Memoires gaat over de laatste dagen van de 
koning, met de vernietiging van de gouden adelaar in de tempel van Jeruzalem en de 
dood van zijn zoon Antipater als belangrijke gebeurtenissen. Herzberg bouwt 
opnieuw voort op Josephus’ Oudheden (17,185-187) wanneer hij het einde van 
Antipater beschrijft. Antipater was uiteindelijk in ongenade gevallen en zat in de 
gevangenis. Hij probeerde daar de cipier om te kopen toen iedereen in het paleis dacht 
dat Herodes was gestorven, zodat hij de troon kon overnemen. Toen Herodes dit 
hoorde, beval hij onmiddellijk de executie van zijn zoon, die hij karakteriseert als een 
moordenaar van zijn vader en broers. Herzberg voegt kort maar op dramatische wijze 
aan het verhaal van Josephus toe hoe Herodes reageerde op de dood van Antipater 
nadat de officier hem het bericht had gebracht. Herodes had een flashback: hij ziet 
hoe Antipater als een mooie jongen het paleis verliet met zijn moeder Doris, die, zoals 
we weten, werd weggestuurd omdat Herodes met Mariamme zou trouwen. Meer 
specifiek ziet Herodes Antipater naar hem kijken met een verwijtende blik in zijn 
grote zwarte ogen, waardoor Herodes, de koning van Judea, begon te huilen.48 Deze 
tragische noot besluit de memoires. Herzberg legt niet uit waarom Herodes begon te 
huilen, maar dit kan worden ingevuld als we zo dadelijk wat meer weten over zijn 
interpretatie van de Herodes-figuur. De allerlaatste regels van het boek sluiten aan bij 
het begin en verwijzen opnieuw naar Nicolaüs van Damascus. Herodes vraagt hem: 
“Heb je dit alles opgeschreven, Nicolaüs? Ik heb niets meer te vertellen. Maar berg je 
schrijfgerei niet op. Ik moet mijn testament nog veranderen.”49 Dit einde is zowel 
tragisch als ironisch, omdat we van Josephus weten dat Herodes zijn testament 
verschillende keren heeft gewijzigd; Antipater was de begunstigde in de voorlaatste 
versie.50 
 

Herzbergs interpretatie van Herodes  

In overeenstemming met het verhaal van Josephus is Herodes in de Memoires een 
fervent bouwer, een militair genie en een slimme en succesvolle vazalkoning van de 
Romeinen.51 Herzberg slaat een nieuwe weg in wanneer hij erop wijst dat Herodes 
een missie had voor het Joodse volk. Wanneer de koning zijn intocht in Jeruzalem 
beschrijft nadat hij de stad had ingenomen, merkt hij op dat hij hoopte op een 
vruchtbare samenwerking met zijn onderdanen. Herodes is vervuld van bezorgdheid 

 
47 Een andere verfraaiing betreft de ontvangst van Herodes door Cleopatra in Alexandrië, die wordt 
uitgebreid tot een sappig verhaal, De memoires, 128–35, 183–89. Vgl. Josephus, Oorlog 1,279; Oudh. 
15,96–103. Interessant is dat Cleopatra’s bespotting van Herodes diens plan in gang zet om de koning 
van Judea te worden, De memoires, 133. 
48 De memoires, 278. 
49 De memoires, 278. 
50 Richardson en Fischer, Herod, 361–66. 
51 Een andere overeenkomst met Josephus is dat Herodes de steun van God heeft, De memoires, 157–
58, 166. 
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voor zijn volk en denkt oprecht dat hij zal handelen in het belang van het volk en de 
stad Jeruzalem.52 Het vervolg van de Memoires laat echter zien dat de beoogde 
vruchtbare interactie van de koning met zijn Joodse onderdanen slecht afliep. De 
bedoelingen van Herodes worden direct na de verovering van Jeruzalem duidelijk, 
omdat hij zich meteen kenmerkt als hervormer en emancipator van de Joden. Hij wil 
“de ramen opengooien en frisse lucht binnenlaten” in de provinciestad Jeruzalem. Hij 
wil de religieuze en spirituele barrières tussen de Joden en andere volkeren uit de weg 
ruimen door “moderne” Griekse en Romeinse gebruiken aan het hof in te voeren met 
de hulp van Nicolaüs van Damascus. Dat geeft hij al aan wanneer hij Nicolaüs 
introduceert.53 Herodes wil “de geestelijke muren rond die stad [Jeruzalem] … 
slechten” en er een kosmopolitische stad van maken, die door iedereen bewonderd zal 
worden.54 Het ambitieuze bouwprogramma van Herodes, en vooral de renovatie en 
uitbreiding van de tempel, zou een goede illustratie zijn van dit beleid. Herzberg wijdt 
daar wel een deel van de Memoires aan, maar hij belicht slechts één episode om het 
beleid van Herodes toe te lichten maar ook het punt te maken dat de koning volkomen 
faalde in dit opzicht.55 
 

 

Afb. 7 Tekening van de door Herodes gerenoveerde tempel 
Prof. Joseph Patrich, Jeruzalem 
  

 Deze episode gaat over de vierjaarlijkse spelen van Herodes in Jeruzalem ter 
ere van Keizer Augustus (Josephus, Oudh. 15,268–291), die Marcus Antonius en 
Cleopatra VII versloeg tijdens de Slag bij Actium (31 v.Chr.). Herodes beschouwt 
Augustus als de verlosser van de mensheid die mensen over de hele wereld bij elkaar 
zou brengen en elke natie zou laten leven in overeenstemming met de eigen 
gewoonten. Hij is er trots op de plaatsvervanger van de keizer in Judea te zijn.56 De 
beroemdste artiesten van hun tijd werden gecontracteerd voor deze prestigieuze 
spelen ter ere van Augustus, en de meest succesvolle toneelstukken op andere locaties 
stonden een hele week op het podium in Jeruzalem. Er werden ook geweldige 
paardenraces georganiseerd. Jeruzalem was deze week vol vreemden–muzikanten, 

 
52 De memoires, 162, 227. 
53 De memoires, 19–20: “Nicolaüs, smijt de ramen open, laat de lucht van de moderne vrije wereld 
naar binnen stromen”. Vgl. Herodes, 110, 230. 
54 De memoires, 20, 225. 
55 De memoires, 221–32. 
56 De memoires, 229, 264. 
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acrobaten, worstelaars en andere atleten. Herodes merkt sarcastisch op dat de 
inwoners van Jeruzalem veel geld verdienden aan de spelen. Maar het meest 
opvallende punt is dat de Joden niet naar de spelen kwamen kijken omdat ze deze 
verafschuwden. Dat alleen Grieken, Romeinen, Syriërs, Samaritanen, Arabieren, 
soldaten en niet-Joodse bedienden naar het theater en de arena kwamen, was een 
schok voor Herodes.57 Hij herinnert zich dat de spelen een ramp waren en zelfs een 
aanleiding voor mensen om tegen hem samen te spannen–zonder reden, naar zijn 
mening. De samenzweerders dachten ten onrechte dat de trofeeën die naast het theater 
waren geplaatst  afbeeldingen van mensen waren (vgl. Josephus, Oudh. 15,272, 276-
278, 287).  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8 Muurschildering met een krokodil in de “vip box” bij het theater 
in Herodium 
Foto Jan Willem van Henten 

 

Herodes wist heel goed dat afbeeldingen van levende wezens verboden waren door de 
Tien Geboden en meestal hield hij zich aan deze richtlijn. Achteraf realiseert hij zich 
dat de Joden elke gelegenheid aangrepen om tegen hem in opstand te komen.58 Om 
soortgelijke redenen was de indrukwekkende renovatie en uitbreiding van het 
tempelcomplex ook een mislukking vanuit het perspectief van de Joden, vanwege de 
adelaar die bovenop de hoofdingang van het heiligdom was geplaatst – als een 
veelzeggend symbool van Rome.59 
 Wanneer Herodes de toekomst van de Joden beschrijft, gebruikt hij de 
moderne retoriek van een hervormer. De Joden hadden een simpele keuze: onder 
Herodes’ leiding konden ze meegaan in de vaart der volkeren en burgers van de vrije 
wereld worden, vrije kosmopolieten om zo te zeggen. Wanneer ze dat afwezen 
zouden ze altijd een onderworpen en achterlijk volk blijven.60 Jeruzalem was zo haar 
eigen vijand; het realiseerde zich niet dat Herodes de garantie van haar vrijheid 
vormde. Er was geen plaats meer voor de traditionele opvattingen van de Joden, die 
achterlijk en bekrompen waren. De Joden zouden moeten genieten van de vruchten 
van de beschavingen die uit Hellas en Rome kwamen.61 Uitspraken als deze kan men 
gemakkelijk interpreteren als een beleid om volledig te assimileren met de niet-Joodse 
wereld, maar dat was niet de bedoeling van Herodes, zoals uit andere passages blijkt. 
Hoewel Herodes’ eigen trouw aan de Joodse gebruiken dubbelzinnig is in de 
Memoires, impliceert zijn kijk op zichzelf als heerser duidelijk dat hij probeerde de 
Joodse religie te respecteren en zijn Joodse burgers in staat te stellen in 

 
57 De memoires, 221–22. 
58 De memoires, 224. Deze conclusie kan worden ondersteund door verschillende passages in 
Oudheden, die suggereren dat Herodes een veiligheidsprobleem had, maar er is weinig bewijs voor in 
Oorlog, Jan Willem van Henten, “Rebellion under Herod the Great and Archelaus”, in Mladen Popović 
(red.), The Jewish Revolt against Rome: Interdisciplinary Perspectives, Journal for the Study of 
Judaism Supplements 154, Leiden: Brill, 2011, 241–70. 
59 De memoires, 230–32. 
60 De memoires, 22. 
61 De memoires, 67–68. 
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overeenstemming met de Joodse gebruiken te leven. Hij ziet geen verschil tussen zijn 
rol in Judea en die in het buitenland, waar hij optreedt als een belangrijk pleitbezorger 
voor de Joden in de diaspora, door hen te helpen wanneer hun onrecht was aangedaan 
of wanneer ze niet in staat waren om in overeenstemming met de Joodse gebruiken te 
leven.62 Zo pleit Herodes voor een soort hervormings-Jodendom dat open staat voor 
de Grieks-Romeinse cultuur en hij presenteert zichzelf als een welwillende politieke 
beschermheer van de Joden in Israël en de diaspora. 
 Herodes ziet zichzelf in feite als de ideale trait d’union tussen Rome en een 
unieke natie, die helaas vanwege haar overtuigingen geneigd was tegen elke 
buitenlandse autoriteit in opstand te komen.63 Zowel het respect van de koning voor 
de Joodse gebruiken als zijn beoordeling dat de Joden een opstandige natie waren, 
blijkt duidelijk uit een gedeelte waar Herodes Augustus, zijn nieuwe beschermheer, 
informeert over de Joden, de verschillende groepen, de tempel, hun religie en hun 
messiaanse verwachtingen. Hij legt uit dat de Joden een natie waren die heel moeilijk 
te regeren was, maar hij verdedigt hen ook: 
 
Ik heb de joden niet aangeklaagd, ik heb hen, als hun koning, verdedigd. Ik heb op de 
grote waarde gewezen, van wat zij geloofden, op hun zedelijke kracht en op hun 
onveranderlijke karakter, maar ook op de gevolgen die dit had en wel hebben moest 
voor hun houding tegenover Rome; hoe daardoor altijd opstandigheid kon worden 
gewekt en hoe je dat zou moeten beheersen.64 
 
Herodes gaat ervan uit dat de Joden een probleem met gezag hebben, omdat de God 
van Israël het leven van de Joden zozeer bepaalt dat ze geen aardse macht over zich 
dulden. 
 Herzberg is dubbelzinnig over Herodes’ persoonlijke betrokkenheid bij de 
Joodse religie, hetgeen zijn eigen ambivalentie daarover kan weerspiegelen. Herodes 
lijkt soms een seculiere Jood te zijn, maar soms is hij trouw aan Joodse gebruiken. 
Herzberg schrijft dat Herodes zichzelf er niet toe kon brengen om als koning de 
dagelijkse gebeden te bidden65 en dat hij opgroeide met de Joodse gebruiken, maar er 
als jongen een hekel aan had. Hij houdt geen kasjroet in Rome tijdens de festiviteiten 
nadat hij daar tot koning was benoemd, en ook niet bij verschillende gelegenheden 
toen hij op reis was.66 Elders erkent hij echter de God van Israël en herinnert hij zijn 
lezers eraan dat hij de tempel op glorieuze wijze heeft gerenoveerd.67 Hij beweert dat 
hij nooit heeft geprobeerd de heiligheid van de tempel te schenden. Hij beschouwt 
zichzelf als Joods en beval Nicolaüs om zonder enige twijfel te bewijzen dat hij 
afstamde van de tweeënveertigduizend Joden die uit Babylon naar Judea 
terugkeerden. Hij kent de Thora heel goed.68 Tegelijkertijd is Herodes ook een 
pragmaticus die serieus gelooft dat de traditionele religieuze opvattingen van de Joden 
niet goed voor hen zijn. Herodes noemt als voorbeeld om dat aan te tonen de gouden 
regel van Hillel (“Doe een ander niet … wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan. De 

 
62 De memoires, 228–29. 
63 De memoires, 68. 
64 De memoires, 216. 
65 De memoires, 34. 
66 De memoires, 145. 
67 De memoires, 66, 230–32. 
68 De memoires, 24–25. 
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rest is bijzaak” [b. Shab. 31a]). Hij merkt daarbij op: “Ik zou wel eens willen weten 
hoe je met dergelijke slagzinnen Judea regeren kunt.”69 Het beeld wordt nog 
ingewikkelder tijdens een reis naar Rome, wat wijst op een pragmatische houding van 
deelname aan zowel de heidense als de Joodse godsdienst: Herodes herinnert zich dat 
hij op weg naar Rome offerde aan Poseidon op Rhodos, maar ook dat hij daar ging 
bidden in een kleine synagoge.70 
 Het is duidelijk dat Herodes een zeer ambitieuze missie voor zichzelf had 
gedefinieerd, maar hij weet aan het einde van zijn leven dat hij vreselijk heeft gefaald. 
Hij is een tragische figuur in de Memoires, een opgejaagde man en een marionet van 
God en de goden: 
 
Soms denk ik wel eens dat dit hele drama, dat zich in Judea heeft afgespeeld, door een 
van hen [de goden] is bedacht om hen allen te vermaken. Zo ben ik dan op mijn 
manier ook een gelovig man. Ik heb mijn rol gespeeld en wacht op hun applaus.71  
 
Herodes realiseert zich ook dat zijn familiegeschiedenis diep tragisch was, in lijn met 
het beeld dat Josephus schetst over Herodes’ falen om de strijd van de facties rond 
echtgenotes en zonen aan zijn hof te beheersen, een strijd die uitmondde in de 
executie van Mariamme en drie van zijn zonen. Herodes bekent dat hij nooit een 
gelukkig gezinsleven heeft gehad. Zolang hij aanwezig was aan zijn hof was hij in 
staat die conflicten de kop in te drukken, maar tijdens zijn afwezigheid braken er 
vijandigheden uit tussen de facties in zijn familie.72 Zijn huwelijk met Mariamme 
was ook tragisch.73 Hij hield zielsveel van haar, maar ze verpestte het door haar 
houding en door te lobbyen voor haar broer Aristobulus (Aristobulus III), die de 
nieuwe hogepriester moest worden. Herodes beschouwde de terugkeer van een 
Hasmonese leider als een grote stap achteruit, die hem deed denken aan de opvolging 
van Koning Saul.74 Het was hoogst ongelukkig dat niemand geloofde dat de 
verdrinking van de jonge Aristobulus tijdens een feest ter ere van hem een ongeluk 
was en dat geen van Herodes’ vrienden zijn onschuld verdedigde.75 Sindsdien was 
Mariamme’s houding ten opzichte van Herodes aanzienlijk bekoeld. 
 Herodes’ relatie tot zijn Joodse onderdanen was een andere tragedie. Hij 
beweert dat zijn hart altijd bij zijn onderdanen was, maar hij weet dat hun hart nooit 
bij hem was.76 Dat blijkt bijvoorbeeld uit het optreden van Menachem de Esseen 
(Manaemus in Josephus), die Herodes als jongen voorspelde dat hij koning zou 
worden. De voorspelling kondigt meteen ook het falen van Herodes aan.77  

 
69 De memoires, 39. Herodes denkt dat de Joden bekrompen zijn. Hij concludeert dat ze alleen 
geloofden in wat in de oude boeken kon worden gelezen (p. 26). 
70 De memoires, 141. Elders komt Herodes in de buurt van een agnost: hij weet niet welke goden hij 
moet aanroepen, maar hij accepteert ook dat de goden van de Olympus of de onzichtbare God van de 
Sinaï hem zullen straffen (p. 13). 
71 De memoires, 59. 
72 De memoires, 205, 219, 242. 
73 De memoires, 152–53. Zie eveneens pp. 172–73, 207–8, 219. 
74 1 Sam. 18:6-7, De memoires, 172–73. 
75 De memoires, 196. 
76 De memoires, 25. 
77 De memoires, 62–66; cf. Josephus, Oudh. 15,373–379. 
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Herodes is het niet eens met Menachem en beweert dat hij altijd rechtvaardig is 
geweest en dat hij van zijn volk hield. Later klaagt Herodes dat hij droomt dat hij als 
kind verdwaalt en dat Menachem zijn kamer binnensluipt om hem te vermoorden. 
Menachems voorspelling werd zo een vloek voor Herodes–die hij naar zijn mening 
niet verdiende.78 Die vloek wijst op een ander tragisch aspect van Herodes als 
koning, dat nog verder gaat dan Josephus: Herodes faalde volledig als heerser; 
ondanks al zijn inspanningen voldeed hij niet aan zijn missie om de Joden te 
emanciperen en ze te laten assimileren met de door de Romeinen beschermde 
buitenwereld. Hij werd gehaat door zijn ondankbare onderdanen, die hem zoveel 
mogelijk frustreerden in zijn plannen, zoals we in het laatste deel van dit college 
zullen zien. 
 

Herzbergs beeld van de Joden in de Memoires 
 
Het beeld van de Joden in de Memoires is complex, hoewel de feitelijke informatie 
over Joodse personen en groepen beperkt is. Herodes noemt een paar keer de 
verschillende groepen Joden, zoals we die uit contemporaine bronnen kennen. Eén 
passage betreft een korte beschrijving door Menachem de Esseen van de Farizeeën, 
Sadduceeën en Essenen. Menachem heeft een hekel aan de Farizeeën en de 
Sadduceeën. De Farizeeën voldeden niet aan wat ze predikten, en de Sadduceeën 
waren alleen maar in geld geïnteresseerd.79 Vooral de Farizeeën moeten het 
ontgelden bij Herodes. Zij erkenden de Hasmonese heersers niet, noch verwelkomden 
ze het huwelijk van Herodes met Mariamme.80 Eén passage stelt de Farizeeën 
duidelijk in een negatief daglicht. Wanneer Herodes het feest beschrijft dat door zijn 
schoonmoeder Alexandra werd georganiseerd na het besluit om zijn zwager 
(Aristobulus III) tot hogepriester te benoemen, zegt hij over de Farizeeën: 
 
En allen waren opgekomen. Farizeeën alleen ontbraken. Die scheidden zich altijd af, 
als er door anderen gedronken, gelachen en gezongen werd. Zij deden dat liever op 
hun eigen manier en onder elkaar.81  
 
De Farizeeën weerspiegelen hier Herodes’ algemene kritiek op het Joodse volk: de 
naleving van de Joodse gebruiken ging hand in hand met een particularistische 
houding en de weigering om de Griekse en Romeinse gebruiken over te nemen, en als 
resultaat daarvan te genieten van de voordelen van de gewone wereld. 
 Bij wijze van flashback zegt Herodes dat Judea de meest bittere ervaring van 
zijn leven was. Zijn Joodse onderdanen hielden niet van hem; ze wachtten op zijn 
dood. Hij stelt dat hij verschillende strategieën heeft uitgeprobeerd en dat hij het goed 
bedoelde, maar dat de Joden hem vele malen tot geweld hebben gedwongen.82 Hij 
was een vreemdeling en een verschoppeling voor hen, een Edomiet, die beter gedood 
kon worden. In zijn paranoia zegt hij: “Wie een dolk bezat, loerde op mijn leven. 

 
78 De memoires, 66. 
79 De memoires, 63–64. Vgl. Herodes, 32–33 over de Farizeeën. 
80 De memoires, 103. 
81 De memoires, 194. 
82 De memoires, 17. 
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Geen gif werd bereid, of het was voor mij bestemd.”83 Herodes beschouwt Jeruzalem 
als een wrede stad, die haar inwoners verslindt maar de koning verwijt dat hij dat 
doet. De stad zou verloren zijn gegaan als Herodes haar niet had gedomesticeerd. De 
inwoners van Jeruzalem gaven hem de schuld voor het verkwisten van hun geld en 
het eisen van extreme belastingen, maar ze realiseerden zich niet dat de projecten van 
Herodes in hun eigen voordeel waren.84 
 Terugkijkend op de geslaagde reis naar Marcus Antonius waarbij Herodes 
rekenschap moest afleggen van de dood van zijn zwager Aristobulus, merkt hij op dat 
hij na zijn terugkeer niet vriendelijk werd ontvangen door de inwoners van Jeruzalem. 
Hij had de vromen opzettelijk geprovoceerd door paard te rijden op de Sabbat. Hij 
wilde zo een signaal afgeven dat hij als koning zijn eigen regels maakte en dat hij die 
zou volgen.85 Zijn succesvolle terugkeer van zijn reis naar Octavianus, de latere 
keizer Augustus, na de Slag bij Actium, riep eenzelfde reactie op: 
 
Ik had recht op een triomftocht en had hem ook overal ter wereld gekregen, behalve 
in Jeruzalem. Daar houden ze alleen maar triomftochten met wetsrollen en 
palmtakken en, als ik verscheen, met onzichtbare vlaggen van haat.86 
 
Aan het einde van zijn Memoires stelt Herodes dat de vernietiging van de gouden 
adelaar, die op een hoofdpoort van het heiligdom stond, zijn grootste vernedering 
door zijn onderdanen was.87 De adelaar was zijn kostbaarste wijdingsoffer aan God. 
Dat de adelaar bij klaarlichte dag neergehaald werd was heiligschennis.88 Herodes 
herinnert zich na de arrestatie van de daders een gesprek met Juda, een van de wijzen 
die het initiatief nam om de adelaar te slopen. Daaruit blijkt nogmaals dat de 
opvattingen van Herodes en die van zijn volk onverenigbaar waren: 
 
De joden [degenen die de adelaar gesloopt hadden] zwegen en bogen het hoofd. 
Alleen Juda sprak: “Wij hebben de wet van God gehoorzaamd, en God wil geen beeld 
in de tempel.” Toen heb ik het uitgeschreeuwd: “Judea, Judea, de wil van God is dat 
Rome regeert. Kon ik dan anders? Had ik tegenover Rome kunnen verantwoorden die 
adelaar weg te laten? Die adelaar is het symbool van Rome, en als Keizer Augustus 
mij had gevraagd waar dit gebleven was, had ik hem dan moeten antwoorden dat God 
boven Rome stond en de wet van Mozes boven de zijne? … Is die adelaar dan niet in 
jullie belang? Jullie denken dat je hem hebt verwoest, jullie hebt je zelf verwoest, en 
als je zo doorgaat, verwoesten jullie je heilige tempel zelf.”89 
 
Voordat de daders op de brandstapel werden verbrand, protesteerden ze tegen 
Herodes, wezen ze hem erop dat zijn heerschappij onwettig was en maakten hem 
belachelijk met citaten uit de Schrift. 

 
83 De memoires, 45. Zie ook pp. 23, 65, 68. 
84 De memoires, 230–32. 
85 De memoires, 206–07. 
86 De memoires, 212. 
87 De memoires, 273. 
88 De memoires, 274. In Herzberg, Herodes, 292, suggereert Herodes zelf dat de adelaar een symbool 
was van zijn eigen macht en tegelijkertijd aan God was opgedragen. 
89 De memoires, 274. 
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 Kortom, de relatie tussen Herodes en zijn Joodse onderdanen was tot 
mislukken gedoemd. De koning had een ambitieuze missie om de Joden te hervormen 
en te emanciperen door ze grotendeels te laten assimileren met hun niet-Joodse 
omgeving, maar hij slaagde er niet in hen te overtuigen deze missie te omarmen en 
nam zijn toevlucht tot gewelddadige maatregelen, die het tegengestelde effect hadden 
van wat hij beoogde. De interactie tussen de tirannieke koning en zijn Joodse 
onderdanen was een voortdurende miscommunicatie die alleen maar kon leiden tot de 
onderdrukking van de Joden.  
 

Conclusie  

In mijn conclusie kom ik terug op de vraag waarom Herodes de Grote Abel Herzberg 
zo fascineerde dat hij twee literaire werken aan hem wijdde. Arie Kuiper, de biograaf 
van Herzberg, gaat ervan uit dat Herzberg de wrede koning Herodes associeerde met 
de nazi-vervolging van de Joden.90 Het is duidelijk dat Herzberg enorm 
geïnteresseerd was in verklaringen van het gedrag van de nazi’s.91 Toch wijst hij in 
een interview na de publicatie van zijn toneelstuk in 1955 op belangrijke verschillen 
tussen Herodes en de nazi’s.92 Hij benadrukt dat Herodes geen totalitair systeem heeft 
opgezet en geen controle heeft uitgeoefend op de religieuze opvattingen van zijn 
Joodse onderdanen. Evenmin elimineerde hij het morele bewustzijn van de mensen, 
zoals Hitler deed.93 Herzbergs kijk op de historische Herodes is complex en 
genuanceerd. Hij bewondert het ambitieuze project van de koning om de tempel te 
herbouwen en concludeert zelfs dat Herodes niet minder getalenteerd was dan 
Augustus en Marcus Agrippa.94 Herodes was een zeer succesvol generaal en 
politicus, maar hij kon de genegenheid van zijn vrouw Mariamme niet winnen. 
Mariamme vertegenwoordigt hier het hele Joodse volk: Herodes is niet in staat de 
harten van zijn Joodse onderdanen te winnen en wendt zich tot geweld en moord om 
hen te overtuigen. Uiteindelijk is hij een zeer egocentrische, eenzame en tragische 
figuur.95 
 Twee andere onderling samenhangende redenen kunnen Herzbergs interesse 
in Herodes mijns inziens verder verklaren. Herodes staat voor Herzberg niet op 
zichzelf; de interactie tussen Herodes en zijn Joodse onderdanen is het meest 
opvallende punt. Herodes’ poging om de Joden te hervormen en te laten assimileren 
met de omringende wereld om hen te redden, resulteerde in hun afwijzing van hem als 
een buitenlandse tiran. Deze reactie leidde paradoxaal genoeg tot het voortbestaan van 
de Joden. Dit dialectische proces van hervorming en verzet daartegen is een les voor 

 
90 Zie Kuiper, Een wijze, 425: “Herodes was van alle tijden en men is bijna geneigd te zeggen: 
Herzberg had hem in Bergen-Belsen ontmoet”. Zie reeds van Praag, “Abel Herzbergs ‘Herodes’” over 
de keuze van het onderwerp: “H. heeft de gruwelijkste tyran aller tijden meegemaakt”. 
91 Literatuurmuseum 2 QUE Correspondentie Herzberg, A.J. (1-2), 6. 
92 “Gesprek met Abel. J. Herzberg”, De Boekenkorf 2 (1955), 9–10, Gemeente Amsterdam 
Stadsarchief inventarisnummer 929, 
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/929/path/1.16.6.2/keywords/Boekenkorf/withscans/0/sta
rt/0/limit/10/flimit/5 [geraadpleegd op 5 mei 2022]. 
93 Ibid., 10: “Ik voor mij geloof niet, dat men zonder geestelijke grondslag tot politieke 
machtsvorming kan komen. Hitler heeft het geestelijk inzicht uitgeschakeld.” De uitdrukking 
“geestelijk inzicht” is hier dubbelzinnig; het kan “spirituele visie” of “moreel bewustzijn” betekenen. 
Het laatste lijkt aannemelijker. 
94 Ibid.: “Hij was een enorm knappe kerel, hij deed niet voor Augustus of Agrippa onder.” 
95 Herzberg, “Het laatste woord”, 183. 

https://archief.amsterdam/inventarissen/details/929/path/1.16.6.2/keywords/Boekenkorf/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/929/path/1.16.6.2/keywords/Boekenkorf/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
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de eeuwigheid voor Herzberg. En hij zag het als zijn taak als romanschrijver om 
dergelijke lessen in zijn boeken uit te werken.96 Bovendien maakte de heerschappij 
van Herodes deel uit van de cruciale periode vóór de oorlog tegen Rome van 66 - 70 
na Chr., die voor Herzberg een belangrijke vormende periode is voor het Joodse volk. 
Die periode vormde niet alleen de basis voor het voortbestaan van het Joodse volk als 
natie, maar smeedde ook de belangrijkste betekenis van dit volk voor de mensheid als 
geheel.97 In een ongedateerd document over de Memoires bespreekt Herzberg deze 
punten door een analogie te suggereren tussen de politieke situatie in de tijd van 
Herodes en de relatie tussen de staat Israël en de landen eromheen in zijn eigen tijd. 
Hij benadrukt dat Judea erin slaagde zijn eigen unieke cultuur en kijk op het leven 
(“uitzonderlijke levensopvatting en cultuur”) na het jaar 70 te behouden, zoals Israël 
dat deed in de twintigste eeuw.98 Herzberg specificeert de precieze aard van deze 
unieke kijk op het leven op verschillende manieren. Soms wijst hij op de strijd tegen 
het heidendom en de boze hartstochten van mensen op grond van de trouw aan God 
en de Tien Geboden.99 Hij benadrukt in dit verband ook wel de deugd van humaniteit 
en dat perspectief is volgens mij relevant voor de interpretatie van Herodes. Dit blijkt 
uit zijn bijzondere woorden van dank voor de P.C. Hooft-prijs, waarin Herzberg stelt: 
“De slachtoffers der onmenselijkheid worden tot dragers der humaniteit.”100 Hij 
ontleent deze uitspraak aan een zeer ontroerende herinnering aan zijn periode in 
Bergen-Belsen. In het concentratiekamp stuitte hij op een stervende vrouw met een 
zwaar verminkt gezicht, die verschrikkelijk moest hebben geleden. Ze hield een boek 
in haar handen, die al stijf waren geworden. Het was niet de Bijbel, maar een kopie 
van Spinoza’s Ethica.101 Herzberg koppelt een vrij citaat uit dit werk aan zijn 
herinnering: “God heeft zichzelve lief met oneindig geestelijke liefde.”102 Hij 
interpreteert deze woorden als een richtlijn voor een humaan leven geleid door de 
rede en geïnspireerd door liefde, edelmoedigheid en vrede. Vanuit dit perspectief kan 
gesteld worden dat Herodes de Grote volgens Herzberg op grond van zijn gedrag als 
een niet-Jood beschouwd kan worden die als zodanig een cruciale rol speelt als een 
katalysator van de Joodse geschiedenis. Herodes zet een proces in gang dat Joden in 
staat stelt het ideaal van menselijkheid te verwezenlijken en te verspreiden. Dat ideaal 
vormt het hart van het Joodse immateriële erfgoed. Tegelijkertijd is Herodes in dit 
proces ook een toonbeeld van een inhumaan persoon, egocentrisch, gecorrumpeerd 
door de macht, niet in staat om zich in te leven in anderen en mede daardoor 
genadeloos.  

 
96 Literatuurmuseum 2 QUE Correspondentie Herzberg, A.J. (1-2), 3. Hoe de Joden konden overleven 
zonder vaderland was een leidende vraag voor Herzberg, Kuiper, Een wijze, 118–20. 
97 In “Gesprek met Abel. J. Herzberg”, 10, wijst Herzberg erop dat hij al heel lang over deze periode 
wilde schrijven vanwege de enorme problemen–geest versus macht en cultuur versus politiek–, en de 
morele overwinning van de Joden omdat ze een natie bleven na hun politieke ondergang. Zie ook 
Kuiper, Een wijze, 425. 
98 Literatuurmuseum 20A HERZ H Herodes, 2. Zie eveneens: “Het is merkwaardig dat—bij alle 
verschil in politieke verhoudingen— in het Midden-Oosten in de Oudheid krachten tegenover elkaar 
hebben gestaan, die doen denken aan die van onze tijd” (p. 2). Vgl. van Praag, “Abel Herzbergs 
‘Herodes’”, 4; Kuiper, Een wijze, 425–26. 
99 Kuiper, Een wijze, 129; 381. 
100 Literatuurmuseum 2 QUE Correspondentie Herzberg, A.J. (1-2), 6. 
101 Zie eveneens Herzberg, Tweestromenland, 210. 
102 Zie Spinoza, Ethica 5,36; de intellectuele liefde van de geest tot God maakt deel uit van de 
oneindige liefde waarmee God zichzelf liefheeft. 
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Dankwoord 

Aan het eind gekomen van dit college wil ik graag mijn hartelijke dank uitspreken 
voor het vertrouwen in mijn hoogleraarschap door het College van Bestuur en 
opeenvolgende faculteitsbesturen vanaf mijn benoeming tot aan mijn emeritaat. Ik 
beschouw het als een groot voorrecht dat ik vanaf het allereerste begin in 
interdisciplinaire verbanden heb mogen lesgeven en onderzoek verrichten. Bij mijn 
aanstelling heb ik een dubbelbenoeming in de Letterenfaculteit gekregen voor 
Hellenistisch-Joodse Literatuur en mijn banden met Hebreeuws en Joodse Studies, 
later Midden-Oosten Studies, zijn altijd hecht gebleven. Datzelfde geldt voor de 
Klassieke Talen en Oudheidstudies. Het was een voorrecht om in opdracht van het 
faculteitsbestuur te mogen fungeren als een van de trekkers bij de oprichting van 
ACASA, het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology. Het was 
stimulerend om zo als religiewetenschapper betrokken te zijn bij de opzet van de MA-
programma’s van ACASA. Ik heb met heel veel plezier bijgedragen aan het onderwijs 
in de Theologie en Religiewetenschappen, en later ook aan het MA-programma van 
Oudheidstudies. Ik heb jarenlang in modules samengewerkt met collega’s van 
ACASA maar ook van Kunstgeschiedenis, Boekwetenschap en Midden-Oosten 
Studies. Ook in mijn onderzoek was interdisciplinariteit leidend, vanaf het Instituut 
voor Mediterrane Studies, waar theologen, classici, oudhistorici en Arabisten heel 
goed samen optrokken tot en met de research schools van AHM en ASH nu. Ik durf 
nu wel te bekennen dat ik in 1993 geaarzeld heb om de overstap naar Amsterdam te 
maken, want ik vreesde dat ik dan snel tot decaan benoemd zou worden. Dat 
vermoeden is zonder meer uitgekomen. Ik ben vanaf 1994 vier jaar decaan van 
Theologie en Religiewetenschappen geweest en in 2011-12 nog een jaar waarnemend 
decaan van Geesteswetenschappen. Ik heb nog allerlei andere bestuursfuncties 
vervuld, maar ik prijs me gelukkig dat ik geen beroepsbestuurder ben geworden.  

Ik zal in dit dankwoord alleen bij hoge uitzondering enkele namen noemen, 
vooral om zo niemand te kort te doen door die niet te noemen. Ik heb in allerlei 
verbanden bijna altijd heel constructief en prettig samengewerkt met collega’s binnen 
en buiten Theologie en/of Religiewetenschappen, met medebestuurders in de 
faculteiten, afdelingen, researchschool AHM, de onderzoekschool NOSTER en de 
universiteit, met student-leden in opleidingscommissies en faculteitsbesturen, met 
secretariaatsmedewerkers in allerlei gremia, met bedrijfsvoerders in faculteit, 
afdeling, College en Graduate School, en, last but not least, met facultaire en 
universitaire beleidsmedewerkers. Ik heb op de een of andere manier het geluk gehad 
regelmatig studenten als onderzoeksassistenten te mogen hebben. Dat is een regeling 
waarvan veel vaker gebruik gemaakt zou moeten worden aan onze faculteit. Ik heb 
erg veel aan deze assistenten te danken en stel met genoegen vast dat verschillenden 
van hen inmiddels een wetenschappelijke carrière begonnen zijn of bij een 
wetenschappelijke uitgeverij zoals Brill werken. Ik ben ook dankbaar voor de 
interactie met mijn promovendi, die zich vaak bij mij met heel eigenwijze 
onderzoeksvoorstellen gemeld hebben. Hun onderzoek houden mij en de academische 
gemeenschap als geheel scherp. Ik wil graag een compliment maken aan mijn 
voormalige studenten. Er wordt soms geklaagd over de universiteit en het dalende 
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niveau van de studenten. Ik vind de studenten van Geesteswetenschappen aan de UvA 
de leukste en beste studenten van het land. Ik was bij de studenten 
Religiewetenschappen, die ik toch het beste ken, vaak blij verrast met hun inzet, 
creativiteit en ambitie om al meteen in de bachelor een eigen bijdrage aan lopend 
onderzoek te leveren. 

Tenslotte wil ik toch de naam van enkele mensen noemen en hen persoonlijk 
bedanken. Dat zijn allereerst mijn vroegere collega’s Jacqueline Borsje, Marco Pasi 
en Caroline Vander Stichele, die mijn afscheid vandaag georganiseerd hebben. 
Jacqueline nam daarbij aanvankelijk het voortouw maar moest helaas door ziekte 
afhaken. Marco is mij opgevolgd als capaciteitsgroepvoorzitter en dankzij zijn inzet 
werken de groepen van Hermetica en Religiewetenschap nu harmonieus samen. 
Caroline waagde in 1993 samen met mij de overstap van de Universiteit Utrecht naar 
de UvA en is jarenlang een buitengewone loyale collega geweest. Geert Janssen heeft 
als afdelingsvoorzitter dit afscheidscollege op voorbeeldige wijze georganiseerd, 
waarvoor hartelijk dank. Ik wil ook graag de vier sprekers van het symposium van 
vanochtend noemen. Jacqueline heeft mij bij de voorbereiding om een top vier 
gevraagd van meest dierbare collega’s binnen en buiten de UvA. Ik ben erg blij dat 
alle vier genoemden bereid waren om vanochtend een lezing te geven bij mijn 
afscheidssymposium: Athalya Brenner, mijn jarenlange collega proximus bij de UvA, 
Adele Reinhartz van de Universiteit van Ottawa, Jeremy Punt van de Universiteit van 
Stellenbosch en Irene Zwiep van de UvA. Ik dank hen voor hun bijzondere 
collegialiteit en vriendschap. Als laatste wil ik mijn vrouw Gieneke Holland noemen, 
niet om recht te doen aan een welbekend cliché, maar om haar te bedanken voor haar 
liefde en niet aflatende pleidooi dat er een leven is buiten de wetenschap. Zonder dat 
was ik beslist een verstokte workaholic geworden. Wie weet volg ik Herzbergs 
voorbeeld en ga Brieven aan mijn kleindochter schrijven. 
 
Ik heb gezegd. 
 
 
 


