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Woord vooraf 

Als een medioneerlandicus een oudtestamentisch proefschrift gaat schrijven, lijkt hij 
daarmee zijn wetenschappelijke bezigheden in heel nieuwe banen te leiden. In zekere 
zin is dat ook zo, maar in mijn geval is er daarnaast sprake van continuïteit. Begonnen 
als historisch taalkundige met belangstelling voor de Middelnederlandse letterkunde 
heb ik me twintig jaar bewogen op het grensgebied van deze subdisciplines, waarbij 
mijn interesse steeds nadrukkelijker literair-historisch werd. Daarnaast was ik al jaren 
geboeid door het Oude Testament, maar hier kreeg naast de historisch-kritische 
benadering de literair-exegetische steeds meer mijn belangstelling. De sporen van 
alles wat ik in die tijd geleerd heb, komen in dit boek aan de oppervlakte. 
Gelukkig heb ik niet alles alleen hoeven doen. De stimulans van Juul om niet alleen 
aan een nieuw proefschrift te beginnen maar er ook mee door te gaan, verdient in 
de eerste plaats vermelding. Haar betrokkenheid bij vooral de hermeneutische aspecten 
van mijn onderzoek heeft me zeer bemoedigd. Bovendien heeft zij het typoscript op 
zijn leesbaarheid beoordeeld. 
Hans Boertjens heeft me op de cursus van de Stichting Judaica te Zwolle zo goed 
Hebreeuws geleerd, dat verdere scholing op dit gebied overbodig was; Jan Kappers 
heeft me zo ver gebracht, dat de Septuaginta geen gesloten boek voor me is gebleven. 
Gesprekken met Fokkelien van Dijk-Hemmes, die dit moment helaas niet meer mee 
kan maken, en de lezing van haar proefschrift hebben bijgedragen tot mijn inzicht 
in de meerstemmigheid van de Tenach. Hoe graag had ik de ontdekking van de 
'feministische' structurering van de Kronieken versie van de geschiedenis van Joas 
volgens de editie-Ginsburg met haar gedeeld. 
Verder hebben discussies met Joop van der Horst over de vraag wat de meest vruchtbare 
benadering vanhet verschijnsel taal is, hun sporen in dit boek nagelaten. Zijnopvatting 
dat taal bestaat uit taaltekens, waarbij tekens eenheden zijn van vorm en betekenis, 
is een van de grondbeginselen van deze studie, maar dan op tekstueel niveau. Voor 
zijn opmerkingen bij een eerdere versie van het eerste deel van hoofdstuk 5 ben ik 
hem zeer erkentelijk. Dank ben ik ook verschuldigd aan Cecilia Koppenrade-Johnston, 
die het Engels van mijn samenvatting gecorrigeerd heeft. 
Wetenschappelijk onderzoek als het mijne staat of valt met goede voorzieningen. De 
collectie van de bibliotheek van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) te Kampen heeft me menigmaal verrast door haar uitgebreidheid 
en als ik iets niet kon vinden, was er altijd wel een bereidwillig personeelslid dat me 
verder hielp. 
Bert de Haar en Hella Wolschrijn hebben me zeer aan zich verplicht door het typoscript 
grondig op taalgebruik, spelling en consistentie te controleren. Bovendien heeft Hella 
de 'finishing touch' van de vormgeving voor haar rekening genomen. 
Ten slotte mijn promotoren. 
Athalya Brenner heeft me behalve met haar oog voor details wezenlijk verder geholpen 
door mijn aandacht te vestigen op andere overleveringen dan de Codex Leningradensis. 
Genoten heb ik van het aanstekelijke enthousiasme van Karel Deurloo, eerst bij de 



colleges exegese en daarna bij de begeleiding van mijn scriptie, maar vooral heeft 
hij me bij het onderzoek dat tot dit boek geleid heeft, voortdurend het gevoel gegeven 
dat het de moeite waard was wat ik aan het doen was. Ik hoop dat het resultaat een 
bijdrage kan zijn tot de verdere uitbouw van de Amsterdamse School. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1. Object en methode 

Zoals de naam al zegt, bestaan de Koningen-boeken grotendeels uit beschrijvingen 
van leven en werken van lange rijen van regeerders, in casu die van Juda en Israël. 
Deze geschiedenissen geven echter geen neutraal beeld van hen. Allen worden ze 
op grond van eenzelfde criterium beoordeeld: ze deden al dan niet wat juist of zelfs 
wat kwaad was in de ogen van JHWH. Bij de auteur(s) heeft de theologie dan ook 
geprevaleerd boven de historie. Een significant voorbeeld daarvan is de regering van 
Omri. Waar we uit buitenbijbelse bronnen mogen afleiden dat hij in politiek opzicht 
een belangrijk vorst is geweest,1 wordt in 1 Kon 16:23-28 zijn regering afgedaan 
in zeven verzen, terwijl zijn zoon Achab in 1 Kon 16:29-22:40 daar een veelvoud 
van krijgt toebedeeld. In de Joodse traditie behoren deze boeken niet voor niets tot 
de Eerdere Profeten; in dit verband wordt ook wel de term 'profetische geschiedschrij
ving' gebezigd. In een latere tijd heeft een andere auteur of groep van auteurs de 
betrokken verhalen over de koningen van Juda gebruikt om een eigen geschiedenis 
van alleen het zuidelijk rijk te schrijven: de boeken van de Kronieken. Ook hier hebben 
we te maken met beeldvorming, maar de Kronist heeft zijn eigen stempel op de materie 
gedrukt; de beelden die hij vanuit zijn perspectief, dat van de tempeldienst, geschetst 
heeft, wijken in meerdere of mindere mate af van die van zijn voorganger(s). 
Het onderwerp van deze studie is het leven van Joas van Juda, die omstreeks 820 
v. o.j. volgens 2 Kon 12:2 en 2 Kron 24 :1 veertig j aar te Jeruzalem regeerde. Centraal 
daarbij staat de vraag van de beeldvorming: hoe hebben de auteurs van de betrokken 
verhalen Joas willen tekenen en hoe en in hoeverre kunnen we dat achterhalen? Deze 
vraag is geen open deur. Hoe moeten we bijvoorbeeld het positieve oordeel in 2 Kon 
12:3 "hij deed wat juist was in de ogen van JHWH" rijmen met het gegeven dat hij 
aan het eind van zijn leven de tempelschatten voor oneigenlijke doeleinden gebruikt? 

In de twee volgende hoofdstukken, die achtereenvolgens aan de Koningen- en de Kronie
kenversie gewijd zijn, geef ik steeds eerst een vertaling van de betrokken bijbelgedeelten, 
2 Kon 11-12 en 2 Kron 22:10-24:27; in het tweede deel van dit hoofdstuk ga ik nader 
in op de vertaalprincipes. Daarop volgt een voorlopige structurering van de verhalen 
in scènes op basis van inhoudelijke argumenten als wisselingen in tijd en plaats, persona
ges en handeling, en van stilistische eigenaardigheden, waarover hieronder meer. Daarna 
komt een gedetailleerde exegese, waarbij ook met behulp van concordantie-onderzoek 
wordt onderzocht welke andere bijbelgedeelten meeklinken. Vervolgens geef ik een 

Soggin 1993, 223. 



interpretatie van het geheel, waarbij de actantenanalyse van Greimas als hulpmiddel 
gebruikt wordt. Tenslotte probeer ik na te gaan, hoe de verhalen in kwestie als onderde
len van de grotere gehelen van het zgn. Deuteronomistisch Geschiedwerk en van de 
gehele Tenach ontstaan zijn en hoe ze enig licht kunnen werpen op de ontstaansgeschiede
nis daarvan. 

In het vierde hoofdstuk komen de principes aan de orde, die aan de structurering van 
oudtestamentische verhalen ten grondslag liggen. Het onderzoek hiernaar is van funda
menteel belang. Wanneer iemand namelijk een verhaal schrijft, plaatst hij niet alleen 
maar een reeks al dan niet verzonnen gebeurtenissen in een lineaire volgorde. Hij 
geeft het ook een structuur mee, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor 
de betekenis van het verhaal in kwestie. Zo kan hij er door herhaling van woorden 
en situaties een rode draad doorheen weven en met behulp van de rangschikking van 
episoden overeenkomsten of contrasten doen uitkomen. Veelal zijn er een inleiding 
en een afsluiting te herkennen en het middenstuk valt doorgaans in episoden uiteen, 
die onderscheiden kunnen worden op basis van wisselingen in tijd en plaats, handeling 
en personage(s). In moderne verhalen wordt die geleding meestal zichtbaar gemaakt 
door het gebruik van witregels en door de alinea-indeling. 
Bijbelse verhalen wijken in dit opzicht niet principieel af van hedendaagse vertellingen; 
ook daarin kunnen structuren worden aangewezen. Deze worden niet zelden onderstreept 
door het gebruik van omsluitende woordherhalingen (inclusies), van chiasmen en parallel -
lismen en van afwijkende zinstypen. In het laatste geval kan een reeks van zogenaamde 
narratieve zinnen met een imperfectum consecutivum bijvoorbeeld onderbroken worden 
door nominale zinnen zonder werkwoord of samengestelde nominale zinnen met een 
perfectum, die 'achtergrondinformatie' bevatten.2 

De Biblia Hebraica Stuttgartensia, die gebaseerd is op de Codex Leningradensis,3 

kent overigens ook een soort van alinea-indeling, namelijk 'm petuchot en setumot.* 
Petuchot zijn open 'alinea's', die in de oudste handschriften op een nieuwe regel begon
nen, dus na een niet volgeschreven regel of een witregel. Deze kunnen worden onderver
deeld in setumot, gesloten 'alinea's'; deze begonnen na enige ruimte na de vorige 
zin op dezelfde regel. In de Biblia Hebraica Stuttgartensia worden de grenzen aangeduid 
met de letterspe respectievelijk samech. Deze indeling gaat terug op een oude, voormaso-
retische traditie; ze komt onder meer al in Qumran-handschriften voor, zij het dat 
de overlevering in dezen niet strikt uniform is.5 De wortels daarvan zouden volgens 
Oesch reeds in de tijd van de eindredactie/standaardisering van de bijbeltekst gezocht 
moeten worden, maar ze is nog lang in beweging gebleven.6 

2 In het vervolg van deze studie worden al deze verschijnselen in den brede besproken. 
3 Van deze codex is in 1998 een facsimile-uitgave verschenen onder redactie van Beek e.a. 
4 De volledige aanduiding is parasiot petuchot respectievelijk parasiot setumot. In de terminologie 
sluit ik me aan bij Oesch (1979, 43). 
5 Tov (1992, 50-51 en 211) spreekt met betrekking tot verschillen tussen Q en MT over 'different 
forms of scribal-exegetical traditions'. 
6 Oesch 1979, 364. 
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In deze studie neemt zoals gezegd het onderzoek naar de structurering van oudtestamenti
sche verhalen een centrale plaats in. We mogen immers aannemen, dat de manier 
waarop de auteur de onderdelen van een verhaal ten opzichte van elkaar heeft geplaatst, 
een uitvloeisel is van wat hij er in diepste wezen mee wil zeggen. Andersom kan de 
ordening van de samenstellende delen ten opzichte van elkaar een sleutel zijn tot de 
interpretatie van het geheel. Ik hoop zelfs aannemelijk te maken, dat de beelden van 
Joas die we uit de betrokken verhalen zien opdoemen, ten nauwste samenhangen met 
de structurering ervan. De vraag is echter, in hoeverre we langs deze weg de intentie 
van de auteurs kunnen achterhalen. Wat wij belangrijk vinden, hoeft dat immers niet 
voor hen te zijn geweest, terwijl anderzijds het gevaar niet denkbeeldig is, dat wij 
over het hoofd zien wat voor hen een centrale plaats heeft ingenomen. Daarom wordt 
in het vijfde hoofdstuk de nodige aandacht besteed aan het interpretatieproces; structure
ren is immers een vorm van interpreteren. 
Nu kan de regering van Joas in 2 Kon 12 zowel in tweeen als in drieën verdeeld worden. 
Lezen we dit hoofdstuk lineair-narratief,7 dan wordt een positief te beoordelen fase, 
die van het tempelherstel, gevolgd door een episode waarin Joas de tempelschatten 
misbruikt om een dreigende aanval van koning Hazaël van Aram af te kopen. Baseren 
we ons echter primair op stilistische aanwijzingen, dan komen we tot een driedeling: 
in het midden staat de restauratie, ervoor geeft Joas opdracht fondsen te verzamelen, 
de Hazaël-episode volgt erop. De lineair-narratieve tweedeling die men op grond van 
de inhoud van 2 Kon 12 kan maken, wordt dus doorkruist door een stilistische (en 
een masoretische) driedeling, waarbij een verschil in structurering correspondeert 
met een verschil in kijk op Joas: narratief blijft er een negatief beeld hangen, omdat 
het slecht met hem afloopt, maar vanuit een stilistisch gezichtspunt blijft het hoogtepunt 
van zijn regering in het midden overeind staan; deze positievere uitkomst wordt gesteund 
door het oordeel van de Deuteronomist. 
Ook in 2 Kron 24 is een episode te vinden waar de narratieve en de stilistische analyse 
niet met elkaar sporen. Narratief gezien verlaat Joas in zijn slechte jaren eerst JHWH, 
waarna hijzelf door JHWH verlaten wordt. Maar stilistisch is ook hier onmiskenbaar 
een drieluikstructuur aanwezig. 
De masoretische indeling 'mpetuchot en setumot ten slotte wijkt af van zowel de narratie
ve als de stilistische; zo worden in 2 Kron 24 de slechte jaren over twee petuchot 
verdeeld.8 

Het voorgaande geeft aanleiding tot allerlei vragen. Hoe is bijvoorbeeld de verhouding 
tussen de narratieve, de stilistische en de masoretische structuur? In hoeverre resulteert 
een andere structurering in een andere interpretatie van het betrokken verhaal? Is de 
auteursintentie in principe wel te achterhalen en welke van de drie genoemde structure
ringen brengt ons daar eventueel het dichtst bij in de buurt? En wat is dan de status 
van de andere twee? 

7 Ik noem deze manier van lezen narratief, omdat ze de chronologie van het vertellen volgt. 
8 Althans in de Codex Leningradensis, vgl. de BHS. 
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In het vijfde hoofdstuk probeer ik de meerduidigheid zoals die in het vorige hoofdstuk 
aan het licht is gekomen, theoretisch te verantwoorden. Daartoe was een analyse van 
het interpretatieproces noodzakelijk. In dit stadium van het onderzoek bleek het werk 
van Ricoeur onverwachte inzichten te bieden. Volgens hem heeft het weinig zin te 
trachten de auteursintentie te achterhalen; als lezers hebben we alleen met de tekst 
te maken. Maar omdat de ene lezer de andere niet is, is het mogelijk tot verschillende 
interpretaties te komen. Er kan dus niet gesproken worden van hét beeld van Joas 
in 2 Koningen of 2 Kronieken. Wel is de vraag gerechtvaardigd of en zo ja hoe men 
de kwaliteit van de verschillende beelden tegen elkaar kan afwegen. 
Een bijkomende vraag die zich voordeed, was welk 'bereik' de actantenanalyse heeft: 
is die alleen toepasbaar op relatief kleine stukken tekst of kunnen er ook grotere gehelen 
mee onder één noemer gebracht en geanalyseerd worden? 

In het zesde hoofdstuk probeer ik wat meer zicht te krijgen op de ontstaansmilieus 
van de Deuteronomist en van de Kronist. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in 
hoeverre hun werken opeenvolgende stadia in de ontwikkeling van de Vroegjoodse 
cultuur weerspiegelen. Het zevende hoofdstuk omvat de conclusies. 
Als bijlage geef ik een synopsis van 2 Kon 11-12 en 2 Kron 22:10-24:27. 

2. De weergave van oudtestamentische teksten in het Nederlands 

2.1 Vertaalprincipes 

2.1.1 Inleiding 
Wie een oudtestamentische tekst wil gaan onderzoeken, begint met een werkvertaling 
daarvan die maximaal recht wil doen aan het origineel. Daarbij moet ernaar gestreefd 
worden, eenzelfde woord zoveel mogelijk op dezelfde manier te vertalen en waar 
mogelijk bij verwante woorden die verwantschap te laten doorklinken. Daarom heb 
ik in 2 Kon 12:12 hmtkn weergegeven als 'in porties' en 'l mtklntw in 2 Kron 24:13 
als 'in de (juiste) proporties'. Verder wordt 'bd in 2 Kron 24:6 en 9 vertaald met 
'dienaar' en niet met 'knecht', omdat in 2 Kron 24:18 het werkwoord 'bd vertaald 
moet worden als 'dienen' en niet als 'knechten'. Het tegenovergestelde komt ook voor: 
meer of minder synonieme woorden heb ik zoveel mogelijk verschillend vertaald. 
Zo heb ik hrg als 'ombrengen' weergegeven en de hifïl van mwt als 'doden', omdat 
het eerstgenoemde werkwoord een theologische lading heeft, die mwt mist. 
Niet minder belangrijk is de manier waarop werkwoordsvormen vertaald worden. 
Zoals onder meer Schneider en Talstra duidelijk hebben gemaakt, kan men op basis 
van het gebruik daarvan in verhalende teksten onderscheid maken tussen 'voorgrond' 
en ' achtergrond'. De voorgrond wordt gevormd door verbale zinnen met de verhalende 
tijd bij uitstek, die in de traditionele grammatica's imperfectum consecutivum heet. 
Dergelijke zinnen beginnen met een vorm van het imperfectum alias de prefixconjugatie 
die wordt voorafgegaan door het voegwoord wa; naar het paradigmawerkwoord spreekt 
men ook wel van de wajjiqtol. Deze zinnen vertellen de voortgaande handeling van 
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het verhaal. Andere zinstypen zetten die voortgang als het ware even stil. Daarin wordt 
achtergrondinformatie gegeven, maakt de verteller evaluerende opmerkingen en geeft 
hij directe rede weer. De betrokken zinnen zijn veelal nominale zinnen, of samengestelde 
nominale zinnen waarvan een perfectum, al dan niet voorafgegaan door w, een participi
um of een imperfectum het centrum is.9 In het nu volgende laat ik aan de hand van 
voorbeelden zien, hoe ik geprobeerd heb met zulke verschillen om te gaan; het betreft 
hier meer of minder op zichzelf staande 'hoofdzinnen'. 

2.1.2 Narratieve zinnen 
Ik begin met zinnen met het imperfectum consecutivum, de narratieve werkwoordsvorm 
bij uitstek. Dikwijls begint een nieuwe episode met wjhj, wat ik in overeenstemming 
met de traditie vertaal als 'en het geschiedde': 

en het geschiedde als zij zagen dat er veel zilver in de kist zat (2 Kon 12:1 lab) 
Zulke zinnen worden doorgaans gevolgd door een zin met eenzelfde werkwoordsvorm, 
die in de vertaling ingeleid wordt met 'dat': 

dat de schrijver van de koning met de hogepriester erbij kwam (2 Kon 12:11c) 
Soms echter moet op grond van de context het inleidende voegwoord w niet met 'en', 
maar met 'maar' worden vertaald: 

maar het geschiedde in het drieëntwintigste jaar van koning Joas, 

(...) 
dat koning Joas Jojada de priester en de andere priesters riep (12:7a-8a) 

In zinnen die eveneens het begin van een episode vormen maar niet met wjhj beginnen, 
vertaal ik w met 'toen': 

toen liet hij de zoon van de koning naar buiten gaan (2 Kon 11:12a) 
Zoals in 2 Kon 11: 12b wordt verderop dan w met 'en' vertaald of, zoals in 12c, weggela
ten: 

en hij deed hem de diadeem en het 'getuigenisteken' op 
zij maakten hem koning en zalfden hem 

Een enkele keer wordt ook het eind van een episode met een toen-zin ingeleid: 
toen verscheurde Atalj a haar kleren 
en riep: 

Verraad, verraad! (2 Kon 11: 14efg) 
Als twee opeenvolgende zinnen beide met een imperfectum consecutivum beginnen, 
is er vaak sprake van gelijktijdigheid. In zulke gevallen begint de vertaling van de 
voorzin met 'toen', eventueel met 'terwijl': 

toen Atalj a het geroep van de ijlboden en van het volk hoorde, 
kwam zij naar het volk in het huis van JHWH (2 Kon 11:13) 

Het kan echter ook voorkomen, dat de nazin een gevolg uitdrukt: 
Jozabad (...) en Jehozabad (...) sloegen hem neer, zodat hij stierf (2 Kon 
12:22a) 

9 Vgl. Schneider 1989, Teil m, Syntax, en Talstra 1995. In poëtische teksten liggen de zaken 
anders, maar die vallen buiten het kader van dit onderzoek. 
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Deze twee voorbeelden laten zien, dat vertalen interpreteren is. Het is grammaticaal 
immers niet onmogelijk 2 Kon 11:13 te vertalen als 'en Atalja hoorde (...), zodat 
zij naar het volk kwam' en 2 Kon 12:22a als 'terwijl Jozabad (...) en Jehozabad (...) 
hem neersloegen, stierf hij '. De context maakt zulke weergaven echter minder passend. 

2.1.3 Achtergrondzinnen 
Zoals reeds gezegd hebben zinnen met een perfectieve werkwoordsvorm een heel 
andere functie. Daarom heb ik geprobeerd de betrokken zinnen formeel te laten afwijken 
van narratieve zinnen. Dat betekent niet, dat ze qua zinsbouw identiek zijn, er zijn 
onderlinge verschillen. Ik bespreek een aantal typen: 

a. zinnen met w 
Aan de orde komen nu eerst zgn. samengestelde nominale zinnen die met w worden 
ingeleid. Daarin wordt de persoonsvorm voorafgegaan door een getopicaliseerd zinsdeel. 
Een eerste geval dat ik bespreek, is 2 Kon 11:4a1: 

in het zevende jaar nu zond Jojada boden 
Deze zinsnede vormt het begin van een nieuwe episode. In dergelijke gevallen geef 
ik het voegwoord w weer met het interjectie-achtige 'nu'. Als zo'n zin gevolgd wordt 
door een zin die begint met een imperfectum consecutivum, moet de eerste dikwijls 
opgevat worden als de uitdrukking van een 'Vorvergangenheit'. Die wordt dan weergege
ven door het perfectum te vertalen met een voltooid verleden tijd: 

Toen nu Atalja, de moeder van Achazja, gezien had dat haar zoon gestorven 
was, 
stond zij op (...) (2 Kron 22:10ab) 

In 2 Kon 11:20b vormt de betrokken zin evenwel de afsluiting van een episode; gezien 
de context vertaal ik hier w met 'echter': 

Atalja echter hadden zij gedood met het zwaard in het huis van de koning 
Maar het komt ook voor, dat een zin met een perfectum een soort van terzijde vormt, 
die als een tussenzin vertaald moet worden. In zo'n geval kan w de betekenis 'namelijk' 
hebben: 

Jozabad namelijk (...) en Jehozabad (...), zijn dienaren, sloegen hem neer 
(2 Kon 12:22a1) 

In een aantal gevallen is vertaling van w met een 'tussenwerpsel' minder juist. Dan 
blijkt echter soms uit de inversie (de plaatsing van het subject achter de persoonsvorm) 
in de vertaling dat we niet met een narratieve zin met een imperfectum consecutivum 
te maken hebben maar met een 'beschrijvende' zin: 

zijn altaren sloegen zij kort en klein (2 Kon 11:18b)10 

Wanneer het vooropgeplaatste zinsdeel door een sterk distinctivum van de persoonsvorm 
gescheiden wordt waardoor ze op verschillende regels zijn komen te staan," voeg 
ik een tussen rechte haken geplaatst steunpronomen in: 

en Mattan de priester van Baal 

10 Hier is om stilistische redenen w onvertaald gebleven. 
" Zie de volgende paragraaf. 
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[die] brachten zij om voor de altaren (2 Kon 11:18cd) 
Zo'n steunpronomen is ook toegevoegd in 2 Kon 11:20a2 om te laten uitkomen dat 
in het Hebreeuws het subject voor de persoonsvorm staat en dus getopicaliseerd is: 

en de stad [die] had rust 
Een enkele keer moet in zinnen met een perfectum het inleidende w gewoon met 'en' 
vertaald worden: 

en aan Joas voltrokken zij Strafgerichten (2 Krön 24:24d) 
Hier maakt de inversie in de vertaling weer duidelijk met wat voor zinstype we te 
maken hebben. 

b. zinnen zonder inleidend voegwoord 
Er zijn ook zinnen met een perfectum die niet met een voegwoord worden ingeleid. 
We kunnen dan weer te maken hebben met een soort van terzijde: 

Maar het geschiedde in het drieëntwintigste jaar van koning Joas, 
- de priesters hadden de gebreken niet hersteld -
dat koning Joas Jojada de priester en de andere priesters riep (2 Kon 12:7-8a) 

Hier staat ook in het Hebreeuws het subject voor de persoonsvorm. Maar in de vertaling 
wordt verwarring met een narratieve zin met een imperfectum consecutivum voorkomen 
door het gebruik van de voltooid verleden tij d. Verder kan ook hier inversie een achter
grondstatus verraden: 

in het zevende jaar van Jehu werd Joas koning (2 Kon 12:2a) 

c. zinnen met kj 
Ten slotte wil ik enige aandacht wijden aan zinnen die ingeleid worden met kj. Dit 
woord kan allerlei waarden hebben,12 waarvan ik die bespreek die in de door mij 
onderzochte tekstgedeelten voorkomen. Deze kunnen in twee groepen verdeeld worden. 
In de eerste plaats kan kj een zin inleiden die als afhankelijk geïnterpreteerd kan worden. 
Veelal is de passende vertaling dan 'dat': 

(toen zij gezien had) dat haar zoon gestorven was (2 Kon 11:1a2) 
Een andere mogelijkheid is 'hoewel': 

hoewel met een klein aantal mannen het leger van Aram gekomen was (2 
Kron 24:24a) 

Maar kj komt ook voor aan het begin van min of meer onafhankelijke zinnen met 
een perfectum: 

want de priester had gezegd (...) (2 Kon 11:15e) 
zij hadden hem immers in allerlei soorten van ellende achtergelaten (2 Kron 
24:25b) 

In deze zinnen heeft kj een redengevende betekenis. Wanneer er sprake is van een 
impliciete verwijzing naar het voorgaande, lijkt 'immers' de beste weergave,13 anders 
'want'. Hiermee zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput: 

12 Vgl. Aejmelaeus 1993 en KB 431-433. 
13 Eerder dan 'namelijk', dat ik in principe reserveer voor de weergave van w in vergelijkbare 
zinnen. 
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maar voor de gebreken van het huis moeten jullie het geven (2 Kon 12:8e) 
In deze zin is het door kj uitgedrukte verband tegenstellend. 

d. nominale zinnen 
In het voorgaande heb ik me beperkt tot de weergave van de persoonsvormen in meer 
of minder onafhankelijke zinnen die in een narratieve context staan. De vertaling van 
werkwoordsvormen in bijzinnen veroorzaakt immers doorgaans minder problemen, 
evenals in zinnen in de directe rede. Er is echter nog een zinstype dat enige aandacht 
verdient, dat van de nominale 'hoofd'-zinnen. Die heb ik waar mogelijk ook 'nominaal', 
met een koppelwerkwoord, vertaald: 

de zangers en de trompetten [waren] bij de koning (2 Kon 11:14b) 
zeven jaren oud [was] Joas toen hij koning werd (2 Kon 12:1) 
en de naam van zijn moeder [was] Sibja (2 Kon 12:2c) 
waarom [zijn] jullie in overtreding van de wetten van JH WH (2 Kron 24 : 20f ') 

Hier is door het tussen rechte haken zetten van een vorm van het werkwoord 'zijn' 
uitgedrukt, dat het Hebreeuws hier geen werkwoordsvorm heeft. 

Uiteraard heb ik met het voorgaande niet alle problemen besproken, maar ik hoop 
dat mijn wijze van vertalen er wel doorzichtiger door is geworden. In voorkomende 
gevallen zal ik die in een aantekening verantwoorden. 

2.2 Over kolometrie 

Zoals Breukelman in den brede heeft betoogd, is een goede kolometrische vertaling 
de grondslag van de exegese.14 Maar hoewel deze opvatting algemene aanhang heeft 
bij met name oudtestamentici,15 is de praktijk ervan minder eensluidend. Er is geen 
sprake van een consistent toegepast systeem, ieder lijkt te doen wat goed is in zijn 
ogen. Dat blijkt bijvoorbeeld, als men de vertaling van 2 Kon 11:1-3 van Smelik, 
die van Buber en die van Chouraqui met elkaar vergelijkt: 

Smelik 1994a 
1 En Atalja, de moeder van Achazja -

toen zij zag 
dat haar zoon dood was, 
stond zij op 
en bracht al het koninklijke zaad om. 

2 Maar Jehoseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Achazja, 
nam Joas, de zoon van Achazja, 
en stal hem 

14 Breukelman 1980 de hoofdstukken II ('De kolometrie als mondelinge interpunctie'), III ('De 
kolometrie als grondslag van de exegese I') en IV ('De kolometrie als grondslag van de exegese 

m. 
15 Bijv. Van Dorp 1991, Kim 1993 en Siebert-Hommes 1993. 

18 



uit het midden van de zonen van de koning die werden gedood, 
(en zij plaatste) hem en zijn voedster in de kamer van de bedden 
en zij verborgen hem voor het aangezicht van Atalja, 
zodat hij niet werd gedood. 

3 En hij was met haar in het huis des HEREN, 
verborgen voor zes jaar, 
terwijl Atalja koning was over het land. 

Buber 1984 
1 Als Atalja, Achasjahus Mutter, sah, daß ihr Sohn tot war, 

erhob sie sich, sie vertilgte allen königlichen Samen. 
2 Aber Jehoschaba Tochter des Königs Joram, Achasjahus Schwester, nahm 

Joasch, Achasjas Sohn, 
sie stahl ihn mitten unter den Königssöhnen weg, die getötet werden sollten, 
ihn und seine Amme, in der Kammer der Betten, 
sie bargen ihn vor Ataljahu, daß er nicht getötet wurde. 

3 Sechs Jahre war er mit jener in SEINEM Hause versteckt, 
während Atalja über das Land Königschaft hatte. 

Chouraqui 1975 
1 'Atalyah, la mère d'Ahazyahou, voit que son fils est mort. 

Elle se lève. Elle anéantit toute semence de royauté. 
2 Mais Yehoshèva', la fille du roi Yorame, 

la soeur d'Ahazyahou, 
prend Yoash ben Ahazyah, 
elle le vole au milieu des fils du rois mis à mort, 
lui avec sa nourrice, dans la chambre des lits. 
Ils le dissimulent en face de 'Atalyahou: 
il n'est pas mis à mort. 

3 II est avec elle, dans la maison de JHWH, caché six ans: 
'Atalyah règne sur la terre. 

Nu zijn de betrokken wijzen van structurering uiteraard niet willekeurig. In principe 
staat op één regel, wat in één adem wordt uitgesproken; er is dus verband met de 
mondelinge voordracht. De basis hiervan is te vinden in de interpunctie die de masoreten 
hebben aangebracht. Van belang hierbij zijn in de eerste plaats de volgende, 'sterke' 
distinctiva: de atnach die het vers, dat eindigt met een silluq, in twee vaak ongelijke 
delen deelt, de segolta (of de zeldzame salselet), de zaqefen de revia; deze tekens 
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vormen qua scheidingskracht een anticlimax.16 Maar zoals raadpleging van MT leert, 
interpreteren alle drie de vertalers dit systeem op hun eigen wijze:17 

(mijn vertaling) 
1 Atalja nu, de moeder van Achazja / 

toen zij gezien had dat haar zoon gestorven [was] // 
stond zij op en verdelgde / 
de gehele koninklijke nakomelingschap // 

2 Maar Jehoseba de dochter van (de) koning Joram, de zuster van Achazj a, nam 
Joas de zoon van Achazja + 
en zij stal hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood zouden 
worden / 
[en deed] hem en zijn voedster in de beddenopslag // 
en zij verborgen hem voor Atalja, zodat hij niet gedood werd // 

3 En hij was met haar [in] het huis van JHWH / 
verborgen, zes jaar [lang] // 
terwijl Atalja koningin [was] over het land // 

Smelik houdt meer rekening met de syntactische structuur van het te vertalen Hebreeuws; 
hij lijkt daarbij als principe aan te houden, dat één regel niet meer dan één persoonsvorm 
mag tellen, terwijl bovendien al te lange regels vermeden worden.18 De logica van 
Bubers indeling is wat moeilijker te achterhalen. In de verzen 1 en 3 neemt hij alleen 
atnach en silluq in acht, maar in vs. 2 houdt hij ook rekening met revia en zaqef. 
Naar alle waarschijnlijkheid doet hij dat eveneens om te voorkomen dat de regels te 
lang worden. 
Nu zijn dergelijke verschillen niet verrassend: interpunctie is interpretatie, en dat geldt 
ook voor de handelingswijze van de masoreten. Een treffend voorbeeld hiervan geeft 
Joüon/Muraoka: in Jes 40:3 is hun interpretatie van de consonantentekst 'de stem 
van een roepende: in de woestijn...' LXX heeft echter 'de stem van een roepende 
in de woestijn: ..."9 In dit verband is ook een vergelijking van 2 Kon 11:1-3 met 
de paralleltekst, 2 Kron 22:10-12, interessant. Ook binnen MT worden overeenkomstige 
gevallen namelijk niet steeds op dezelfde manier behandeld: 

16 Vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 15i en j . MT onderscheidt nog meer distinctiva, maar 
als men die consequent aanhoudt, worden de regels toch wel erg kort; in de praktijk kunnen 
die het beste als regelinterne leestekens opgevat worden. Om het overzicht niet te gecompliceerd 
te maken, verwaarloos ik ze hier. 
17 In dit overzicht staan // voor silluq en atnach, I voor zaqef m + voor revia; andere distinctiva 
komen in deze verzen niet voor. 
18 Vgl. Smelik 1994b, in het bijzonder p. 92-93. 
19 Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 15k. 
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10 Toen Atalja, de moeder van Achazja / 
gezien had dat haar zoon dood [was] // 
stond zij op + 
en roeide de gehele koninklijke nakomelingschap van Juda uit // 

11 Maar Jehosabat de dochter van de koning nam Joas de zoon van Achazja + 
en zij stal hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood zouden 
worden / 
en deed hem en zijn voedster in de beddenopslag // 
en Jehosebat de dochter van (de) koning Joram, de vrouw van Jojada de 
priester, verborg hem - zij was immers de zuster van Achazja - voor Atalja 
zodat zij hem niet doodde //20 

12 En hij was met hen in het huis van God / 
verborgen, zes jaar [lang],21 terwijl Atalja koningin [was] over het land // 

Omdat mijn uitgangspunt de masoretische tekst is, houd ik me in mijn vertaling aan 
de genoemde sterke distinctiva zoals de BHS die geeft. Dat heeft als voordeel de 
eenduidigheid; bovendien bieden ze soms uitzicht op de exegese uit de tijd dat de 
masoretische tekst werd vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de indeling 'mpetuchot en 
setumot; hierop kom ik bij de structuuranalyse van de betrokken bijbelgedeelten terug. 

20 Bubers indeling komt in dit vers evenals in 2 Kon 11:2 overeen met de mijne. 
21 Hier heeft BHS een tifcha, d.i. een 'voorbode' van een silluq ofatnach (zie Joüon/Muraoka 
1991, paragraaf 15i), de uitgave van Snaith, die niet op de Codex Leningradensis maar op 
Sefardische handschriften gebaseerd is (zie Tov 1992,79), een atnach. Buber sluit zich hierbij 
aan en vertaalt: "Sechs Jahre war er... versteckt / während Atalja... Königschaft hatte." 
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Hoofdstuk 2 

De geschiedenis van Joas volgens 2 Koningen 

1. Kolometrische vertaling van 2 Kon 11-121 

P 
11:1 Atalja, nu, de moeder van Achazja, 

toen zij gezien had dat haar zoon gestorven was,.2 

stond zij op_, en verdelgde3 

de gehele koninklijke nakomelingschap. 
2 Maar Jehoseba de dochter van (de) koning Joram, de zuster van Achazja, 

nam Joas de zoon van Achazja,4 

en zij stal hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood zouden 
worden,5 

[en deed]6 hem en zijn voedster in de beddenopslag;7 

en zij verborgen hem voor Atalja, zodat hij niet gedood werd. 
3 En hij was met haar^ [inf het huis van JHWHb, 

verborgen,9 zes jaar [lang], 
terwijl Atalja-, koningin [was]™ over het landb.

n 

P 
4 In het zevende, jaar nu zond, Jojada [boden], nam de oversten over honderd12 

van de lijfwacht13 en van de ijlboden14 

en liet hen bij zich komen in het huis van JHWH; 
hij maakte hen tot bondgenoten,15 en beëdigde hen in het huis van JHWH, 
en hij liet hun de zoon van de koning zien. 

5 En hij gebood hen met de woorden: 
Dit [is] wat jullie moeten doen:16 

een derde [deel] van jullie die op de sabbat binnenkomen,,, 
[die zullen]17 de wacht betrekken bij het huis van de koning,18 

6 en een derde bij de Sur-poort,19 

en een derde bij de poort achter de ijlboden: 
zo zullen jullie om beurten20 de wacht betrekken bij het huis. 

7 En twee afdelingen van jullie,21 

allen die op de sabbat naar buiten gaanb, 
[die] zullen voor de koning22 de wacht betrekken bij het huis van 
JHWH. 

8 En jullie zullen je rondom de koning scharen, 
ieder met zijn wapens in zijn hand, 
en wie naar23 de gelederen komt, zal gedood worden; 
en weest bij de koning, als hij naar buiten gaatb en als hij bin
nenkomt,.24 
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9 Toen deden de oversten over honderd 
overeenkomstig alles wat Jojada de priester geboden had, 
zij namen ieder hun mannen, 
hen die op de sabbat binnenkomen 
samen met hen die op de sabbat naar buiten gaan; 
en zij kwamen naar Jojada de priester. 

10 En de priester gaf aan de oversten over honderd 
de speren25 en de pijlkokers26 

die van (de) koning David [geweest waren], 
die in het huis van JHWH [waren]. 

11 En de ijlboden gingen ieder met zijn wapens in zijn hand staan, 
vanaf de rechterzij muur van het huis tot de linkerzijmuur van het huis, 
naar het altaar en naar het huis toe, 
rondom de koning. 

12 Toen liet hij de zoon van de koning naar buiten gaan 
en hij deed hem de diadeem27 en het 'getuigenisteken'28 op, 
zij maakten hem koning en zalfden hem; 
en zij klapten in de handen 
en zeiden: 

Leve de koning. 
S 

13 Toen Atalja...29 het geroep van de ijlboden30 [en]31 van het volk hoorde, 
kwam zij naar het volk in het huis van JHWH. 

14 En zij zag, en zie: de koning stond bij32 de zuil overeenkomstig de ge
woonte,33 

de zangers34 en de trompetten [waren] bij de koning, 
en heel het volk des lands35 [was] verheugd 
en blies op de trompetten; 
toen verscheurde Atalja haar kleren 
en riep: 

Verraad, verraad! 
S 

15 Toen gebood Jojada de priester de oversten over honderd die over het leger 
waren aangesteld, 
en hij zei tot hen: 

Laat haar naar buiten het huis gaan naar de gelederen, 
en wie achter haar aan komt: doden36 met het zwaard! 

want de priester had gezegd: 
Zij mag niet in het huis van JHWH gedood worden. 

16 En zij legden de hand op haar, 
zij kwam [langs] de (weg van de) ingang van de paarden naar het huis van 
de koning; 
en werd daar gedood,. 

S 
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17 Toen sloot Jojada het verbond, 
tussen JHWH en de koning en het volk 
om (tot) een volk voor JHWH te zijn, 
en tussen de koning en het volk. 

18 En heel het volk des lands kwam naar het huis van Baal en brak het af,37 

zijn altaren™ en zijn beelden^ sloegen zijb kort en klein,39 

en:40 Mattan, de priester van Baal,,, 
[die] brachten zij omh

il voor de altaren; 
en de priester stelde opzichters aan over het huis van JHWH. 

19 En hij nam de oversten over honderd en de lijfwacht en de ijlboden en het 
gehele volk des lands, 
en zij lieten de koning afdalen uit het huis van JHWH, 
en zij kwamen [langs] (de weg van) de poort van de ijlboden naar het huis 
van de koning; 
en hij ging zitten op de troon van de koningen. 

20 Toen verheugde zich, het gehele volk des landsh, en de stadh [die] had rust^1 

Atalja echter hadden zij gedood^ met het zwaard in het huis van de koning.43 

S 
12:1 Zeveu, jaar oud [was] Joas toen hij koning werd. 

P 
2 In het zevende, jaar van Jehu werd Joas koning, 

en veertig jaar [lang]44 was hij koning te Jeruzalem; 
en de naam van zijn moeder45 [was] Sibja uit Berseba. 

3 En Joas deed wat juist is in de ogen van JHWH al zijn dagen,46 

[gedurende] welke [tijd] hem onderwees:47 Jojada, de priester. 
4 Echter, de hoogten^ [die] verdwenen nietb; 

nog [steeds] bracht het volk slacht- en brandoffers^ op de hoogten^ 

5 Toen zei Joas tot de priesters: 
Al het zilver [dat bestemd is] voor de heilige gaven49 dat naar het 
huis van JHWH gebracht wordt, [het] gebruikelijke50 zilver per 
man,51 

de vastgestelde hoeveelheid zilver per persoon, 
[en]52 al het zilver 
waarvan het in iemands hart opkomt 
om [het] naar het huis van JHWH te brengen, 

6 [dat] moeten de priesters nemen,53 

ieder van een bekende54 (van hem); 
en dezen55 moeten de gebreken56 aan het huis [ermee] herstellen, 
alles wat er aan gebreken gevonden wordt. 

P 
7 Maar het geschiedde,57 in het drieëntwintigste jaar van (de) koning Joas, 

- de priesters hadden de gebreken niet hersteld -
8 dat58 (de) koning,, Joasb Jojadab de priester^ en de [andere] priesters riep 

en hij zei tot hen: 
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Waarom herstellen jullie de gebreken aan het huis niet? 
Welnu:59 jullie moeten geen zilver [meer] aannemen van jullie beken
den, 
maar60 voor de gebreken aan het huis moeten jullie het geven. 

9 En de priesters stemden [ermee] in, 
geen zilver [meer] van het volkz te nemenh 

en de gebreken aan het huis^ niet te herstellen^ 

10 Toen nam Jojada de priester een kist,62 

boorde een gat in de deksel (ervan); 
en gaf hem [een plaats] rechts naast het altaar,63 

waar men het huis van JHWH binnenkomt, 
zodat de priesters die de dorpel bewaakten daarin zouden doen64 

al het zilver dat naar het huis van JHWH gebracht werd. 

11 En het geschiedde als zij zagen 
dat er veel zilver in de kist [zat], 
dat de schrijver van de koning met de hogepriester erbij kwam,65 

en zij [het] bij elkaar deden66 en [het] telden, 
het zilver dat in het huis van JHWH gevonden werd. 

12 Zij gaven dan67 het zilver in porties68 

in (de) handen van de uitvoerders van het werk 
die in het huis van JHWH waren aangesteld;69 

en zij gaven het uit70 aan de timmerlieden en de bouwlieden 
die in het huis van JHWH werkten, 

13 en aan de metselaren en de steenhouwers, 
en om hout en gehouwen stenen te kopen 
om de gebreken van het huis van JHWH te herstellen; 
en voor alles wat werd uitgegeven voor het huis om het te herstellen.71 

14 Evenwel, in het huis van JHWH werden niet gemaakt72 

zilveren schalen, snuiters,73 sprengbekkens, trompetten, 
[noch] enig gouden vat of zilveren vat, 
van het zilver dat naar het huis van JHWH werd gebracht. 

15 Maar aan de uitvoerders van het werk plachten zij het te geven;74 

en dezen75 herstelden daar [dan] het huis van JHWH mee.76 

16 En zij rekenden niet af met de mannen 
die zij het zilver in handen gaven 
om [het] aan de uitvoerders van het werk te geven; 
want in goed vertrouwen handelden zij. 

17 Het zilver van een schul doffer en het zilver van een zondoffer,77 

[dat] werd niet gebracht^ naar het huis van JHWHb; 
voor de priesters^ zoun het zijn,,.19 

P 
18 In die tijd80 trok Hazaël„ de koning van Aramb, op,,81 

voerde oorlog tegen Gat en nam het in; 
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en Hazaël maakte aanstalten82 

om op te trekken tegen Jeruzalem. 
19 Toen nam Joas^ de koning van Judab 

al de heilige gaven die Josafat en Joram en Achazja, zijn vaderen, geheiligd 
hadden, en zijn [eigen] heilige gaven,83 

en al het goud 
dat in de schatkamers van JHWH en van het huis van de koning gevonden 
werd; 
en hij zond, [het] 
naar Hazaël, de koning van Aram, 
en hij trok op,, bij Jeruzalem vandaan. 

20 Het overige nu van de geschiedenissen van Joas en alles wat hij gedaan heeft : 
is het niet geschreven 
in het boek van de kronieken van de koningen van Juda? 

21 Toen stonden, zijn dienaren^ ogj en smeedden een samenzwering; 
en ze sloegen Joas [neer] 
in Bet-Millo, dat op de helling naar Sillo ligt.84 

22 Jozabad namelijk de zoon van Simat, en Jehozabad de zoon van Somer, zijn 
dienaren^, sloegen^ hem [neer],85 zodat hij stierf,,86 

en men begroef hem bij zijn vaderen in de stad van David; 
en Amasja zijn zoon werd koning in zijn plaats. 

P 

2. Noten bij de vertaling 

1. In deze vertaling laat ik me zoals reeds besproken bij de kolometrische indeling leiden door 
de belangrijkste distinctiva in MT, de silluq, de atnach, de segolta (of de zeldzame salselet), 
de zaqefen de revia; als de Nederlandse interpunctieregels zich daar niet al te zeer tegen verzetten, 
is de plaats van de atnach met een puntkomma aangegeven. In de transcriptie staat ' voor alef, 
' voor ajin, h voor chef, s voor sin, $ voor sjin, s voor samedi, t voor tet, t voor taw en s 
voor tsade. Aanvullingen die niet in MT staan, zijn tussen vierkante haken geplaatst; woorden 
en woordgroepen die bij de vertaling vanwege het Nederlands weg moeten vallen, tussen ronde. 
Chiasmen en parallel geordende constructies worden cursief weergegeven en voorzien van 
indices; woordherhalingen die van belang zijn voor de structuur van de tekst, zijn door geïndi
ceerde onderstreping aangegeven. Behalve de indeling in petuchot (P) en setumot (S) geef ik 
door middel van witregels ook die in scènes op basis van wisselingen in tijd, plaats, personages 
en handeling. 
2. In MT staat ketiv: wr'th (zij zag) met een w zonder vocaal; qere: r'th. Gezien de context 
geef ik (met Smelik 1994a, 76) de voorkeur aan de toz'v-lezing. 
3. Cogan & Tadmor (1988, 86) stellen voor, wtqm wt'bd als hendiadys op te vatten en qwm 
als hulpwerkwoord van aspect. Ze vertalen 'set out to destroy' (begon te verdelgen). Voor 
zo'n vertaling spreekt de masoretische interpunctie, die deze woordgroep tussen atnach en 
za^e/plaatst en wtqm van tenpaSta, een zwak scheidingsteken, voorziet; 'de gehele koninklijke 
nakomelingschap' is daardoor een aanvulling bij 'stond op en verdelgde'. Ook het vervolg 
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pleit voor deze interpretatie: getuige het volgende vers zijn nog niet alle prinsjes gedood, er 
is slechts een begin mee gemaakt. In de parallelpassage, 2 Kron 22:10, is wtqm (en zij stond 
op) echter van een revia voorzien en wtdbr (roeide uit) van een tevir, een zwak distinctivum; 
hierdoor staat daar 'stond zij op' meer op zichzelf en vormt 'en roeide ... uit' een nauwere 
eenheid. Daarom en vanwege de herhaling van qwm in 12:21 behandel ik qwm als een 'zelfstandig' 
werkwoord. 
4. MT heeft hier 'hzjh in plaats van 'hijhw, zoals hiervoor; LXX heeft op deze plaats adelfou 
autês (van haar broer), dat mogelijk teruggaat op 'A/A. In 2 Koningen wisselen de lange en 
de korte vorm af, 2 Kronieken heeft op één plaats na, 2 Kron 20:35, de lange vorm. In appendix 
5.1 bij hoofdstuk 3 ga ik nader op de spelling van koningsnamen op -jal-jahu in. 
5. MT ketiv: hmmwttjm, qere (= 2 Kron 22:11): hmwmt/m, participium hofal m. pi. van mwt 
(doden): de gedood wordenden. Omdat het niet waarschijnlijk is dat de ontvoering tijdens de 
slachting plaats vond maar daarvoor, vertaal ik met Buber 'die gedood zouden worden'. 
6. In MT ontbreekt hier evenals in LXX een woordgroep. Om een goed lopende vertaling te 
krijgen heb ik de zin met een ontlening aan parallelpassage 2 Kron 22:11, wttn, aangevuld. 
Omdat ik in vs. 12b de combinatie van ntn & 1 weergeef met 'opdoen', voeg ik hier 'deed' 
in. 
7. hdr hmtwt betekent volgens KB 516 de kamer waar de slaapattributen bewaard worden. 
De precieze inhoud is echter niet geheel duidelijk. SV heeft 'een slaapkamer', NBG 'de bergplaats 
voor de bedden', Buber spreekt van (in) 'der Kammer der Betten', Groot Nieuws vertaalt echter 
'linnenkamer' en Hobbs (1985, 138) is van mening dat het de slaapkamer van de priesters in 
de tempel is. 
8. Volgens Joüon/Muraoka (1991 paragraaf 126h) ontbreekt het voorzetsel b voor bjt wel vaker. 
Omdat dit verschijnsel tot het idioom van het Hebreeuws behoort, voeg ik het in het vervolg 
in voorkomende gevallen stilzwijgend toe. 
9. mthb' is het participium van de hitpael van hb'. De betekenis is reflexief (KB 270), vgl. 
Gen 3:8, 1 Sam 13:6, 14:11 en 22, 1 Kron 21:20, 2 Kron 22:9 en 12, Job 38:30. Maar een 
vertaling 'hield zich verborgen' lijkt te actief voor een baby. 
10. MT mikt is part. fern, van mik (koning zijn, heersen). 
11. De eerste en de derde regel van dit vers zijn parallel geconstrueerd, waardoor het huis 
van JHWH en het land opponeren. Hiermee wordt de inleiding afgesloten. 
12. MT heeft hier, in vss. 9, 10 en 15 ketiv: m'jwt, qere het normale m'wt. Hobbs (1985, 135) 
vermoedt op gezag van niet nader genoemde commentatoren dat de extra y als hulp voor de 
uitspraak diende, maar ik vraag me af, waarom dat dan niet in vs. 19 gedaan is. 
13. Behalve in 2 Sam 20:23 komt krj (Kariërs, d.i. de lijfwacht) niet voor. Daar staat ook 
krj, maar qere geeft hier krtj, (Kreti) die samen met pit/ (Pleti) optreden. Deze combinatie 
komt ook voor in 2 Sam 8:18 (= 1 Kron 18:17), 15:18,20:7 (steeds onder David) en 1 Kon 
1:38 en 44 (onder Salomo). Naar alle waarschijnlijkheid hebben we te maken met een lijfwacht 
van buitenlandse afkomst, vermoedelijk uit het Aegeïsche gebied (Kretenzers en Filistijnen?), 
vgl. Cogan & Tadmor 1988, 126. 
14. MT rs/m, part. pi. van rws (rennen). 
15. krt brjt met het voorzetsel / duidt op een verbond tussen ongelijke partijen, onder meer 
voormalige vijanden, i.e. de lijfwacht van Atalja, zie Cogan & Tadmor 1988, 127 en KB 150: 
'jmd e. Vereinbarung gewähren, grant a person an arrangement'. Vgl. onder meer Joz 9:15, 
waar de Gibeonieten tot bondgenoten gemaakt worden, en 1 Sam 11:1-2, waar de inwoners 
van Jabes op een gruwelijke voorwaarde een verbond van de Ammoniet Nachas aangeboden 
krijgen. 
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16. MT hdbr 'sr t'swn (de zaak die jullie moeten doen). De weergave van de indeling van 
de wachten is overigens enigszins problematisch. Bij de exegese van deze passage ga ik er 
nader op in. 
17. Voor de w voor smrj (de bewakers van) achter een casus pendens, i.e. de vorige regel, 
zie KB 244-246 nr. 23, Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 1561 en 176a. 
18. Letterlijk 'de bewakers van de wachtpost van het huis van de koning [zijn]' met een zaqef 
op (w)smrj '(de) bewakers (van)'. 
19. Het is onduidelijk wat swr (KB 654: afvallig) hier betekent. De parallelpassage 2 Kron 
23:5 heeft hjswd (het fundament), LXX ton hodôn (de weg). Met Smelik (1994a) vat ik swr 
op als eigennaam. 
20. MT msh is een hapax met onbekende betekenis. KB 541 geeft 'om beurten' als vermoedelijke 
betekenis. In een handschrift van LXX ontbreekt een equivalent van dit woord, in een ander 
is het fonetisch getranscribeerd als messae, zie Hobbs 1985, 134. 
21. Dit geeft KB 362-363 als vertaling van wstj hjdwt bkm. 
22. In het kritisch apparaat van BHS wordt voorgesteld deze woordgroep te deleren, m.i. ten 
onrechte: LXX heeft pros ton basilea. 
23. Het is niet nodig 'l als 'tussen' te vertalen, zoals veelal gebeurt, vgl. SV, NBG en Smelik 
1994a. 
24. In deze passage vormen de op de sabbat naar binnen komende en de op die dag naar buiten 
gaande soldaten een chiasme met de naar buiten gaande en de binnenkomende koning. Daardoor 
vormt de rede van Jojada ook een formele eenheid. 
25. MT heeft hnjt (speer), maar 2 Kron 23:9 en LXX hebben hier de meervoudsvorm. Op 
grond daarvan en op grond van de meervoudsvorm van het volgende substantief emendeer 
ik. 
26. De betekenis van stijm is omstreden. Getuige Hoogl 4:4 kunnen dergelijke voorwerpen 
om de hals gehangen worden, in 2 Sam 8:7 zijn ze van goud en in Ez 27:11 hangen ze aan 
de muur. Op grond hiervan kan men aan schilden denken, zoals veelal gedaan wordt (NBG, 
SV). Maar in Jer 51:11 vult men ze {ml'w, pf pi van ml') en worden ze samen met pijlen genoemd. 
Daarom vertaal ik slijm met Hobbs (1985, 141) en Smelik (1994a) met 'pijlkokers'. Relevant 
is hier vooral de vindplaats in 2 Sam 8. Hier worden de pijlkokers die de dienaren van Hadadezer 
gedragen hebben, in opdracht van David naar Jeruzalem gebracht. We mogen aannemen hier 
met dezelfde pijlkokers te maken te hebben. Deze vertaling wordt gesteund door LXXL: pharetra 
(pijlkoker). 
27. Het woord nzr (diadeem) is afgeleid van het werkwoord nzr (wijden). In Ex 39:30 behoort 
dit voorwerp tot de attributen van de priesters, in Lev 8:9 draagt Aäron er een en volgens Zach 
9:16 zullen diademen in het land van JHWH als een banier worden 'opgericht' (SV)/daar 'blinken' 
(NBG, Buber). Het sieraad hoort kennelijk enerzijds thuis in de religieuze sfeer. Maar anderzijds 
komt het in Ps 89:40 en 132:18 voor als attribuut van de koning. Deze psalmen kunnen als 
eikaars tegenhanger beschouwd worden. In de eerste ontheiligt JHWH het, in de tweede krijgt 
David het. Mijns inziens mogen we hieruit afleiden dat het koningschap sacrale waarde heeft. 
28. De precieze betekenis van 'dwt is hier niet duidelijk. Dit woord komt onder meer in de 
Thora en in Jozua voor in de combinatie 'rwnl'rn h'dwt (ark der getuigenis: in Ex 25 e.v. 
(9x), Num4:5, 7:89 en Joz 4:16), verder inde combinatie 'hl h'dwt (tent der getuigenis, Num 
9:15, 17:22, 23, 18:2 en 2 Kron 24:6) en in de combinatie mskn h 'dwt (woning der getuigenis, 
Ex 38:21, Num 1:50, 53 (2x) en 10:11). Ook in de psalmen vertaalt SV dit woord steeds als 
'getuigenis' (Ps 19:7, 78:5, 80:1, 81:6 etc). Alleen in 2 Kron 23:11, de parallelplaats van 
2 Kon 11:12, komt dit woord in de hier relevante betekenis voor. Met name de vindplaatsen 
in de Thora wijzen op een religieuze lading van dit woord en op afhankelijkheid van P (zie 
appendix 5.3 bij hoofdstuk 3). Slotky (1983, 232) is van mening dat het een thorarol betreft. 
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N.B. In deze studie wordt Thora met een hoofdletter geschreven als de eerste vijf bijbelboeken 
bedoeld worden. 
29. MT wtsm' 'tljh; hier staat op Atalja een zaqef, wat een pauze suggereert, die ik met ... 
aangeef. 
30. MT heeft hier de meervoudsvorm hrsjn i.p. v. de gebruikelijke pluralis opjm. Onder invloed 
van het Aramees komt/« een enkele keer als meervoudsuitgang voor (zie Joüon/Muraoka 1991, 
paragraaf 90c). 
31. In MT ontbreekt het voegwoord. LXX heeft ton trexontón tou laou (van de ijlboden van 
het volk), wat terug zou kunnen gaan op hrsj h 'm; de n in het vorige woord zou dan een schrijffout 
kunnen zijn. Deze lezing lijkt weinig zinvol. LXXL heeft echter 'de ijlboden en het volk' (vgl. 
Hobbs 1985, 135), een lezing die door de latere Hebreeuwse overlevering gesteund wordt (zie 
BHS) en die ik overneem. 
32. MT 7 (naar). BHS stelt voor, om 'l (bij) te lezen. Zie Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 
133b, die de vervanging van '/door 7 in vooral later Hebreeuws toeschrijft aan Aramees sprekende 
kopiisten; zie verder KB 705, die 7 pro 7 en omgekeerd 'häufig' noemt. LXX bevestigt deze 
emendatie, die ik volg, met epi. 
33. Omdat hier niet verwezen wordt naar een bekend voorschrift, vertaal ik kmspt met 
'overeenkomstig de gewoonte', vgl. B. Johnson in TWAT5,105-106. Deze uitdrukking wordt 
door G. Liedke (in THAT JJ, 1007) overigens een P-term genoemd. Hij wijst daarbij op Lev 
5:10 en 9:16 en Num 15:24 en 29:6 e.V.; daaraan kunnen Ex 26:30 enNum9:3 en 14 worden 
toegevoegd, plaatsen die volgens Smend (1989, 48) eveneens tot P behoren. 
34. LXX heeft hier hoiôdoi (de zangers), wat teruggaat op srj i.p. v. MT srj (oversten). Omdat 
in deze context zangers beter passen dan oversten en omdat de laatsten in dit hoofdstuk steeds 
'oversten over honderd' heten, kies ik voor een emendatie. 
35. Naast de uitdrukking 'm h'rs (het volk des lands) komt in 11:13, 14 en in 12:4, 9 'm (het 
volk) zonder nadere toevoeging voor. Op taalkundige gronden valt te verdedigen, dat hier gezien 
de nabepaling 'des lands' met 'het volk des lands' een subgroep van het gehele volk bedoeld 
wordt. De vraag is nu welke. Over deze vraag is reeds het nodige geschreven. Een synthese 
daarvan geven Cogan & Tadmor (1988, 129-130): de term zou verwijzen naar een speciale 
sociale groep in het zuiden, waarvan het bestaan manifest wordt in tijden van dynastieke crises, 
zoals hier, na de moord op Amon en na de dood van Josia; door hun ingrijpen komt steeds 
iemand uit het geslacht van David op de troon. Kennelijk is het een elitegroep. Maar daar staat 
de opvatting van Hobbs (1985, 142) tegenover, die opmerkt: "Their role in the celebrations, 
'rejoicing and blowing of trumpets', hardly seems consistent with a dignified political power 
group within Israelite or Judean society." Dat roept de vraag op naar de grondbetekenis van 
deze uitdrukking. Wellicht kan een concordantie-onderzoek ons hier verder brengen. 
De uitdrukking 'volk des lands' komt om te beginnen in de Thora voor. Daar lijkt een goede 
vertaling 'de (plaatselijke) bevolking'. In Gen 23:12, 13 zijn dat de inwoners van Kanaan, 
in 42:6 de Egyptenaren, in Ex 5:5 is de betekenis niet helemaal doorzichtig maar de farao 
heeft er de (talrijke) Israëlieten mee aangeduid, in Lev 20:2, 4 zijn het in ieder geval de Israëlieten 
en in Num 14:9 weer de inwoners van Kanaan. Hierbij sluit zich Ezra 4:4 aan, waar het volk 
des lands de handen van het volk Juda slap maakt. Hier moet dat deel van de bevolking bedoeld 
zijn dat niet in ballingschap was geweest en zich met allochtonen vermengd had. Ook de vele 
vindplaatsen in onder meer Jeremia (1:18, 37:2,44:21, 52:6) en Ez (7:27, 12:19,22:29,33:2, 
39:13, 45:22, 46:3, 9) wijzen in deze richting. 
In de Eerdere Profeten liggen de zaken echter gecompliceerder. Op een aantal plaatsen is de 
betekenis weer 'bevolking': in 2 Kon 15:5 (= 2Kron26:21), 16:15,23:35 en in 24:14 (hier 
wordt gesproken over 'het arme volk des lands' (SV)/ 'de armen van het volk des lands' (NBG)/ 
'de armsten van het land' (Willibrord 1995). In 2 Kon 25:19 (= Jer 52:25) lijken meer speciaal 
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de inwoners van Jeruzalem bedoeld te zijn. In het verlengde daarvan zouden de vindplaatsen 
in het hier onderzochte hoofdstuk 11 (= 2 Kron 23), in 2 Kon 21:24 (= 2 Krpn 33:25) en 
2 Kon 23:30 (= 2 Kron 36:1) kunnen liggen. Daar is zoals gezegd sprake van een bevolkingsgroep 
die actief wordt als de opvolging uit het Davidische geslacht in het geding is: zij zorgt er mede 
voor dat respectievelijk Joas, Josia en Joachaz op de troon komen. Men zou daarbij dus aan 
een elitaire groep kunnen denken. In overeenstemming met deze opvatting is Ez 22:29, waar 
het volk des lands, hier de bevolking van Jeruzalem, verweten wordt de armen te verdrukken. 
Alles tezamen overwegend vermoed ik, dat 'het volk des lands' het best als 'de plaatselijke 
bevolking' opgevat kan worden. In gevallen als in 2 Koningen 11, 21, 23 en 25, zullen dat 
de inwoners van Jeruzalem zijn geweest. Deze zullen als bewoners van de hoofdstad welvarender 
zijn geweest dan de plattelandsbevolking en mede daardoor niet vrij van zelfbewustzijn; hieruit 
zou hun aparte status kunnen volgen. Wellicht hebben leden van de 'plattelandsadel', de groot
grondbezitters, er deel van uitgemaakt. 
36. MT heeft hmt, inf hifil van mwt. Twee manuscripten en de parallelpassage 2 Kron 23:14 
hebben jwmt, ipf hif (hij moet/zal gedood worden). Omdat MT een goede lezing geeft, houd 
ik me daaraan. 
37. De twee persoonsvormen staan in MT in het meervoud. 
38. MT ketiv: mzbhtw (zijn altaar), qere: mzbhtjw (zijn altaren). 
39. MT hjtb; vgl. Dt 9:21, volgens welke tekst de vernietiging van het gouden kalf eveneens 
hjtb geschiedt. 
40. Op w't staat een re via. 
41. Hier wordt niet de hifil van mwt gebruikt, maar hrg. Vandaar 'brachten om' en niet 'doodden'. 
Verder vormen de verzen 18b en 18cd met de gemarkeerde volgorde object-persoonsvorm 
een parallellisme. 
42. Vs. 20a' en 20a2 vormen een chiasme. 
43. MT ketiv: mik, qere: hmlk. 
44. Op snh (jaar) staat een zaqef, waardoor de woordgroep 'veertig jaar' van het vervolg van 
de zin wordt afgescheiden en nadruk krijgt. Omdat dit effect al door de vooropplaatsing wordt 
bewerkstelligd, geef ik hem geen afzonderlijke regel, maar als nadruksignaal voeg ik 'lang' 
toe. Het getal veertig lijkt overigens niet helemaal te kloppen als de corresponderende chronologie 
van de koningen van Israël ernaast gelegd wordt. We hebben toch wel te maken met een afronding 
naar een symbolisch aantal (vgl. Cogan & Tadmor 1988, 136). 
45. Op 'mw (zijn moeder) staat een zaqef, die men als een dubbele punt kan interpreteren en 
die hier als koppelwerkwoord wordt 'vertaald'. 
46. Onder jmjw (zijn dagen) staat een atnach, die het vers in twee (meer of minder) gelijkwaardige 
helften verdeelt. Daarom mag men aannemen, dat er zich tussen dit woord en de attributieve 
bijzin die de tweede vershelft omvat, een duidelijke pauze bevindt. Op grond daarvan ligt het 
voor de hand om die bijzin niet als beperkend, maar als uitbreidend op te vatten. Met andere 
woorden, volgens de Deuteronomist onderwees Jojada hem zijn hele leven lang. LXX heeft 
hier pasas tas hêmeras, has efôtisen auton Iôdae ho hiereus, wat mijns inziens geen uitsluitsel 
geeft. Ook in 11: 10 wordt een uitbreidende bijvoeglijke bijzin (die in het huis van JHWH waren) 
voorafgegaan door een woord met een atnach. Daarentegen wordt in hetzelfde vers de beperkende 
attributieve bijzin 'die van koning David geweest waren' van zijn antecedent hsltjm (pijlkokers) 
gescheiden door een zwakker leesteken, een zaqef. 
Een eerste onderzoek naar het voorkomen van 'sr onmiddellijk na het woord met de atnach 
in 2 Koningen bevestigt de hypothese dat in zo'n geval de betrokken bijzin uitbreidend 
geïnterpreteerd kan worden. Behalve twee plaatsen waar 'Sr met 'zodat' vertaald moet worden 
(2 Kon 9:37 en 21:12), vond ik de volgende, die ik voor wat de relevante context betreft, uit 
de NBG-vertaling citeer; de weergave van het 'sr in kwestie is gecursiveerd: 
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2 Kon 17:12: "afgodendienst (...), waarvan JHWH tot hen gezegd had" 
2 Kon 17:13: "volgens de gehele wet die ik uw vaderen heb geboden en (die) ik door mijn 
knechten..." 
2 Kon 21:4: "ook bouwde hij altaren in het huis van JHWH met het oog waarop ..." 
2 Kon 22:4 : "het geld (...) dat de dorpel wachters ingezameld hebben, dat in het huis van JHWH 
gebracht is" 
2 Kon 23:7: "in het huis van JHWH, waar de vrouwen hoezen voor de Asjera weefden" 
Maar nader onderzoek naar de wijze waarop de verschillende soorten attributieve bijzinnen 
van hun antecedent gescheiden worden, is gewenst. 
47. Met een zaqef op hwrhw (onderwees), hier weergegeven door een dubbele punt. 
48. In een chiasme omsluiten de hoogten de rest van deze twee zinnen. Daarmee wordt de 
inleiding tot de eigenlijke regering van Joas afgesloten. 
49. qdsjm kan volgens KB 827 'Weihgaben' (heilige gaven) betekenen. Vgl. onder meer Lev 
22:2, 4, 6, 7, 12; Num 18:19; Dt 12:26. 
50. Met een zaqefparvum, die wordt gevolgd door een zaqef magnum op js (man), waarvan 
de eerste grotere scheidingskracht heeft. Het ligt echter minder voor de hand om js bij de 
volgende woordgroep in te delen, omdat npSwt mijns inziens daarmee synoniem is. Hier wijk 
ik dus af van de masoretische interpunctie. 
51. In deze en de volgende regel is sprake van twee heffingen. Volgens Hobbs (1985, 152), 
Slotky (1983, 235) en Cogan & Tadmor (1988, 137) houdt de eerste (ksp 'wbr js) verband 
met Ex 30:11-16, waar gesproken wordt over een volkstelling. De tweede (ksp npswt 'rkw) 
zou volgens dezelfden haar basis vinden in Lev 27:1-8, waar sprake is van gelden die bij geloften 
betaald moeten worden. 
52. In het Nederlands krijgt het laatste element van een opsomming 'en'. Deze invoeging heeft 
een precedent in de Vulgaat. 
53. Een vertaling van Ihm als 'voor zichzelf is hier minder juist, omdat de priesters het zilver 
voor de tempel moeten gebruiken. Ihm vat ik daarom op als een ethische datief, die hier onvertaald 
blijft. 
54. MT mkrw is volgens Hobbs (1985, 147) prt hifil van nkr (vreemdeling zijn); vandaar 
'bekende'. LXXB heeft apo tespraseôs autou (van zijn handel); dit kan teruggaan op mkrw, 
afgeleid van mkr, 'handel drijven'. Een mogelijke vertaling is dan 'van zijn inkomsten'. Vgl. 
ook HAL n, 551, waar voor 'tempelfunctionaris' wordt geopteerd. 
55. MT whmjhzqw, dus met een expliciet subject, waar bovendien een revia op staat. Vandaar 
de nadrukkelijke aanwezigheid van dit zinsdeel in mijn vertaling. 
56. MT heeft hier bdq (scheur, doorlatende plaats, zie KB 109). 
57. Op wjhj staat een revia, die ik als komma zichtbaar maak. 
58. Door vs. 7a en 8a één zin te laten vormen, wijk ik af van de masoretische interpunctie. 
59. De dubbele punt materialiseert de pauze die de revia op w'th (welnu) impliceert. 
60. kj na een negatieve zin kan tegenstellende waarde hebben, vgl. KB 431, 5, 6, 7. 
61. Ook in het Hebreeuws vormen deze regels, die een episode afsluiten, een parallellisme, 
dat ik letterlijk weergeef: om niet te zijn - nemen - zilver van het volk // om niet te zijn -
herstellen - de gebreken van het huis. 
62. MT 'rwn, hetzelfde woord dat voor de verbondskist gebruikt wordt. 
63. Ketiv. bjmjn, qere: mjmjn. 
64. MT wntnw, perf. cons, met consecutieve betekenis, vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 
119e. 
65. MT wj'l (opging). 
66. MT wjsrw, van swr, letterlijk 'zij bonden het samen'. 
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67. Volgens Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 119u kan het perfectum consecutivum een herhaalde 
handeling in het verleden uitdrukken. 
68. Voor deze vertaling van hmtkn vgl. die van mtkntw (de juiste proporties) in 2 Kron 24:13; 
beide woorden hangen samen met tkn, pi (afmeten). 
69. MT heeft hier ketiv: h pqdjm. Tussen h en p moet een consonant uitgevallen zijn, want 
onder de lege plaats staat wel een qibbus. Qere vult aan tot hmpqdjm, part. pi. hofal vmpqd 
(aangesteld (geworden)). 
70. MT wjwsj'hw, hi vanjs' (naar buiten doen gaan). 
71. De vocalisatie van MT betekent 'met kracht', maar op basis van LXXL, die hier auton 
toevoegt, emendeer ik tot 'om het te herstellen'. 
72. MTj'sh, nif ipf 3s. Volgens Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 150b is er een tendens "to 
prefer the singular to the plural, mainly when the verb precedes." Volgens dez., 113e kan 
het imperfectum een herhaalde handeling in het verleden uitdrukken. 
73. Althans, zo vertaalt KB mzmrwt; Smelik 1994a en NBG geven 'messen', SV heeft 'gaffelen'. 
74. De herhaalde handeling in het verleden (vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 113e) druk 
ik hier uit met 'plachten'. 
75. Vgl. 2 Kon 12:6c. 
76. Een perfectum consecutivum kan eveneens frequentatieve betekenis hebben, zie Joüon/Muraoka 
1991, paragraaf 119u, waar deze plaats expliciet genoemd wordt. 
77. MT heeft hier ht'wt, 'zondoffers', maar op basis van LXX vertaal ik hier met een enkelvoud. 
78. Hier geeft MT jhjw, dus pluralis, maar onder meer LXX heeft hier singularis. Op grond 
van het Nederlandse taaieigen geef ik de voorkeur aan het laatste. 
79. Weer vinden we hier een chiasme aan het einde van een episode. Dit vers komt overigens 
inhoudelijk overeen met Lev 7:7. 
80. Om het hier gebruikte 'z te onderscheiden van w, dat aan het begin van een nieuw narratief 
tekstgedeelte steeds met 'toen' weergegeven wordt, vertaal ik 'z als 'in die tijd'. Na dit woord 
drukt een imperfectum, i.e.y''Ih (hij trok op), een verleden tijd uit, zie Joüon/Muraoka 1991, 
paragraaf 113i. 
81. Met een revia opj'lh (trok op). 
82. MT wjsm pnjw (hij zette zijn gezicht). 
83. Deze gaven zullen in overeenstemming met 12:5 als zilver opgevat moeten worden; vgl. 
het goud uit de volgende zinsnede. 
84. MT hjwrdsï, letterlijk 'de afdalende [naar] Sillo'. In tegenstelling tot in 11:19 heeftjrd 
mijns inziens hier wel een ongunstige connotatie: Joas raakt aan lager wal. 
85. wjqmw 'bdjw (stonden op zijn dienaren) in vs. 21a vormt een chiasme met 'bdjw hkhw 
(zijn dienaren sloegen neer) in vs. 22a. In het eerste lid worden de werkwoorden wjqsrw (en 
zij smeedden) en wjkw (en zij sloegen), die geen expliciet subject hebben, impliciet meegenomen. 
86. Het imperfectum consecutivum (i.e. wjmt) kan volgens Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 
118h een logisch gevolg uitdrukken. Dat deze interpretatie door de masoreten is bedoeld, blijkt 
uit hun interpunctie: het woord ervoor, hkhw (zij sloegen neer) is niet voorzien van een 
distinctivum, maar van een munah, een conjunctivum. 
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3. Structuur en exegese van 2 Kon 11:1-12:22 

3.1 Inleiding: structuurprincipes 

Als men de verhalen over de koningen van Juda in 1 en 2 Koningen leest, valt het 
op dat bij het begin van hun optreden bepaalde formuleringen steeds weer terugkeren. 
Bedoeld worden zinsneden als "...jaar/maand was hij koning te Jeruzalem", "en de 
naam van zijn moeder was...", "en hij deed wat juist/verkeerd was in de ogen van 
JHWH ". Ook bij de koningen van Israël zijn dergelijke stereotiepe zinswendingen 
te vinden, maar daarbij is het wel opmerkelijk, dat de vermelding van de naam van 
de moeder een voorrecht is van de koningen van Juda.l Een verklaring daarvoor zou 
kunnen zijn, dat daar enige extra informatie zin had, omdat de naam van de vader 
in het zuiden voorspelbaar was - dat was in principe de vorige koning. In het noordelijk 
rijk werd echter nogal eens gewisseld van dynastie, zodat men daar kon volstaan met 
de naam van de vader. 
Smelik verklaart het voorkomen van deze 'zwerfkeien' uit de ontstaansgeschiedenis 
van de verhalen over de koningen. Volgens hem is er eerst een blauwdruk opgesteld 
voor het geheel, die aan kronieken etc. ontleende samenvattende berichten over de 
regering van de te behandelen koningen bevatte. In tweede instantie zijn de narratieve 
gedeelten daaraan toegevoegd. De raamwerken bevatten dan gegevens over de chrono
logie met bronverwijzing en evaluatieve opmerkingen. Die kenmerken zich door eenvor
migheid; de genoemde zinsneden zouden hiertoe behoren.2 En hiermee hebben we 
de beschikking over een eerste criterium om de oudtestamentische verhalen waar het 
in deze studie om gaat, te structureren. 
Een tweede criterium is het in de inleiding besproken gebruik van werkwoordsvormen 
en van andere stilistische verschijnselen als omlijstingen, parallellismen en chiasmen. 
Een derde criterium met behulp waarmee verhalen gestructureerd kunnen worden, 
is van verhaaltechnische aard. Men deelt dan het verhaal in scènes in op basis van 
wisselingen in tijd, plaats, personages en handeling.3 

De tekst van de Tenach zoals die ons is overgeleverd, heeft echter zelf ook een indeling, 
namelijk inpetuchot en setumot. Eenpetucha is een open 'alinea', die oorspronkelijk 
begon na een niet volgeschreven regel of een witregel; een setuma is een gesloten 
'alinea', die begon na enige ruimte na de vorige zin. Deze indeling berust op een 

1 Dat is behalve bij Joas (2 Kon 12:2) het geval bij Rechabeam (1 Kon 14:21), Abiam (15:2), 
Asa (15:10), Josafat (22:42), Achazja (2 Kon 8:26), Azarja (15:2), Jotam (15:33), Hizkia (18:2), 
Manasse (21:1), Amon (21:19), Josia (22:1), Joachaz (23:31), Jojakim (23:36) en Sedekia 
(24:18). Er zijn twee uitzonderingen: Joram en Achaz, beide koningen, zij het niet de enige, 
over wie de Deuteronomist weinig goeds te melden heeft. 
2 Smelik 1985 en Smelik & Van Soest 1993. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk kom ik op 
de opbouw van de koningenverhalen terug. 
3 Zie bijv. Van Dorp 1991, hoofdstuk III ('De compositie van II Koningen 22-23'). Eenaantal 
scènes kunnen samen een grotere eenheid, een episode, vormen; soms bestaat een episode uit 
één scène. 
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oude, voormasoretische traditie en komt onder meer al in Qumran-handschriften voor, 
zij het dat de overlevering ook in dezen niet eensluidend is.4 Zoals ik verderop duidelijk 
hoop te maken, behoort ze echter vermoedelijk niet tot de 'grondlaag' van het verhaal, 
ze is niet afkomstig van de auteurs zelf, maar later aangebracht. De aard van de indeling 
in petuchot en setumot is naar alle waarschijnlijkheid exegetisch; de samenstellers 
ervan hebben in hun indeling iets van hun visie op het verhaal tot uitdrukking gebracht. 
In de volgende paragraaf zal ik proberen op basis van de eerste drie criteria de structuur 
te bepalen van de betrokken tekstgedeelten. De indeling in petuchot en setumot komt 
in het vierde hoofdstuk uitgebreid aan de orde, in dit hoofdstuk wordt ze alleen als 
extra evidentie bij de beschouwingen betrokken. 

3.2 De structuur van 2 Kon 11:1-12:22 

De visie van Smelik op de structuur van de boeken der Koningen laat zich demonstreren 
aan de hand van het hier onderzochte gedeelte. Dit bevat namelijk een tweetal passages 
die deel uitmaken van het raamwerk zoals dat door Smelik is aangenomen. In de eerste 
plaats is dat 12:1-4, de inleiding tot de regering van Joas. Hier worden gegevens met 
betrekking tot de chronologie verstrekt (vss. 1-2) en een evaluatie gegeven (vss. 3-4). 
In de tweede plaats is dat 12:20-22, waarin wordt meegedeeld hoe hij aan zijn einde 
is gekomen. Hier is ook de bronvermelding te vinden. 
Dat deze gedeelten qua karakter afwijken van de rest, blijkt ook uit de zinstypen. 
Is in de verhalende gedeelten het imperfectum consecutivum, de narrativus, de overheer
sende werkwoordsvorm, hier overheersen nominale zinnen. Dat geldt in het bijzonder 
voor de inleidende passage, waarvan een chiasme de nadrukkelijke afsluiting vormt. 
In het laatste tekstgedeelte liggen de zaken iets genuanceerder. Weliswaar begint het 
met een nominale zin, maar overigens neemt het verhalende element er een wat grotere 
plaats in. Echter, ook hier wordt de voortgang van de vertelling vertraagd. De kern 
ervan, de verzen 21a1 en 22a, bevat namelijk een chiasme, wat de oplettende lezer 
de pas doet inhouden. 
Speciale aandacht verdient het tekstgedeelte 12:18-19. Volgens Smelik (1994a) heeft 
dit deel een kronikaal karakter, maar het wijkt enigszins af van het raamwerk door 
het overheersende gebruik van het narratieve imperfectum consecutivum. Bij de bespre
king van 2 Kon 12 kom ik op de aard van deze passage terug. 
Nu vormen in 2 Koningen de hoofdstukken 11 en 12 een samenhangend geheel. In 
de eerste plaats omdat ze een serie verhalen over het noordelijk rijk onderbreken, 
in de tweede plaats omdat er één personage, Joas, centraal staat.5 In de derde plaats 
zijn er twee cyclische verschijnselen aanwijsbaar die de beide hoofdstukken omspannen. 
Om te beginnen staat Atalja in 11:1 op (wtqm), in 12:21 doen de dienaren van Joas 
dat (wjqmw); in het eerste vers sterft (mt) de zoon van Atalja, in 12:22 Joas (wjmt). 

4 Verderop in deze studie ga ik daar nader op in; vgl. ook Tov 1992, 50-51. 
5 Dat Joas inderdaad de centrale figuur uit deze twee hoofdstukken is, blijkt onder meer uit 
het frequente voorkomen van mik (koning) en afleidingen daarvan: 36x, waarvan 24x in hoofdstuk 
11. Daarvan heeft het betrokken woord 20x betrekking op Joas. 
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Deze woorden zijn chiastisch geordend en vormen zo een dubbele omsluiting. Verder 
zendt in 11:4 Jojada boden uit (slh), in 12:19 doet Joas dat, maar nu in negatieve 
zin (wjslh). Ten slotte worden deze twee hoofdstukken extern omsloten door elementen 
die thuishoren in een raamwerk. Het vorige hoofdstuk (10) eindigt met de dood van 
Jehu: "Het overige..." (10:34), "en Jehu ontsliep... " (10:35), en "de dagen die Jehu... 
zijn achtentwintig jaren" (10:36). Het volgende hoofdstuk (13) begint weer met de 
bekende stereotiepe zinnen: "In het drieëntwintigste jaar..." (13:1, een samengestelde 
nominale zin), "en hij deed wat kwaad was in de ogen van JHWH" (13:2). 
Het zo-even besproken interne raamwerk echter omlijst alleen hoofdstuk 12, de regering 
van Joas ; hoofdstuk 11 valt daarbuiten. Volgens Smelik staat dit hoofdstuk zelfs buiten 
elk raamwerk en kan het gemist worden.6 Dat het een latere toevoeging is, zou ook 
kunnen blijken uit het vers dat in BHS 12:1 heet en in vertalingen (SV/NBG) 11:21 ? 
Als inleiding tot een nieuwe episode kan het weinig geslaagd genoemd worden. Het 
is weliswaar niet uitzonderlijk dat het relaas over een koning begint met het noemen 
van zijn leeftijd, maar dan is steeds in het kielzog van de dood van zijn voorganger 
zijn troonsbestijging al genoemd. Dit is het geval bij Manasse (2 Kon 21:1), Josia 
(22 :1 ), Joachaz (23 :31 ) en Sedekia (24 :18). Ter illustratie citeer ik de gang van zaken 
bij Josia: 

21:26 En men begroef hem (Amon) in zijn graf in de hof van Uzza; 
en zijn zoon Josia werd koning in zijn plaats. 

22:1 Josia was acht jaar oud toen hij koning werd, 
en hij regeerde eenendertig jaar te Jeruzalem, 
en de naam van zijn moeder was Jedia, een dochter van Adaja, van Boskat. 

Waar de troonsbestijging van een koning van Juda niet onmiddellijk volgt op het 
overlijden van zijn voorganger, vinden we een enigszins afwijkend patroon; ik citeer 
2 Kon 14:1-2, waar de regering van Amasja begint: 

1 In het tweede jaar van Joas de zoon van Joachaz, de koning van Israël, 
werd koning Amasja de zoon van Joas, de koning van Juda. 

2 Vijfentwintig jaar was hij oud toen hij koning werd, 
en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem; 
en de naam van zijn moeder was Jehoaddan uit Jeruzalem. 

Opmerkelijk is overigens wel, dat het noemen van de leeftijd bij de troonsbestijging 
voorbehouden is aan koningen van Juda.8 Evenals bij het noemen van de naam van 

6 Smelik 1985, 61. 
7 Omdat ik zoveel mogelijk MT als uitgangspunt neem, houd ik me aan de verzentelling van 
BHS. 
8 Behalve bij de reeds genoemde is dat het geval bij Rechabeam (1 Kon 14:21), Josafat (22:42), 
Joram (2 Kon 8:17), Achazja (8:26), Amasja (14:2), Azarja (15:2), Jotam (15:33), Achaz (16:2), 
Hizkia (18:2), Manasse (21:1), Amon (21:19), Josia (22:1), Joachaz (23:31), Jojakim (23:36), 
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de moeder krijgen de koningen daarvan hier dus een speciale behandeling. In ieder 
geval mag vermoed worden, dat 12:1 oorspronkelijk na 12:2a ("In het zevende jaar 
van Jehu werd Joas koning ") gestaan heeft, en bij de invoeging van hoofdstuk 11 naar 
vorenis verplaatst.'Daaromis mijns inziens 12:1 in de vorm zoals wij de tekst hebben, 
de afsluiting van hoofdstuk 11 en niet het begin van het verhaal over de regering van 
Joas. De masoreten waren ook die mening toegedaan: de petucha-grens tussen het 
verhaal van Joas' troonsbestijging en dat van zijn regering valt althans in de oudste 
handschriften tussen 12:1 en 12:2. Door deze ingreep wordt de tweedepetucha omlijst 
door het getal zeven: in 11:4a1 zendt Jojada in het zevende jaar boden uit en in 12:1 
wordt vermeld dat Joas dan zeven jaar oud is.10 

Het voorgaande impliceert dat hoofdstuk 11 op zichzelf een literaire eenheid vormt. 
In zo 'n geval rekent men op deze plaats op iets als een raamwerk met een kroniekachtig 
karakter. De eerste verzen van hoofdstuk 11, vss. 1-3, beantwoorden echter op het 
eerste gezicht niet aan deze verwachting. In deze scène, die de redding van Joas verhaalt, 
lijkt er namelijk geen afstand van de voortgang van de gebeurtenissen te worden geno
men, ze plaatsen ons midden in een spannend verhaal. De zinsvormen zijn evenwel 
niet met deze indruk in overeenstemming. Zo begint dit hoofdstuk met een samengestelde 
nominale zin. Verder vormt 11:3c als nominale zin met een participium als kern een 
afsluiting, die bovendien parallel met 3a geordend is. De ordening van deze regels, 
die inhoudelijk een antithese vormen, doet de lezers/hoorders de pas inhouden, zodat 
zij in spanning raken voor wat komt. Er is dus wel degelijk een inleidende passage. 
De afsluiting van dit hoofdstuk wordt eveneens met formele middelen onderstreept, 
namelijk met een chiasme (20a) dat gevolg wordt door twee nominale zinnen (20b 
en 12:1). Ten slotte vertoont hoofdstuk 11 ook formeel een cyclische structuur: in 
het begin doodt Atalja, aan het eind doodt men haar zelf. 

3.3 Structuur en exegese van 2 Kon 11 en 12 

3.3.1 2 Kon 11:1-12:1 De regering van Atalja 

a. de structuur van 2 Kon 11:1-12:1 
Na de observaties over de hoofdstukken 11 en 12 van 2 Koningen in hun geheel is 
het tijd om de interne structuur ervan nader te bekijken. Ik begin met hoofdstuk 11. 
Zoals reeds vermeld, is het geheel door al dan niet samengestelde nominale zinnen 
ingebed en is er bovendien een cyclische omlij sting met het doden door respectievelijk 
de dood van Atalja. Op formele basis kan nu ook binnen dit hoofdstuk een aantal 
onderdelen onderscheiden worden. In de eerste plaats is dat, zoals reeds besproken, 

Jojakin (24:8) en Sedekia (24:18); om onduidelijke redenen ontbreekt dit gegeven bij Abiam 
en Asa. 
9 Vgl. Cogan & Tadmor 1988, 136. 
10 Smelik & Van Soest (1993, 84-85) zien wel de samenhang tussen deze vooropplaatsing en 
het feit dat in vs. 4 al met nadruk vermeld is dat Jojada in actie komt als Joas zeven jaar oud 
is. Maar de structuur van 2 Kon 11 valt buiten het kader van hun onderzoek. 
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11:1-3, dat begint en eindigt met nominale zinnen waarin Atalja het subject is. Een 
tweede grote eenheid vormt 11:4-12:1 ; dit tekstgedeelte begint en eindigt met nominale 
zinnen waarin het getal zeven opvalt. Depetucha-'mdding van de masoreten onderstreept 
deze structurering. 
De tweedepetucha nu is intern geleed in twee delen, 11:4-16 en 11: 17-12:1, die op 
identieke wijze begrensd worden. Zowel in vs. 4d als in vs. 17 sluit Jojada een verbond 
(brjt), en zowel in vs. 16c als in vs. 20b wordt Atalja gedood. Het tweede gedeelte 
vormt dus een soort van herhaling van het eerste. Deze parallel betreft ook de verdere 
inhoud van deze twee delen. In vss. 4-8 en 17 wordt de verbondssluiting beschreven, 
in 9-11 en in 18a-d komen de soldaten respectievelijk het volk in actie, in 12 en 18e-19 
wordt Joas koning en in 13-16 en 20 wordt Atalja gedood;" 12:1 vormt als tegenhanger 
van 11:4a een 'nagekomen' afsluiting. Wel is het eerste verbond van een andere aard 
dan het tweede. Het eerste heeft een politiek karakter, al klinkt er wel een religieuze 
ondertoon in door: het wordt in de tempel gesloten en de wisseling van de wacht vindt 
plaats op de zevende dag, de sabbat. Het tweede verbond is van godsdienstige aard. 
Hoofdstuk 11 van 2 Koningen blijkt dus een hecht gestructureerde compositie te zijn. 
In schema ziet die er als volgt uit:12 

11 Deze observatie dank ik aan Hobbs (1985, 137-138). 
12 In de schema's staat (s)nz voor (samengestelde) nominale zin, ipf (cons) voor imperfectum 
(consecutivum), pf voor perfectum; snz/pf is een samengestelde nominale zin met een perfectum 
als persoonsvorm. Het teken * duidt aan, dat de betrokken zin onderschikkend met de vorige 
of volgende verbonden is. Pt betekent participium, prt partikel (bijv. 'jri); deze kunnen de kern 
zijn van een nominale zin, die dan wordt aangeduid als nz/pt of nz/prt. Rel staat voor een met 
'Sr ingeleide attributieve bepaling, zn voor zelfstandig naamwoord, vz voor voorzetsel. Het 
voegwoord w (en) aan het begin van een woord heb ik behalve bij vervoegde werkwoorden 
verwaarloosd. In een aantal gevallen heb ik een karakteristiek lexicaal element expliciet genoemd, 
zoals wjhj, kj, l en /'. Dubbele aanhalingstekens duiden op directe rede. 
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Atalja doodt/Joas wordt gered 11 : la snz/pf - 3c nz 

de troonsbestijging van Joas 

verbond Jojada met militairen 
7e jaar 

4a1 snz/pf - 8d imp 

de soldaten actief in de tempel 9a ipf cons - 11 ipf cons 

Joas wordt koning 12a ipf cons - 12f "ipf 

de dood van Atalja 13a ipf cons - 16c ipf cons 

afsluiting 7e jaar 12: 1 nz 

4a1- 8d = 17 verbond JHWH, koning & volk 

9a- 11 = 18a-d volk actief in Baälstempel 

12a - 12f = 18e-19 Joas bestijgt de troon 

13a - 16c = 20 Atalja's dood 

Nu ben ik niet de eerste die zich met de structuur van 2 Kon 11 heeft beziggehouden: 
behalve Hobbs is Van Dorp mij voorgegaan.13 De laatste komt echter tot een enigszins 
afwijkende indeling. In de eerste plaats deelt hij hoofdstuk 11 niet in tweeën, maar 
ziet hij het geheel in twee parallelle reeksen uiteenvallen, waarbij de tweede de eerste 
aanvult of bijstelt: A 1-3, 4-8, 9-12, B 13-16, 17, 18-19, waarna vs. 20 een evaluerende 
afsluiting vormt. Een argument voor deze indeling is het 'zien' van Atalja in vs. 1 
en in vs. 14. Waaraan Van Dorp evenwel voorbij is gegaan, is de hiervoor besproken 
opmerkelij ke plaats van 12:1, die door het gebruik van het getal zeven 2 Kon 11:4-12:1 
tot één blok maakt. Bovendien mist hij de parallel tussen 11:9-11 en ll:18a-d, die 
in het verlengde liggen van de voorgaande verzen. In 9-11 wordt de opdracht van 
Jojada uit 5-8 uitgevoerd; de verwoesting van de Baaistempel in 11: 18 is de consequentie 
van de verbondssluiting. Ten slotte wordt mijn indeling tot op zekere hoogte gesteund 
door de alinea-indeling van MT, waarin 11:1-3 en 11:4-12:1 afzonderlijkepetuchot 
vormen en waarin 11: 17-20 in één setuma is ondergebracht. De dood van Atalja (13-16) 
is daar echter in twee setumot verdeeld: 13-14 en 15-16; bovendien is 4-12 er één 
setuma. Deze indeling heeft dus een andere logica dan de mijne. Maar die komt, zoals 
reeds vermeld, in een ander hoofdstuk aan bod. Ook het gegeven dat het kennelijk 
mogelijk is om een tekst op meer dan één manier te structureren, komt in de hoofdstuk
ken 4 en 5 van deze studie uitgebreid aan de orde. Het is nu tijd om 2 Kon 11 gedetail
leerder te gaan bekijken. 

b. exegese van 2 Kon 11:1-12:1 
In deze paragraaf wil ik eerst onderdeel voor onderdeel analyseren. Daarna probeer 
ik aan de hand van het actantenschema van Greimas tot een totaalinterpretatie te komen. 

Van Dorp 1986. 
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11:1-3 Joas gered 
De verzen 1-3 van 2 Kon 11, die in MT één. petucha omvatten, vormen een evidente 
eenheid. In de eerste plaats doen ze dat in formeel opzicht: het begin van het eerste 
en het slot van het derde vers zijn nominaal en daardoor statisch van karakter, en 
ze worden afgesloten met een parallelle constructie. In de tweede plaats vormen ze 
inhoudelijk een eenheid: de handelende personen zijn vrouwen. In de statische verzen 
speelt Atalja de hoofdrol: zij dreigt de Davidische lijn te onderbreken. Maar in het 
midden van dit tekstgedeelte staat een andere vrouw, Jehoseba, wier optreden in 
narratieve zinnen verteld wordt. De zinsvormen zijn hier iconisch: Atalja staat voor 
de dood, Jehoseba voor het leven. In haar naam zit het getal van de volheid, zeven 
(sb'), verborgen, deze kan 'JHWH is overvloedig' betekenen.14 Zij en haar helpster, 
de voedster, stellen de Davidische troonopvolging veilig. Zo gezien staat ze in de 
traditie van de zevensdochter Batseba, die David Salomo schonk. En Joas wordt na 
dezelfde Salomo de zevende koning uit het geslacht van David, na Rechabeam, Abiam, 
Asa, Josafat, Joram en Achazja; uiteraard telt de illegitieme regering van Atalja niet 
mee. Van hem mag dus veel verwacht worden. 

11:4-12:1 de troonsbestijging van Joas: inleiding 
Ook in dit tekstgedeelte, dat weer eenpetucha omvat, speelt de wortel sb', die zeven 
keer voorkomt,15 een opvallende rol. In de tweede plaats valt het veelvuldig gebruik 
van de woorden mik (koning) en khn (priester) op: 17 respectievelijk 7 maal (waarvan 
het 6x op Jojada betrekking heeft en lx op de Baaispriester Mattan).16 De plaats
aanduidingen corresponderen met de personages: 8x is er sprake van het huis van 
JHWH, 4x van het huis van de koning. Bovendien wordt in 11:6 het paleis als huis 
zonder meer aangeduid,17 in 11:11 (2x) en 11:15 de tempel. Hiermee verbonden 
is het grote aantal malen dat er sprake is van bw' ((naar binnen) (doen) komen, lOx) 
en/s ' (naar buiten (doen) gaan, 5x). Het gaat in deze petucha dus om de relatie tussen 
de koning en de priester, tussen de politiek en de dienst aan JHWH. 
Ik analyseer dit gedeelte eerst op basis van verteltechnische aspecten. Als men daarop 
let, valt het in zes episoden uiteen: 11:4-8, 11:9-11, 11:12, 11:13-16, 11:17-20 en 
12:1. 

11:4-8 het verbond van Jojada met de militairen 
De kern van deze scène is de toespraak van Jojada tot de militairen. Een probleem 
daarbij is de vraag hoe de militairen nu precies ingedeeld zijn. Cogan & Tadmor nemen 

14 Vgl. KB 944. 
15 Namelijk in 11:4 en 12:1 in het getal zeven, in het woord sabbat (11:5, 7 en tweemaal in 
9) en in het werkwoord beëdigen (11:4). 
16 Men kan zich afvragen of deze getallen op toeval berusten; de getalswaarde van de Godsnaam 
JHWH is namelijk ook 17, zie C.J. Labuschagne in Van der Woude (red.) 1986, 121. Het 
getal zeven is hiervoor al aan de orde gekomen. 
17 Hier ben ik het eens met Smelik (1994a, 78-79); NBG-1951 en Willibrordvertaling vertalen 
bjt hier als 'tempel'. 
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aan dat er drie groepen zijn, die elk steeds een week dienst doen.18 De groep die 
op het moment suprème dienst doet, bestaand uit hen die op de sabbat binnenkomen, 
wordt door Jojada over drie 'profane' lokaties in en om het paleis verdeeld. De twee 
groepen die dan eigenlijk vrijaf hebben, zij die op de sabbat naar buiten gaan, krijgen 
elk bij de tempel een plaats aangewezen. De laatsten doen hun werk 'voor de koning' 
(vs. 7), die zich immers in de tempel schuilhoudt. 
Deze interpretatie komt me plausibel voor. Ze laat echter een belangrijk aspect ervan 
buiten beschouwing, namelijk dat de wisseling van de wacht op de sabbat plaats vindt. 
De gehele toespraak van Jojada is daar door zijn chiastische bouw op georiënteerd. 
Dat heeft natuurlijk alles te maken met de betekenis van de hoofdstukken 11 en 12: 
het koningschap van Joas staat in het licht van de dienst aan JHWH, paleis en tempel 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanwezigheid van de krj, de lijfwacht, 
moet wellicht in verband met de aard van dat koningschap gezien worden: deze geeft 
een impliciete verwijzing naar David. Maar het herstel vanhet Davidische koningschap 
houdt tevens herstel in van de dienst aan JHWH. Het jaar van Joas' troonsbestijging 
is als het ware een sabbatsjaar: er wordt een nieuw begin gemaakt.19 

11:9-11 de soldaten in actie 
In deze scène, die zich afspeelt in de tempel, worden de opdrachten van Jojada uit
gevoerd : Joas wordt tot koning uitgeroepen. Van belang is hier dat hij attributen krijgt 
die van David afkomstig zijn: hnjtjm (speren) en sltjm (pijlkokers). Hiermee wordt 
onderstreept dat de Davidische dynastie wordt hersteld. 

11:12 Joas gekroond 
Deze scène is nauw met de vorige verbonden en speelt zich op dezelfde plaats af. 
Nu krijgt hij een diadeem en het 'getuigenisteken' op. Zoals uit het concordantie-
onderzoek gebleken is, hebben deze voorwerpen een religieuze connotatie.20 Niet 
voor niets worden ze dan ook door Jojada overhandigd. Met name het 'getuigenisteken' 
moet in verband gebracht worden met de aanwezigheid van JHWH, de noodzakelijke 
voorwaarde voor een rechtvaardige regering. Is er verband met Dt 31:9-13, waar 
wordt voorgeschreven dat eens in de zeven jaar de wet moet worden voorgelezen? 
In ieder geval vormen tempel en paleis weer een twee-eenheid. Daarna wordt Joas 
gezalfd (Hebr. msh). In het Deuteronomistisch Geschiedwerk worden wel vaker koningen 
gezalfd, maar niet alle. In de eerste plaats zijn dat koningen van het ongedeelde rijk: 
Saul en David door de profeet Samuel, Salomo door de priester Sadok. Dat Joas hier 
gezalfd wordt, mag dus als een allusie op het Davidische koningschap gezien worden. 
In de tweede plaats krijgt de profeet Elia opdracht twee buitenlandse koningen te zalven: 

18 Cogan & Tadmor 1988, 127; zij volgen hierin Joüon en Ehrlich; vgl. ook Smelik 1994a, 
78-79. 
19 Vgl. Dt 15. 
20 Zie de noten bij de vertaling van vs. 12. 
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Hazaël van Aram en Jehu van Israël.21 Omdat in al deze gevallen JHWH de hand 
in de zalving heeft, mag dat ook voor 2 Kon 11 aangenomen worden: er wordt mee 
onderstreept dat het koningschap van Joas de wil van JHWH is. Maar in 2 Kon 23:30 
zalft het volk des lands Joachaz, de zoon van Josia, tot koning, en deze deed wat kwaad 
is in de ogen van JHWH. Heeft het zich daarbij vergist?22 

11:13-16 de dood van Atalja 
In deze scène verplaatst het toneel zich van de tempel naar het paleis. Op grond daarvan 
verdeelt MT hem in twee setumot. In de eerste, die zich in de tempel afspeelt, ziet 
Atalja dat haar zaak verloren is. Opmerkelijk is daarbij de plaats van de jonge koning. 
Deze staat kmspt (overeenkomstig de gewoonte) bij de zuil. Helaas wordt in voorgaande 
hoofdstukken niets over deze gewoonte meegedeeld. Wel neemt in 2 Kon 23:3 Josia 
dezelfde plaats in. Wordt hier een latere gewoonte teruggeprojecteerd? Mogelijk is 
de betrokken zuil een van de twee pilaren Jachin en Boaz die in 1 Kon 7:15-22 genoemd 
worden.23 

De nodige aandacht verdienen verder de hssrwt (trompetten). In Num 10:1-10 laat 
Mozes er twee vervaardigen, waarop men bij allerlei gelegenheden moet blazen: om 
het volk te verzamelen bij de tent der samenkomst (heeft de auteur van 2 Kon 11 deze 
mogelijkheid op het oog gehad?), om de hoofden over duizend bijeen te roepen als 
men op moet breken om verder te trekken, als men tegen een vijand ten strijde trekt 
en bij feesten. Weliswaar schrijft vs. 8 voor dat de priesters dat moeten doen, maar 
dit vers lijkt een latere invoeging. Num 10:1-10 maakt namelijk een enigszins heterogene 
indruk als men let op degenen die op de trompetten moeten blazen. In vss. 3, 4 en 
6b wordt de derde persoon meervoud gebruikt, te vertalen met 'men', in vss. 5, 6a, 
7, 9 en 10 de tweede persoon meervoud 'jullie'.24 

Ten slotte, in dit verhaal treedt hier voor het eerst de 'm h 'rs (het volk des lands) 
op. Het lijkt weinig waarschijnlijk, dat deze groep identiek is met het volk uit vs. 
13. In dat geval zou men eerst de volledige aanduiding mogen verwachten en dan 
pas de verkorte, zoals in vss. 5-6 het geval is, waar 'het huis' in vs. 6 terugslaat op 
'het huis van de koning' in vs. 5. 

21 Zie 1 Kon 19:15-16. Buiten dit beeld valt Joachaz, de zoon van Josia. In Ri 9:8 en 15 staat 
de zalving van olijfboom en doornstruik in een ironische context. Bert de Haar wees me er 
overigens op dat aan het begin van Joas' regering Jehu genoemd wordt en aan het eind Hazaël, 
zodat zijn regering omlijst wordt door gezalfde koningen. Maar anders dan Hazaël treedt Jehu 
in 2 Kon 12 niet op als handelend persoon. 
22 Het is veelzeggend, dat de Kronist deze zalving niet heeft overgenomen. Misschien is het 
sowieso wel een vergissing als het volk gaat zalven in plaats van een priester of profeet. 
23 Vgl. Cogan & Tadmor 1988, 129. 
24 Als men nagaat wie er elders in de Tenach op de trompet blazen, zijn dat weliswaar dikwijls 
priesters (zo in Num 31:6, 1 Kron 15:24, 16:6, 2 Kron 5:12-13, 13:12, 14, 29:26, Ezra 3:10 
en Neh 12:35, 41), maar aan de andere kant wordt een aantal malen niet gespecificeerd wie 
er moeten blazen (zo in 1 Kron 13:8, 15:28, 2 Kron 15:14, 20:28 en Ps 98:6). De twee 
mogelijkheden uit Num 10 vinden we dus elders terug. 
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In de tweede setuma wordt Atalja in het paleis gedood, de plaats die zij zich wederrechte
lijk toegeëigend had. De manier waarop dat gebeurt, doet denken aan de wijze waarop 
in Lev 24:14 een vloeker wordt terechtgesteld. Deze wordt namelijk naar buiten (i.e. 
buiten de legerplaats) gebracht, vervolgens legt men de handen op hem (i.e. op zijn 
hoofd).25 Dat Atalja door de uitgang der paarden gevoerd wordt, roept herinneringen 
op aan haar moeder Izebel; over haar lezen we namelijk in 2 Kon 9:33 dat haar bloed 
tegen de paarden spat. Deze reminiscentie heeft een veelbetekenende achtergrond: 
na beider dood wordt de Baälsdienst geëlimineerd, destijds door Jehu (2 Kon 10:18-28), 
nu, in 11:18, door het volk des lands.26 

11:17-12:1 'refrein' 
Zoals reeds besproken vormen de verzen 17-20 een parallel met het voorgaande met 
één verschil: de accenten liggen hier veel nadrukkelijker op het religieuze. Om te 
beginnen sluit Jojada nu een verbond tussen JHWH enerzijds en volk & koning ander
zijds. Er wordt bovendien een verbond tussen de koning en het volk gesloten. Verschei
dene commentatoren menen dat het hier een corruptie tengevolge van dittografie betreft, 
temeer daar LXXL en 2 Kronieken deze zinsnede missen.27 Maar het is mogelijk 
die te handhaven. Het eerste verbond is dan zuiver godsdienstig, het wijst vooruit 
naar het verbond dat Josia in 2 Kon 22 :3 sluit ; het tweede betreft de rechten en plichten 
van volk en koning ten opzichte van elkaar.28 Het eerste verbond vindt dan zijn vervolg 
in vs. 18, het tweede in vs. 19. 
Dat in vs. 18 het volk des lands de tempel van Baal verwoest, bevestigt mijns inziens 
het vermoeden dat we hier niet met een elitegroep te maken hebben; eerder lijkt het 
de stedelijke bevolking te zijn. Het hoogtepunt van dit vers wordt gevormd door 18b/cd, 
twee parallel gebouwde zinnen waarin het werkwoord in het perfectum staat: de verwoes
ting van de altaren en de beelden van Baal en het doden van diens priester Mattan. 
Daarbij verdient de aandacht het gebruik van het werkwoord hrg (ombrengen). Volgens 
Fuhs wordt dit woord primair gebruikt voor het doden van vijanden in de heilige oorlog, 
secundair voor het elimineren van binnenlandse tegenstanders; hij verwijst bij het 
laatste naar 2 Kon 11:18.29 Maar op grond van mijn analyse lijkt me dit vers als 
bewijsplaats dubieus; mijns inziens is hier wel degelijk sprake van een religieus 

25 Vgl. Weinfeld 1972, 243. Verder wordt in Num 15:36 een sabbatschender eveneens buiten 
de legerplaats gestenigd. 
26 De naam Atalja met het suffix -jal-jahu (beide spellingen komen voor) verraadt evenwel, 
dat de Omriden naast Baal ook JHWH dienden. Met deze naam hebben we tevens een aanwijzing 
dat althans de persoon van Atalja historisch is; anders zou ze wel een naam gekregen hebben 
die meer recht doet aan haar verdorven aard, vgl. de misvorming van de namen van de Sauliden 
Esbaäl en Meribbaäl (1 Krön 8:33-34) tot Isboset en Mefiboset (onder meer 2 Sam 4:1-12), 
waar -boset 'schande' betekent. Op de historiciteit van 2 Kon 11 kom ik in paragraaf 4 van 
dit hoofdstuk terug. 
27 Vgl. Cogan & Tadmor 1988, 132-133. 
28 Vgl. Slotky 1983, 233-234. 
29 H.F. Fuhs in TWAT II, 483-494. 
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geïnspireerde executie. Deze scène herinnert overigens aan de slachting van de Baais
priesters door Jehu in 2 Kon 10:18-28. 
Enigszins problematisch is de structurele status van 18e, het gedeelte na de atnach, 
waarin de priester opzichters aanstelt in de tempel. Deze zin kan men met de masoreten 
zien als het afsluitende deel van de narratieve omlijsting van een statische (perfectieve) 
kern, 18bcd; zowel in 18a als in 18e vindt men het imperfectum consecutivum. Het 
gehele vers is dan op de cultus gericht. Maar hij kan ook worden beschouwd als de 
inleiding op vs. 19, als de eerste stap van de troonsbestijging. In vs. 18e is immers 
niet meer het volk (des lands) het subject, maar de priester, terwijl de plaats van 
handeling in vs. 18e dezelfde is als in 19a. Op deze dubbelzinnigheid kom ik in het 
vierde hoofdstuk van deze studie terug. 
De verzen 19-20 gaan dus over het verbond tussen de koning en het volk. Niet zonder 
betekenis lijkt me, dat de koning in vs. 19 afdaalt van de tempel naar het paleis. Het 
komt me namelijk voor, dat hier behalve een geografische ook een ideologische dimensie 
aangewezen kan worden: de tempel staat niet alleen letterlijk hoger dan het paleis. 
Bovendien heeft de jonge koning blijkens het optreden van de priester en de zalving 
zijn positie aan JHWH te danken. Het chiasme in vs. 20, dat de kern vormt van vss. 
19-20, zou men als argument kunnen aanvoeren voor de hypothese dat het volk des 
lands de JHWH-getrouwe landadel is: stad en land stemmen dan in met de nieuwe 
situatie. Maar noodzakelijk is dit niet. Het hele hoofdstuk lijkt zich immers in Jeruzalem 
af te spelen, nergens verplaatst het toneel zich naar daarbuiten. Ik zie er dan ook een 
variatie op hetzelfde patroon in: er wordt met andere woorden twee maal hetzelfde 
gezegd. 
Ten slotte, wellicht herinnert 11:20 aan het begin van de geschiedenis van het volk 
in Kanaan: in Joz 11:23 en 14:15 heeft het namelijk rust na de strijd,30 in Ri 3:11, 
30, 5:31 en 8:28, nadat achtereenvolgens Otniël, Ehud, Debora en Gideon hun werk 
gedaan hebben.31 De parallel is duidelijk: steeds gaat het om de rust na de strijd 
tegen de Baälsdienaars. 
Met 12:1 wordt de episode van de troonsbestijging van Joas afgesloten. 

het totaal: 2 Kon 11:1-12:1 
Een geschikt middel om grip te krijgen op de essentie van een verhaal, op de 'bood
schap', is de actantenanalyse van Greimas. Als men te werk gaat volgens deze methode, 
kan men eerst op zoek gaan naar het object, het 'thema' van het verhaal in kwestie: 
wat is de essentie ervan, wat is het doel waarop de handelingen van de hoofdpersoon 
gericht zijn? Deze hoofdpersoon (héros), het subject, heeft tot taak het object te 

30 MT sqt. Deze overeenkomst is ook opgemerkt door Van Dorp (1986, 76 n. 15), die echter 
alleen de vindplaatsen uit Richteren noemt. 
31 Na Otniël, Debora en Gideon duurt deze periode 40 jaar, even lang als de regering van Joas, 
na Ehud zelfs 80 jaar. Er zijn overigens nog enige overeenkomsten tussen de verhalen over 
Joas en die van Gideon. De vader van Gideon heet namelijk ook Joas en aan zijn optreden 
gaat een periode van zeven jaar onderdrukking vooraf. Nader onderzoek van mogelijke parallellen 
tussen Gideon en Joas valt echter buiten het kader van dit onderzoek. 
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realiseren, hij voert het 'contract' uit, hij handelt. Maar doorgaans handelt het subject 
niet op eigen initiatief, meestal wordt hij al dan niet bewust gestuurd door de instantie 
die zender (destinateur) heet. In bijbelse verhalen is dat veelal JHWH. Dikwij Is spreekt 
hij, maar het komt ook voor dat men hem achter de woorden vandaan moet halen. 
Verder is er een personage of instantie ten behoeve van wie alles gebeurt : de bestemme
ling (destinataire). Ten slotte kunnen er helpers en tegenstanders zijn.32 

Uiteraard is deze aanpak niet zaligmakend, te meer niet daar hij op interpretatie berust 
en daardoor in zekere mate subjectief is. Maar hij dwingt de onderzoeker er wel toe, 
zich rekenschap te geven van de rol die de verschillende personages spelen in een 
verhaal, hij legt de vraag naar de essentie van het verhaal in kwestie bloot.33 

Hoe liggen de zaken nu in 2 Kon 11? Nu, het object lijkt een duidelijke zaak: dat 
moet het Davidische koningschap zijn, dat hier gerealiseerd moet worden door Joas 
op de troon te zetten. Behalve de directe verwijzingen naar David zijn er namelijk 
ook indirecte naar Salomo.34 Bij diens troonsbestijging in 1 Kon 1:38-40 speelt bij 
diens zalving zoals reeds vermeld eveneens een priester, i.e. Sadok, een rol, er is 
een lijfwacht, nu (in vs. 38) de krtj, de Kreti, die aan de krj uit 1 Kon 11:4 herinneren, 
en depltj, de Pleti; in vs. 39 roept het volk "Leve koning Salomo" en in vs. 40 verheugt 
het zich.35 Verder, in vs. 46 zit Salomo op de koninklijke troon.36 Ten slotte is 
de priester Abjatar, die in 1 Kon 2:26-27 verdreven wordt, wellicht een voorbode 
van de Baaispriester Mattan.37 De parallel tussen Salomo en Joas wordt nog versterkt 
doordat de eerste de tempel bouwt en de tweede hem herstelt. 
De zender in dit verhaal is Jojada. Hij spreekt, zal het brein achter de redding van 
Joas geweest zijn en deelt in de rest van het hoofdstuk de lakens uit. Nu is er ook 
tijdens de regering van Salomo een Jojada. Diens zoon Benaja doodt namelijk Davids 
opstandige zoon Adonia, die aan Atalja doet denken: hij hoort het rumoer in de stad 
(1 Kon 1:41), gaat naar de tempel (vs. 50), waar hij niet gedood wordt; dat gebeurt 
(hier later, in 1 Kon 2:25) elders. Deze overeenkomst onderstreept het (narratieve) 
verband tussen de twee troonsbestijgingen. 
Met de roltoekenning tot dusver als basis kunnen we ook het subject in dit verhaal 
'ontmaskeren'. In 11:1-3 is dat Jehoseba, in 11:4-12:1 zijn het de militairen: zij treden 
handelend op. Tegenstanders zijn in de eerste plaats Atalja, maar ook de Baaisdienaren, 
die in Mattan gepersonifieerd worden. Helpers zijn de voedster en het volk des lands. 
Maar wie is de bestemmeling? Naar mijn mening is dat niet Joas, hij is eerder de 
drager van het koningschap en dus deel van het object. Nergens treedt hij immers 
zelfstandig op. Het komt mij voor dat het volk de bestemmeling moet zijn. Dat heeft 

32 Greimas 1966; vgl. ook P. Kevers in Jagersma & Vervenne 1992, 118-119. 
33 In paragraaf 2 van hoofdstuk 5 kom ik op de status van dit instrument terug. 
34 Vgl. ook Muilen 1993, 49. 
35 Anders dan in 2 Kon 11:14, waar het volk des lands op de trompetten blaast, blaast men 
(letterlijk: bliezen zij) in vs. 39 op de bazuin. 
36 MT ks' hmlwkh, vgl. 11:19 ks' hmlkjm. 
37 Merkwaardigerwijs wordt Abjatar in 1 Kon 4:4 naast Sadok zonder commentaar weer als 
priester genoemd. In een beschouwing over de genese van 2 Kon 11-12 in paragraaf 4 van 
dit hoofdstuk kom ik hierop terug. 
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immers belang bij een koning die doet wat juist is in de ogen van JHWH (vgl. 12:3). 
Daarom moet er ook in 11:17 een verbond tussen JHWH en het volk, inclusief de 
koning, gesloten worden; deze ceremonie betekent een herinnering aan het verbond 
dat JHWH ten tijde van Mozes met het volk op de Horeb gesloten heeft (vgl. Dt 5:3-4) 
en dat door Jozua te Sichern (zie Joz 24) vernieuwd is. De namen van de hoofdpersonen 
onderstrepen dat: die luiden voluit Jehoseba (JHWH is overvloedig), Jehojada (JHWH 
weet) en Jehoas (gave van JHWH).38 Terwille van de overzichtelijkheid geef ik een 
schema van de actanten, waarbij twee episoden onderscheiden moeten worden: (I) 
de redding van Joas, die de opmaat vormt, en (II) de eigenlijke troonsbestijging: 

zender object bestemmeling 

Jojada Davidisch koningschap: 

Joas wordt koning 

volk 

helpers subject tegenstanders 

I voedster Jehoseba Atalja 

II volk des lands militairen Atalja, Mattan 

c. besluit 
In het voorgaande is er een aantal teksten op grond van concordantie-onderzoek in 
een bepaald daglicht gesteld: de auteur van 2 Kon 11 lijkt afhankelijk van de zgn. 
Priestercodex. Om te beginnen behoort Num 10, waar de trompetters uit 11:14 ooit 
hun opdrachten kregen, tot P.39 Ook de diadeem, die zijn oorsprong lijkt te vinden 
in Exodus en Leviticus, kan op een relatief laat ontstaan wijzen, de betrokken bijbel
gedeelten maken eveneens deel uit van P, terwijl het 'getuigenisteken' de ark van 
de getuigenis, de 'rwn h'dt, in herinnering roept; deze benaming komt alleen voor 
in Ex 25 e.V., in Num 4:5 en 7:89 en in Joz 4:16 bij de doortocht door de Jordaan, 
wat weer in een priesterlijke richting wijst.40 Bovendien vertoont de terechtstelling 
van Atalja overeenkomst met de executie van de vloeker in Lev 24:14. Verder, het 
woord sim (beeld) lijkt eveneens zijn wortels te vinden in deze laag.41 Daarnaast 

38 De naam van Joas zou verband kunnen houden met een Ugaritisch woord dat 'gave' betekent, 
zie KB 367. De spelling van deze naam komt in appendix 5.1 van het volgende hoofdstuk van 
deze studie aan de orde. 
39 Vgl. Soggin 1989, 160-161 en Smend 1989, 48-49. 
40 Voor de relatie tussen P en Jozua, een boek dat weliswaar deel heet uit te maken van het 
zgn. Deuteronomistisch Geschiedwerk maar vermoedelijk van later datum is, zie hoofdstuk 
3, paragraaf 4.3. 
41 Volgens Lohfink (1994, 219 n. 113) is het 'a word from PG'. Het komt in de eerste plaats 
voor in Gen 1:26, 27, 9:6 (de mens is beeld van God), 5:3 (Set is beeld van Adam), en Num 
33:52 (afgodsbeelden moeten vernietigd worden; hier wordt niet sbr gebruikt, zoals in 2 Kon 
11:18, maar 'bd)\ al deze gevallen zijn afkomstig uit de zgn. Priestercodex. Verder wordt het 
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lijkt het gebruik van de uitdrukking kmspt in priesterlijke richting te wijzen. Ten slotte 
zou het zo manifeste gebruik van het getal zeven een aanwijzing kunnen zijn in dezelfde 
richting: de zeven scheppingsdagen zijn ook uit deze koker afkomstig, terwijl de instelling 
van de sabbat, zo prominent aanwezig in 2 Kon 11:5-8, in P een centrale plaats in
neemt.42 Tegen deze achtergrond komt de zalving van Joas in vs. 12 nog meer in 
een priesterlijk licht te staan: getuige de vele vindplaatsen van deze handeling in Exodus, 
Leviticus en Numeri heeft ze veelal een religieuze dimensie.43 

Deze bevindingen geven aanleiding tot een beschouwing over de relatieve chronologie 
van de verschillende lagen in de Pentateuch. Afhankelijkheid impliceert immers een 
chronologie. Deze levert geen problemen op, als de auteur van 2 Kon 11 het werk 
van P gekend heeft. Maar terwijl P doorgaans relatief laat wordt gedateerd,44 wordt 
veelal aangenomen dat D al kort voor en tijdens de ballingschap ontstaan is.45 Als 
nu 2 Kon 11 inderdaad afhankelijk is van P, moet dit hoofdstuk later geschreven zijn 
dan in ieder geval het grootste deel van genoemd geschiedwerk,46 en dat is precies 
wat bij de structuuranalyse al naar voren is gekomen.47 In de aan de tekstgeschiedenis 
van 2 Kon 11 en 12 gewijde paragraaf 4 kom ik op de relatieve datering van deze 
hoofdstukken terug. 

woord gebruikt in het boek dat op naam staat van de priesterlijke profeet Ezechiël: in 7:20, 
16:17 (weer betreft het afgodsbeelden) en 23:14, waar het over afbeeldingen van mannen gaat. 
Deze plaatsen bevestigen de observatie van Lohfmk dat het gebruik van het woord sim 
karakteristiek is voor de priesterlijke traditie. Maar sim is behalve in 2 Kron 23:17 (de paralleltekst 
van 2 Kon 11:18) ook te vinden in 1 Sam 6:5 en 11, waar afbeeldingen van builen en muizen 
gemaakt worden, in Arnos 5:26, waar weer sprake is van afgodsbeelden, en in Ps 39:7, waar 
het woord gebruikt wordt in de betekenis van 'schaduw' (niet echt bestaand) en in Ps 73:20, 
waar het beeld dat de vijanden hebben van de vrome, door JHWH wordt versmaad. We moeten 
ons dus hoeden voor overhaaste conclusies, maar de meerderheid van de vindplaatsen wijst 
op een op zijn vroegst exilische ontstaanstijd van 2 Kon 11. 
42 Vgl. Soggin 1989, 156. Verder merkt Lohfmk (1994, 151 n. 39) op, dat de werkwoorden 
Iqhjs', bw' enjsb karakteristiek zijn voor de beschrijving van de omzwervingen in Genesis 
die tot PG behoren. Van deze werkwoorden komen de eerste drie voor in 11:4-8, waar Jojada 
zijn opdracht geeft, en het laatste in 11:19, waar Joas op de troon gaat zitten. Toeval? 
43 Voor de vindplaatsen zie Lisowsky 1958, 870. 
44 Zie Smend 1989, 57 en M. Vervenne in Jagersma & Vervenne 1992, 229. 
45 K.A.D. Smelik in Jagersma & Vervenne 1992, 236-241. In paragraaf 4 van dit hoofdstuk 
en in hoofdstuk 6 kom ik echter tot een wat latere datering. 
46 Vgl. ook de opmerking van Brettler (1998, 31) over de late datering van de meeste vindplaatsen 
van de uitdrukking kmspt. 
47 Een argument voor een late datering zou ook het gebruik van de uitdrukking kmspt 
(overeenkomstig de gewoonte) in 11: 14 kunnen zijn, waarover Bretüer (1998, 31) heeft opgemerkt 
dat ze "is used predominantly in late texts." Deze observatie wordt bevestigd door de vele 
late vindplaatsen die Johnson in TWAT (5, 105-106) geeft: behalve 1 Kon 5:8 (SV/NBG 4:28) 
en 6:38 komt kmspt in een vergelijkbare 'cultische' context voor in Ezra 3:4, Neh 8:18, 1 Kron 
6:17 (SV/NBG 6:32), 15:13, 23:31, 24:19, 2 Kron 4:7, 8:14, 30:16 en 35:13. Het lijkt er 
dus op dat er een doorgaande lijn loopt van P (vgl. de desbetreffende noot bij de vertaling 
van 2 Kon 11:14) naar Kronieken. 
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Nu lijkt 2 Kon 11 niet het enige gedeelte dat naderhand, dus (geruime tijd) na ca. 
550v.o.j., in de Koningen-boeken is ingevoegd. Zo betoogt Smelik, dat 2 Kon 18:17-
20:19 in de Perzische tijd uit Jesaja is overgenomen, toen Jeruzalem weer een sterke 
stad leek te worden.48 2 Kon 11 zou dan ontstaan kunnen zijn in een periode dat 
men weer hoop had op herstel van de Davidische dynastie. Daarop wijst ook de mede
deling in vs. 19 dat Joas op de troon der koningen geplaatst wordt. De Koningenboeken 
besluiten namelijk met een gebeurtenis die hoop geeft voor de toekomst: in 2 Kon 
25:27-30 krijgt Jojakin eerherstel en mag hij in Babel, waar hij in ballingschap heen 
is gevoerd, een plaats innemen die nog hoger is dan deze. En omdat de uitdrukking 
ks ' hmlkjm alleen in 2 Kon 11:19 en 25 : 28 voorkomt, mag er aan een direct verband 
gedacht worden. Joas wordt zo een opmaat voor Jojakin, er is weer toekomst voor 
het geslacht van David. Het is evenwel niet mogelijk aan dit vermoeden een concrete 
datering te verbinden. In paragraaf 4 van dit hoofdstuk kom ik hierop terug.49 

3.3.2 2 Kon 12:2-22 De regering van Joas 

a. de structuur van 2 Kon 12:2-22 
Bij de bespreking van 2 Kon 11 is gebleken, dat de indeling van MT in petuchot en 
setumot inzicht kan geven in de structuur van oudtestamentische verhalen. Ook in 
2 Kon 12 is dat het geval. Dit hoofdstuk is ingedeeld in drie petuchot. 
In de middelste, die vss. 7-17 omvat, wordt de tempel gerestaureerd. Dezepetucha 
kan op grond van de inhoud in drieën verdeeld worden. In de eerste episode, vss. 
7-9, falen de priesters bij het volbrengen van hun opdracht; deze wordt afgesloten 
met een parallellisme. In de tweede episode, vs. 10, treft Jojada een nieuwe regeling. 
In het derde deel, vss. 11-17, wordt die uitgevoerd; hier vormt een chiasme de afsluiting. 
Deze petucha vormt dus een drieluik. Het eerste en het derde deel beginnen met wjhj 
(maar/en het geschiedde), vervolgens wordt er over het herstel van de tempel gesproken, 
dat in het eerste niet en in het derde deel wel plaatsvindt, en beide besluiten met de 
priesters, die geen respectievelijk wel geld krijgen. In beide delen nemen niet-narratieve 
zinnen een grote plaats in. In het narratieve midden staat de priester Jojada, die daarmee 
het hart van dit hoofdstuk is. 
De eerste petucha bestaat uit twee delen. Het eerste vormt het inleidende deel van 
het raamwerk van dit hoofdstuk en wordt afgesloten met een chiasme. In het tweede 
deel geeft Joas de priesters de opdracht de tempel te herstellen. De derde petucha 
bestaat eveneens uit twee delen, waarvan het laatste het afsluitende deel van het raamwerk 
omvat. Het eerste deel vertelt, hoe Joas de tempelschatten als afkoopsom naar Hazaël, 
de koning van Aram, stuurt. 
Dit hoofdstuk laat ons dus een drieluik zien. Het middenluik schildert het herstel van 
de tempel. 'Links' zien we Joas, die opdracht geeft de tempel te herstellen, 'rechts' 

48 Zie Smelik 1992, 124. 
49 Dat de diadeem uit 2 Kon 11:12 in Zach 9:16 weer opduikt, helpt ons niet veel verder. Dit 
hoofdstuk is namelijk niet van de hand van de profeet Zacharja die in de tijd van Zerubbabel 
leefde, maar van de zgn. Deutero-Zacharja, wiens optreden moeilijk te dateren is. 
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dezelfde Joas, die echter nu de tempelschatten misbruikt en daarmee afbreuk doet 
aan zijn vroegere werk. In schema: 

A raamwerk 12: 2a snz/pf - 4b nz/pt 
B eerste optreden van Joas: 

regeling tempelherstel 
5a wj'mr: - 6cd 

snz/ipf" 
C 1 de priesters falen 7a wjhj - 9c prt & inf 

C 2 Jojada treft nieuwe regeling 10a ipf cons - lOef Apf cons 
C 3 nieuwe regeling wordt uitgevoerd 11a wjhj - 17c snz/ipf 

B laatste optreden van Joas: 
oorlog met Aram 

18a 'z j'lh -19g wj'l 

A raamwerk 20ab nz/pt -22c ipf cons 

Deze visie op de structuur van 2 Kon 12 verschilt van de analyse die Van Dorp gegeven 
heeft.50 Deze ziet in dit hoofdstuk twee parallelle reeksen. In de eerste, vss. 5-9, 
wordt het oorspronkelijke plan van Joas uitgewerkt. In de tweede, vss. 11-17, wordt 
de definitieve regeling gepresenteerd. Evenals dat volgens mijn analyse het geval is, 
staat vs. 10, het initiatief van Jojada, in het midden. Beide reeksen bevatten twee 
episoden, die de procedure voor de financiering (vss. 5-6 respectievelijk 11-13) en 
de toepassing daarvan (vss. 7-9 respectievelijk 14-17) aan de orde stellen. 
Tegen deze analyse zijn twee bezwaren in te brengen. In de eerste plaats veronachtzaamt 
Van Dorp hiermee de vv/A/'-zinnen, die in de bijbelse vertelkunst doorgaans aan het 
begin van een nieuwe episode staan. In de tweede plaats isoleert hij de tempelrestauratie 
en maakt hij die los uit de context van het hele hoofdstuk. Daardoor is hem ontgaan, 
dat de tegenstelling tussen de vroegere en de latere Joas het kader van dit hoofdstuk 
vormt. Mijn analyse wordt bovendien gesteund door de/?er«c7za-indeling. 

b. exegese van 2 Kon 12:2-22 de regering van Joas 
In het nu volgende wil ik evenals bij de bespreking van 2 Kon 11 de tekst eerst onderdeel 
voor onderdeel nauwkeurig bekijken. Daarna probeer ik aan de hand van het actanten
schema van Greimas tot een totaalinterpretatie te komen. 

12:2-6 het eerste optreden van Joas 
Dit hoofdstuk begint goed. In het zevende jaar van koning Jehu wordt Joas koning, 
en veertig jaar is hij aan het bewind, even lang als David en Salomo,51 waarbij de 
overeenkomst met Salomo prevaleert: deze regeerde de gehele periode te Jeruzalem, 
terwijl David eerst zeven jaar te Hebron koning was. Beide getallen duiden uiteraard 
meer aan dan een hoeveelheid, ze zeggen ons iets over het gesternte waaronder Joas 
begint. In dat gesternte staat de priester Jojada hoog aan de hemel. Een bijzondere 

50 Van Dorp 1988. 
51 1 Kon 2:11 respectievelijk 1 Kon 11:42. 
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vermelding verdient hier de masoretische interpunctie. Worden doorgaans 'Jojada' 
en 'de priester' verbonden door een conjunctivum, zodat deze woordgroep 'in één 
adem' uitgesproken wordt, hier staat onder 'Jojada' een distinctivum, een tifcha. 
Daardoor valt er een korte pauze na 'Jojada', waardoor de woordgroep 'de priester' 
meer nadruk krijgt. 
Er is echter een maar: "de hoogten (bmwt) verdwenen niet, nog steeds bracht het volk 
slacht- en brandoffers op de hoogten." Hiermee stuiten we op een rode draad door 
het Deuteronomistisch Geschiedwerk. Deze mededeling is namelijk een herhaling van 
wat in 1 Kon 22:44 bij Josafat vermeld werd en ze wordt verderop een aantal malen 
herhaald: in 2 Kon 14:4 gebeurt dat tijdens de regering van Joas' zoon Amasja, in 
15:4 onder zijn kleinzoon Azarja en in 15:35 onder zijn achterkleinzoon Jotam. Dit 
vijftal maakt evenwel deel uit van een lange reeks: Salomo heeft hoogten gebouwd 
(1 Kon 11:7-8) en Asa heeft ze laten staan (15:14). Na Jotam offert en rookt Achaz 
(2 Kon 16:4) op deze plaatsen. Onder Hizkia (2 Kon 18:4) worden ze wel verwijderd, 
maar door Manasse (21:3) herbouwd. Door Josia (23:13, 15) worden ze ten slotte 
weer verwoest. Joas staat hier dus in een traditie.52 

Zoals al bij de vertaling besproken is, worden er in vs. 5 drie bronnen van inkomsten 
genoemd: twee heffingen en spontane vrijwillige bijdragen. Merkwaardigerwijs moeten 
de priesters die van 'bekenden' in ontvangst nemen. Het is niet duidelijk aan wie we 
hier moeten denken. Moeten we hier met Van Dorp denken aan een tempelfunctiona
ris?53 Of moeten we met Slotky aannemen dat dit wijst op een persoonlijke relatie 
tussen de priesters en het volk?54 Opdat de inning niet anoniem is? Om ontduiking 
en schijnheiligheid te voorkomen? Hoe het zij, in dit stadium is er één pot voor de 
tempeldienst én voor de reparaties. 

12:7-17 het herstel van de tempel 
In vss. 7-9 blijken de priesters in het volbrengen van hun opdracht gefaald te hebben, 
waarbij de koning Jojada ter verantwoording roept; de chiastische ordening van hun 
namen respectievelijk functies vormen een icoon van deze tegenstelling. Nu wordt 
er een andere regeling getroffen, waarbij de priesters buiten spel gezet worden: het 
geld van de heffingen wordt ten behoeve van het tempelherstel in een speciaal fonds 
gestort. Zijzelf krijgen (in vs. 17) de opbrengst van schuld- en zondoffers. Dat dit 
alles in het 23e jaar gebeurt, is niet toevallig: het is dan 160 (4 x 40 jaar) na de 
grondlegging van de tempel in 1 Kon 6:1.55 

In vs. 10 neemt Jojada het heft in handen. Hij neemt een kist en boort een gat in de 
deksel. Het woord dat hier als 'kist' vertaald is, 'rwn, is hetzelfde woord als gebruikt 
wordt voor de ark des verbonds, waarin zich de stenen tafels met de Tien Woorden 

52 De rol die gegevens als deze spelen bij het onderzoek naar het ontstaan van de Koningen-boeken, 
komt in paragraaf 4 van dit hoofdstuk aan de orde. 
53 Van Dorp 1988, 78 n. 8 en de daar gegeven verwijzingen. 
54 Slotky 1983, 236. 
55 Vgl. Van Dorp 1988, 77 n. 3. Hier wordt verwezen naar Koch 1978, 435. 
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bevonden. Mozes gebiedt in Dt 31:25-26 bovendien de priesters het boek van het verbond 
ernaast te leggen.56 Op deze manier wordt er mogelijk een relatie gelegd tussen het 
tempelherstel en de wet/het verbond. Maar omdat de functie van de twee kisten bepaald 
niet overeenkomen - 'rwn is een ruim begrip -, mogen we hier toch op zijn hoogst 
een toespeling in zien. 
De manier waarop in 12:10-16 een en ander dan in zijn werk gaat, lijkt als twee druppels 
water op het tempelherstel onder Josia in 2 Kon 22 :3-9. Ik geef een aantal overeenkom
sten: 

a. hzq 't-bdq (gebreken herstellen, 12:6-13): komt verder alleen voor in 2 
Kon 22:5; verder in Ez 27:9, 27, waar sprake is van schade aan schepen, als mhzjqj 
bdq ((scheeps-)timmerlieden). 

b. smrj hsp (dorpelwachters, 12:10) treden ook op in 2 Kon 22:4 (= 2Kron 
34:9). Bovendien in 2 Kon 23:4, waar Josia de cultus zuivert en in 25:18 (= Jer 52:24), 
waar Nebukadnessar Jeruzalem verovert en de tempel plundert. 

c. hkhn hgdwl (de hogepriester, hier Jojada, 12:11): treedt ook op in 2 Kon 
22:4, waar Chilkia dit ambt bekleedt. 

d. spr hmlk (de schrijver van de koning, 12:11): vindt een tegenhanger in 
2 Kon 22:9, 10 spn hspr (Safan de schrijver). 

e. Ihrsj h's wlbnjm (aan de timmerlieden en de bouwlieden, 12:12): komen 
(als Ihrsm wlbnjm) ook voor in 2 Kon 22:6. 

f. wlqnwt 'sjm w'bny mhsb (om hout en gehouwen stenen te kopen, 12:13): 
komt eveneens voor in 2 Kon 22:6. 

g. 'sj hml'kh (de uitvoerders van het werk, 12:12, 15, 16): verrichten hun 
bezigheden ook in 2 Kon 22:5. 

h.kjb 'mnh hm 'sjm (want in goed vertrouwen handelden zij, 12:16): is (met 
de spelling b 'mwnh) te vinden in 2 Kon 22:7; ook verder is 22:7 een variatie op 12:16. 

Het is duidelijk, wat de verteller met al deze overeenkomsten bedoeld heeft: hij heeft 
Joas willen schilderen als een voorbode van Josia. Daarop wijzen ook de jonge leeftijd 
van beiden bij hun troonsbestijging, zeven respectievelijk acht jaar, en de betrokkenheid 
van het volk des lands daarbij. Maar Joas gebruikt in een later stadium de tempelschatten 
om een buitenlandse vorst te behagen. Deze daad versterkt het effect van de mededeling 
dat het volk blijft offeren op de hoogten: Joas lijkt wel op Josia, maar staat in diens 
schaduw. 
De episode van de tempelrestauratie bevat nog een vooruitwijzing: de dorpelwachters 
uit vs. 10 zien we weer optreden bij de verovering van de tempel door Nebukadnessar. 
Dat deze overeenkomst geen toeval is, blijkt uit de schalen, snuiters en sprengbekkens 
uit vs. 14, die de laatste in 2 Kon 25:14-15 als onderdeel van de tempelschatten 
wegvoert.57 

56 Vgl. Van Dorp 1988, 78 n. 9. 
57 MT spwt (in 2 Kon 25: kpwt), mzmrwt, mzrqwt. 
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Maar er zijn ook herinneringen aan de tempelbouw van Salomo. In 1 Kon 5:29-32 
(SV/NBG 5:15-18) verrichten steenhouwers, uitvoerders van het werk en bouwlieden 
hun arbeid, en daarbij worden gehouwen steen en hout gebruikt. 
Zo is de regering van Joas een tussenstation tussen die van Salomo en die van Josia. 

12:18-22 de nadagen van Joas 
In dit tekstgedeelte, dat uit twee scènes bestaat, zien we Joas in zijn nadagen. In de 
eerste, de oorlog tegen Aram, staat hij weer in een traditie. Er is in dit verband namelijk 
een gegeven dat te denken geeft. Dat zijn de schatten/schatkamers van het huis van 
JHWH en die van het huis van de koning in vs. 19. Dit motief is behandeld door De 
Wit in zijn artikel 'Voorwerpen in de tempel. Een begeleidend motief in het boek 
Koningen' ,58 De betrokken schatten worden voor het eerst genoemd in 1 Kon 7:13-51 
(= 2 Kron 4:1-5:1) en voor het laatst in 2 Kon 25:13-17 (= 2Kron36:18); in het 
eerstgenoemde hoofdstuk worden ze vervaardigd, in het laatstgenoemde definitief naar 
Babel weggevoerd. Zo omlijsten ze de geschiedenis van Israël en Juda gedurende 
de periode van de eerste tempel. Maar ook daartussendoor spelen de tempelschatten 
regelmatig een rol. In 1 Kon 14:26 ( = 2 Kron 12:9) worden ze ten tijde van Rechabeam 
meegenomen door farao Sisak; in 1 Kon 15:18 (= 2 Kron 16:2) geeft Asa ze aan 
Benhadad(de voorganger van Hazaël); in 2 Kon 14:14 (= 2 Kron 25:24) neemt Joas 
van Israël ten tijde van Amasja al het goud en het zilver en al de vaten die gevonden 
werden in het huis van JHWH en in de schatkamers in het huis van de koning, mee 
naar Samaria. Vervolgens stuurt Achaz in 2 Kon 16:8 (= 2 Kron 28:21) zilver en 
goud uit de tempel en uit het paleis naar Tiglatpileser van Assyrie, in 2 Kon 18:15 
geeft Hizkia dat aan Sanherib,59 en in 2 Kon 24:13 (= 2 Kron 36:10) worden ten 
tijde van Jojakin de schatten uit de tempel en het paleis door Nebukadnessar meegenomen 
naar Babel.60 Kortom, we hebben hier met een deuteronomistisch motief te maken. 
In dit tekstgedeelte vormen de namen van de hoofdpersonen en hun functies een parallel
lisme: Hazaël de koning van Aram en Joas de koning van Juda. Daardoor wordt Joas 
gelijkgeschakeld met Hazaël; de symboliek hiervan behoeft geen nadere toelichting. 
In de tweede scène, de dood van Joas, hebben de namen van de samenzweerders ons 
iets te zeggen. De naam van de eerste is in de Codex Leningradensis, waarop BHS 
gebaseerd is, Jozabad, wat evenals die van de tweede, Jehozabad, 'JHWH schenkt' 
betekent. In verscheidene andere handschriften heet de eerste Jozakar: 'JHWH gedenkt'. 
Mijns inziens wil de verteller hiermee uitdrukken dat zij instrumenten van JHWH 
zijn. Ook de namen van hun vaders geven te denken. De een heet Simeat, waarin 
de wortel sm ' (horen) verborgen kan zitten, de ander Somer, 'bewaker'. Is het JHWH 
die hier gehoord en bewaakt heeft? 

58 De Wit 1993. 
59 Hier ontbreekt evenals bij de regering van Joas een parallel bij de Kronist, die de Hizkia 
uit zijn bron geïdealiseerd heeft. Zoals in hoofdstuk 3 zal blijken, liggen bij Joas de zaken 
anders. 
60 Hier laat de verteller een profetie in vervulling gaan, die Jesaja in 2 Kon 20:17 (= Jes 39:6) 
tot Hizkia gesproken had. 
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Een rechtstreeks verband tussen de vervreemding van de tempelschatten en de samenzwe
ring die een einde maakt aan het leven van Joas, wordt door de verteller niet gelegd. 
Maar wij als lezers mogen zelf onze conclusie trekken. Daarbij worden we geholpen 
als we ons realiseren welke koningen er nog meer door een samenzwering (qsr) om 
het leven worden gebracht. Dat zijn Amasja (2 Kon 14:19 = 2 Kron 25:27) en Amon 
(2 Kon 21:23 = 2 Kron 33:24) van Juda, en Nadab (1 Kon 15:27), Ela (1 Kon 16:9), 
Achab (vgl. 2 Kon 10:9), Joram (2 Kon 9:14), Zekarja (15:10), Pekachja (15:25) 
en Pekach (15:30) van Israël, allen vorsten die (wat Amasja betreft: uiteindelijk) niet 
deden wat juist is in de ogen van JHWH. 

het totaal: 2 Kon 12:2-22 
Evenals bij de exegese van 2 Kon 11 wil ik hier proberen tot een actantenschema 
te komen. Als uitgangspunt daarvoor neem ik de structuur zoals die hiervoor aan het 
licht gebracht is: 

raamwerk 2-4 

eerste optreden van Joas: regeling tempelherstel 5-6 

de priesters falen 7-9 

Jojada treft nieuwe regeling 10 

nieuwe regeling wordt uitgevoerd 11-17 

laatste optreden van Joas: oorlog met Aram 18-19 

raamwerk 20-22 

Zoals het schema laat zien, staat de priester Jojada in het midden, hij zorgt ervoor 
dat het 'karwei', het herstel van de tempel, geklaard wordt. Hij komt tot handelen 
en vervaardigt in vs. 10 de kist en is dus het subject.61 De tempelrestauratie is het 
object. JHWH is de bestemmeling, die in de tempel vereerd wordt. De zender is Joas, 
die in vss. 5-6 en 8 spreekt en opdrachten geeft. Helpers zijn de uitvoerders en de 
handwerkslieden. De priesters maken een ontwikkeling door. Aanvankelijk zijn zij 
tegenstanders, die hun taak niet naar behoren uitvoeren. Maar later zijn zij helpers, 
namelijk als zij geld inzamelen. 
Ik vat deze resultaten weer samen in een schema: 

61 Dat de rol van Jojada in 12:3 eerder die van zender lijkt, doet vermoeden dat raamwerk 
en verhaal door verschillende auteurs geschreven zijn. 
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zender object bestemmeling 

Joas herstel van de tempel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

priesters < 
uitvoerders & 

handwerkslieden 

Jojada < priesters 

In het laatste deel veranderen de zaken. Houdt men vast aan het tempelherstel als 
object, dan wordt Joas tegenstander, doordat hij de tempelschatten vervreemdt. Resteert 
de rol van Hazaël. Deze is moeilijker te bepalen. Het best lijkt het hem ook bij de 
tegenstanders te scharen: zijn optreden is er immers de oorzaak van dat het tempelherstel 
stagneert. 
De vraag is echter, of het wel mogelijk is om deze episode met die van het eigenlijke 
herstel onder één noemer te brengen. In vss. 18-19 is namelijk in wezen niet het tempel
herstel het object, maar de vervreemding van de tempelschatten; daarbij is Hazaël 
de bestemmeling. Ten slotte komt het me voor, dat Joas de zender is en dat het subject 
vanwege de beknoptheid van deze scène ongespecificeerd blijft. Maar men kan het 
ook zo zien, dat Joas zowel zender als subject is. In schema: 

zender object bestemmeling 

Joas vervreemding tempelschatten Hazaël 

helpers subject tegenstanders 

- 7 -

In 2 Kon 12 openbaart zich dus een spanning tussen de structuur zoals die op grond 
van het taalgebruik aan het licht is gebracht en de indeling die uit de actantenanalyse 
resulteert. Wijst de eerste in de richting van een eenheid die uit een drieluik bestaat, 
de tweede suggereert een tweedeling. Op dit probleem van discrepantie tussen 'taal
kundige' of liever 'stilistische' en 'narratieve' structuur en op de functie van de 
actantenanalyse daarbij kom ik in hoofdstuk 4 uitgebreider terug. 
In deze paragraaf zijn de personages die alleen in het raamwerk figureren, buiten 
beschouwing gebleven, omdat zij niet tot het eigenlijke verhaal behoren. Het zou 
overigens ook moeilijk zijn geweest hun een rol toe te kennen, omdat hun optreden 
slechts indirect met het thema van dit verhaal te maken heeft. Daardoor is de actanten
analyse in feite een bevestiging van de verdeling van dit verhaal in een kronikaal 
raamwerk en een narratief gedeelte. 

c. besluit 
Als we hoofdstuk 11 van 2 Koningen vergelijken met hoofdstuk 12, springt onmiddellijk 
in het oog dat het laatste veel hechter verankerd is in de geschiedenis van Israël sinds 
de rijksdeling dan het vorige. In allerlei opzichten is het te beschouwen als een schakel 

53 



in de ketting die van die rijksdeling naar de ballingschap voert. Het begint al met 
de mededeling over de hoogten. Daarna volgen de dorpelwachters, het tempelgerei 
en ten slotte de tempelschatten, die alle in het laatste hoofdstuk van 2 Koningen terug
komen. Daardoor ademt het een pessimistischer sfeer dan hoofdstuk 11. Men weet 
hoe het af zal lopen, maar veel uitzicht op betere tijden is er nog niet. 
Opmerkelijk is wel, dat met name de episode van het tempelherstel, 2 Kon 12:5-17, 
ingeraamd lijkt te zijn door aan P ontleende elementen, namelijk de heffingen in vs. 
5 en het afsluitende vs. 17. Op dit gegeven kom ik in de volgende paragraaf terug. 

4. De constructie van profetische geschiedenis in 2 Kon 11 en 12 

Zoals in het voorgaande is gebleken, is er in het verleden al veel onderzoek gedaan 
naar 2 Kon 11-12. Daarbij is ook de nodige aandacht besteed aan de wordingsgeschiede
nis van de tekst, een onderwerp dat hiervoor slechts zijdelings aan de orde is gekomen. 
In dit hoofdstuk wil ik daar nader op ingaan. In het kader daarvan onderwerp ik ook 
de historiciteit van de betrokken verhalen aan een nadere beschouwing. 
Reeds lang is opgemerkt dat de geschiedenis van het volk Israël van de intocht tot 
de ballingschap allerlei oneffenheden bevat, die erop wijzen dat dit complex niet in 
één keer ontstaan kan zijn. Een bespreking van de belangrijkste opvattingen die zich 
hieromtrent gevormd hebben, geeft Smelik,62 wiens overzicht ik hier in het kort weer
geef. 
Volgens Noth heeft één redacteur, geïnspireerd door de toenmalige versie van het 
boek Deuteronomium, een aantal bronnen en tradities verwerkt tot één doorlopend 
geschrift: het Deuteronomistisch Geschiedwerk. Deze hypothese heeft de nodige reacties 
opgeroepen. 
De eerste is de theorie van de tweevoudige redactie van Cross. De eerste redactie 
is pre-exilisch en stamt uit de tijd van Josia (ca. 639-609). Deze is optimistisch en 
ziet in Josia als waardige nazaat van David een hoogtepunt. De tweede vindt zijn oor
sprong in de ballingschap (ca. 550) en is pessimistisch. Hiertoe behoort de beschrijving 
van de nadagen van Juda en de ondergang ervan, maar in deze fase zou ook het bestaande 
werk zijn uitgebreid, gecorrigeerd en geactualiseerd. Een belangrijk argument voor 
deze tweedeling is, dat er zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke beloften inzake 
een eeuwige Davidische dynastie zijn gedaan; de laatste zouden pre-exilisch zijn. 
Ten tweede is er de theorie van de drievoudige redactie. Een prominent vertegenwoordi
ger hiervan is Smend. Deze onderscheidt DtrH, die vooral in de geschiedenis geïnte
resseerd was, DtrP met een voorliefde voor profetenverhalen en DtrN, die de tekst 
vanuit zijn liefde voor de wet becommentarieerde. Al deze lagen zouden in ieder geval 
na de val van Jeruzalem (587/86) zijn ontstaan. 
Een probleem met deze hypotheses is, dat het moeilijk is de verschillende lagen met 
een redelijke mate van nauwkeurigheid te onderscheiden. Bovendien rijst de vraag, 

62 In Jagersma & Vervenne 1992, 236-241. In het nu volgende beperk ik me tot de visies zoals 
die met betrekking tot de geschiedenis van Juda zijn ontwikkeld. 
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waarom latere redacties de eerdere niet consequenter hebben omgewerkt; er zitten 
namelijk nogal wat tegenstrijdigheden in de overgeleverde tekst. Aan het laatste bezwaar 
komt de zgn. blokkentheorie tegemoet. Volgens deze theorie werd het oorspronkelijke 
geschrift met nieuwe tekst uitgebreid zonder dat in de bestaande werd ingegrepen. 
Zo onderscheidt Weippert op basis van variaties in de formules die de beoordeling 
van de diverse koningen uitdrukken, drie redacteuren:63 

a. RL Deze zou na de val van Samaria uit het noorden gevlucht zijn en onder 
de invloed van de reformatie van Hizkia tussen Pekach en Manasse zijn werk hebben 
geschreven en Josafat tot Achaz van Juda en Joram tot Hosea van Israël aan een kritische 
evaluatie onderworpen hebben. De oordelen van deze redacteur over de Judese koningen 
zijn relatief mild: zij deden wat juist was in de ogen van JHWH, maar verwijderden 
de hoogten niet. Van de negatief beoordeelde zuidelijke vorsten Joram en Achazja 
wordt niet gezegd dat zij deden wat kwaad was in de ogen van JHWH, zoals bij de 
noordelijke koningen, maar dat zij op de weg van de koningen van Israël respectievelijk 
van het huis van Achab gingen, en Achaz 'deed niet wat juist is in de ogen van JHWH '. 

b. RIL Deze zou Rechabeam, Abiam, Hizkia, Manasse en Amon van Juda 
beoordeeld hebben, en bovendien de vroege koningen Jerobeam I tot Achazja van 
Israël; hij zou gewerkt hebben onder de invloed van de cultusreformatie van Josia. 
Voor hem zou David het goede en Jerobeam I het slechte voorbeeld uit het verleden 
zijn. Bij hem vinden we bij de zuidelijke koningen naast de formule 'deed wat juist 
was in de ogen van JHWH' wel de tegenhanger: 'wat kwaad was'. 

c. RUL Deze redacteur is een pessimist, die de ondergang van Jeruzalem 
in beeld heeft en de laatste vier koningen van Juda negatief beoordeelt. Zij deden 'wat 
kwaad was in de ogen van JHWH naar alles wat hun vaderen gedaan hadden' (bij 
Sedekia: 'wat Jojakim gedaan had'). 
Een enigszins gewijzigde variant van deze theorie is die van Eynikel: RI, volgens 
hem uit het zuiden afkomstig, zou zijn werk niet met Josafat/Joram begonnen zijn, 
maar met Salomo.64 Voor hem zou Hizkia, die de hoogten verwijderde en de bronzen 
slang vernietigde, de grootste koning geweest zijn. Ril zou naast David Mozes als 
ijkpunt voor ogen hebben gehad en anders dan RI Salomo veroordeeld hebben; voor 
hem vormde Josia het hoogtepunt.65 Voor mijn onderzoek zijn deze verschillen overi
gens niet van belang. 
Een alternatief voor deze hypothesen is ontwikkeld door Smelik.66 Volgens hem zijn 
er eerst raamwerken voor het geheel opgesteld; de historische gegevens daarvan zijn 
ontleend aan de kronieken van de koningen van Juda en die van Israël. Deze zijn vervol
gens in verschillende stadia en door verschillende auteurs 'ingevuld' met narratieve 
gedeelten, die eerder met historische verhalen/romans vergeleken moeten worden dan 
met geschiedschrijving. Ze hebben een duidelijk profetische lading, niet voor niets 

63 Een bespreking hiervan geeft Eynikel (1996, 37-39). 
64 Eynikel 1996, 120-121. 
65 Eynikel 1996, 359-360. 
"InSmelik 1985,Smelik 1992 hoofdstuk 1 ('The use ofthe Hebrew Bible as a historical source. 
An introduction') en Smelik & Van Soest 1993. 
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maken de betrokken werken in de Hebreeuwse traditie deel uit van de 'Eerdere Profeten'. 
Ook deze hypothese verklaart oneffenheden in het Deuteronomistisch Geschiedwerk. 
Volgens Smelik is het namelijk tussen 600 en 560 ontstaan. In die tijd is Jeruzalem 
gevallen en de elite naar Babel weggevoerd, gebeurtenissen die uiteraard grote invloed 
gehad hebben op de visie op verleden en toekomst. Bovendien zullen de tijdsomstan
digheden verhinderd hebben het werk goed af te ronden. Een treffend voorbeeld van 
een niet goed afgewerkte geschiedenis is die van Joas van Israël. Het kale raamwerk 
daarvan bevindt zich nu in 2 Kon 13:10-13, maar in vss. 14-19 heeft hij als het ware 
postuum een ontmoeting met Elisa. Vervolgens lezen we in vss. 22-25 over zijn strijd 
met Aram en in 14:8-14 over die met Amasja van Juda, waarna het slot van het raam
werk in vss. 15-16 wordt herhaald. De verklaring voor dit alles is waarschijnlijk dat 
men met de dood van Elisa en Hazaël de zgn. profetencyclus, die 1 Kon 17 tot 2 Kon 
13 omvat, heeft willen afronden,67 en vervolgens tot de ontdekking kwam, dat Joas 
van Israël een rol gespeeld heeft bij de regering van Amasja van Juda. Ook het slot 
van 2 Koningen laat nu een enigszins onbevredigende indruk achter, maar daar lijkt 
toch een theologische visie in verwerkt. Deze houdt in, dat van wie naar Egypte zijn 
gegaan, niets meer vernomen is, maar dat er hoop is voor hen die in Babel zijn. 

De vraag is nu, welke hypothese het meest recht doet aan mijn bevindingen in het 
voorgaande. Bij de beantwoording daarvan neem ik als uitgangspunt, dat 2 Kon 12 
zozeer met de laatste hoofdstukken van 2 Koningen verbonden is, dat het onwaarschijnlijk 
is dat ze uit verschillende fasen van ontstaan van het Deuteronomistisch Geschiedwerk 
stammen.68 Daarmee vallen zowel de lagentheorie van Cross als de blokkentheorie 
van Weippert/Eynikel af omdat die 2 Kon 12 bij een eerdere redactie onderbrengen 
dan 2 Kon 25; de visie van Smend voldoet niet omdat ze de kronikale en de narratieve 
gedeelten (raamwerk en vertelling) over één kam scheert.69 De hypothese van Smelik 
geeft ons evenwel de mogelijkheid om de voorlopige resultaten met betrekking tot 
de wording van 2 Kon 11 en 12 op een adequate wijze binnen een groter kader te 
plaatsen. 
Het oudste is in diens visie het raamwerk van hoofdstuk 12, dat mijns inziens 2 Kon 
12:1-4 en 20-22 omvat.70 Dit kader ga ik nu nader bekijken. De verzen 1-2 zullen 
afkomstig zijn uit de Kronieken van de koningen van Juda,71 de evaluerende verzen 
3-4 komen uit de koker van de theologie van de 'raamwerker'. Van de verzen 20-22 

67 Vgl. Van Daalen 1984. 
68 Minder belangrijk daarbij is de vraag, of 2 Kon 12 afhankelijk is van 2 Kon 22 of andersom. 
Op deze vraag kom ik verderop in deze paragraaf terug. 
69 Vgl. Smend 1989, 121-123. 
70 Würthwein (1984, 352-354), wiens ideeën verwant zijn met die van Smend, is van mening 
dat 12:1-4 en 20-22 afkomstig zijn van DtrG, d.i. de auteur van de eerste versie van het 
Deuteronomistisch Geschiedwerk, het 'Grundschrift'. Deze zou vss. 18-19 overgenomen hebben 
uit een notitie over een bedreiging van Jeruzalem door Hazaël. Vss. 5-17 zou een nadeuterono-
mistische invoeging zijn van heterogene origine. 
71 Wellicht met uitzondering van het getal veertig, dat zoals betoogd het resultaat kan zijn van 
een ideologisch geïnspireerde aanpassing. 
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lijken in ieder geval 20-21 en 22bc aan de genoemde kroniek ontleend. Voor wat vs. 
22a betreft, aarzel ik. Dat het een chiasme bevat met 21a1 en de inhoud daarvan ge
deeltelijk herhaalt, wijst naar het mij voorkomt in de richting van een toevoeging van 
de 'verteller'; de namen van de samenzweerders doen hetzelfde; bovendien vormt 
vs. 22bc een chiasme met vs. 2ab, het eigenlijke begin van het raamwerk van dit hoofd
stuk: Joas wordt koninga - hij regeert te Jeruzalem,, -*«- hij wordt begraven in de stad 
Davidsb - Amasja wordt koninga. 
Anders dan Smelik ben ik evenwel van mening, dat 12:18-19 geen deel uitmaakt van 
het raamwerk.72 Zoals reeds vermeld pleiten in de eerste plaats de zinsvormen daarte
gen. Terwijl in de omlijsting nominale zinsvormen een belangrijke plaats innemen, 
domineren hier verbale zinnen met het imperfectum consecutivum. Nu is dat op zichzelf 
geen doorslaggevend argument, ook in de inscripties van Mesa en Tel Dan wordt 
deze werkwoordsvorm gebruikt.73 Maar er is meer: met name de wegvoering van 
de schatten uit de tempel in vss. 18-19, die zo duidelijk tot de theologie van de 
Deuteronomist behoort, is eerder narratief dan kronikaal van aard. Deze passage is 
immers in de structuur van 2 Kon 12 de tegenhanger van vss. 5-6, waar Joas opdracht 
geeft de tempel te herstellen, en deze passage is evident narratief. Verder is er een 
overeenkomst tussen dit tekstgedeelte en 2 Kon 14:11 -14, dat eveneens eerder narratief 
dan kronikaal is : ook Joas van Israël is betrokken bij vervreemding van tempelschatten. 
Maar terwijl Joas van Juda ze naar Hazaël stuurt, neemt Joas van Israël ze mee naar 
Samaria. In zekere zin zijn ze dus eikaars tegenhanger. Ten slotte wordt deze episode 
door het cyclische gebruik van '(hij) trok op' aan het begin van vs. 18 en aan het 
eind van vs. 19 van het raamwerk gescheiden. Of de veldtocht van Hazaël zelf historisch 
is, is zelfs de vraag; er is in ieder geval geen buitenbijbelse evidentie over beschikbaar. 
Is deze Syriër werkelijk eerst om (en gedeeltelijk door) het noordelijke rijk heen ge
trokken teneinde Gat in het land van de Filistijnen in te nemen om pas daarna tegen 
Jeruzalem op te trekken? Of moeten we deze actie in verband brengen met de aanval 
op het noorden tijdens de regering van Jehu van Israël waarvan in 2 Kon 10:32-33 
gewag wordt gemaakt? Maar deze richtte zich met name tegen het Overjordaanse. 
En het offensief van Hazaël tijdens de regering van Joachaz van Israël (2 Kon 13:3-5) 
werd afgeslagen.74 

Na het raamwerk is de rest van 2 Kon 12 geschreven, waarin de blik vooral voorwaarts 
is gericht: zowel de reformatie van Josia als de uiteindelijke ondergang van Juda als 
zelfstandige staat komen in zicht. De huidige vorm van dit hoofdstuk moet daarom 
na de val van Jeruzalem zijn ontstaan. 
Hiervoor is al de vraag gesteld of 2 Kon 12 afhankelijk is van 2 Kon 22 of andersom. 
Met de meeste commentatoren meent Eynikel het laatste: volgens hem is 2 Kon 22:3-9 

72 Deze opvatting blijkt uit de manier waarop deze verzen door Smelik (1994a) zijn weergegeven: 
ze vallen buiten de kolometrische weergave van de narratieve gedeelten en zijn 'als proza' 
gezet. 
73 Op dit gegeven werd ik gewezen door prof. dr. K.A.D. Smelik. 
74 Vgl. Cogan & Tadmor 1988, 141. 
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een verkorting van 2 Kon 12:5-17.75 Maar er zijn meer verbanden dan alleen tussen 
deze twee hoofdstukken; door de toespelingen op de verwoesting van de tempel en 
de vervreemding van de tempelschatten is 2 Kon 12 ook met 2 Kon 25 verbonden. 
Omdat nu de historiciteit van het laatste hoofdstuk een hogere mate van waarschijnlijkheid 
heeft dan die van de geschiedenis van de tempelrestauratie door Joas, komt het mij 
aannemelijker voor, dat het eind van 2 Koningen primair is en het hoofdstuk over 
Joas projecties daaruit bevat. 
Nu kan men beargumenteren dat 2 Kon 12 een voorgeschiedenis heeft gehad. Deze 
mogelijkheid wordt ook overwogen door De Wit. Die suggereert dat de passages over 
voorwerpen uit de tempel die weggevoerd worden, na de val van Jeruzalem zijn toege
voegd. Deze gedachte is zelfs onontkoombaar, tenzij men aanneemt dat de verhalen 
over Rechabeam, Asa, Joas, Amasja, Hizkia en Jojakin én de 'kaderverhalen' over 
Salomo en Sedekia alle exilisch zijn. Als argument voor genoemde mogelijkheid noemt 
De Wit, dat de meeste ervan onmiddellijk voorafgaan aan de slotformule en doorgaans 
in de desbetreffende perikoop gemist kunnen worden.76 Maar zonder vs. 19 verliest 
de Hazaël-episode uit 2 Kon 12 zijn betekenis, zodat deze hele passage secundair zou 
moeten zijn en mede zijn ingevoegd om de parallel met Josia te versterken. Immers, 
niet alleen het leven, maar ook het ontijdige einde van de beide koningen vertoont 
een frappante overeenkomst: steeds is daar een buitenlandse vorst bij betrokken. 
Voor de veronderstelling dat de betrokken passage secundair is, zijn overigens wel 
argumenten aan te voeren. In de eerste plaats vormen de verzen 18-19 formeel een 
afgerond geheel: ze beginnen en eindigen met het optrekken van Hazaël. In de tweede 
plaats vormt het chiasme in vs. 17 een evidente afsluiting van de episode van het 
tempelherstel ; daarna had men zonder problemen tot het afsluitende deel van het raam
werk kunnen overgaan. In de derde plaats past deze episode eigenlijk niet goed bij 
het positieve beeld uit het begin van het raamwerk: Jojada zou het nooit goedgekeurd 
hebben dat Joas tempelschatten vervreemdde. Ten vierde is, zoals reeds besproken, 
de Hazaël-episode in het actantenschema moeilijk met de rest van dit hoofdstuk onder 
één noemer te brengen.77 Als men ervan uit wil gaan dat 2 Kon 12 in fasen ontstaan 
is, lijken daar dus op het eerste gezicht wel argumenten voor te vinden. 
Maar 2 Kon 12 : 19 is zoals gezegd niet de enige verwijzing naar de val van Jeruzalem, 
ook de schalen, snuiters en sprengbekkens uit vs. 14 en misschien de dorpelwachters 
uit vs. 10 zijn dat. Het zou dus kunnen, dat er in 2 Kon 12 niet alleen later een hele 
episode is ingevoegd, maar ook details zijn 'bijgewerkt'. Mogelijk is daarbij vs. 22a 
van dezelfde hand alsvss. 18-19: de namen van de samenzweerders suggereren immers 
een theologische verklaring te zijn van de Hazaël-episode. 

75 Eynikel 1996, 353 n. 66. 
76 De Wit 1993, 102-105. 
77 Tegen de achtergrond van de andere episodes waar Hazaël optreedt (2 Kon 8:7-15, 28-29, 
9:14-15, 10:32 en 13:3), valt 12:18-19 enigszins uit de toon. De laatste passage lijkt namelijk 
geen verband te houden met 1 Kon 19:15-18, waar Hazaël een rol toebedeeld krijgt bij de 
voltrekking van het lot over het huis van Achab. Had hij in de oorspronkelijke opzet van de 
zgn. Elia-Elisa-cyclus (1 Kon 17-2 Kon 13, vgl. Van Daalen 1984) Atalja moeten doden? Zo'n 
hypothese is wel in overeenstemming met het vermoeden dat 2 Kon 11 later is ingevoegd. 
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Het is echter wel zo wijs als we ons gezien het hoofddoel van dit onderzoek, de vraag 
naar de beeldvorming rondom Joas, op de tekst in zijn overgeleverde vorm concentreren, 
met inbegrip van de verbanden met andere bijbelgedeelten, en niet te veel speculeren 
over een tekstgeschiedenis. We kunnen daarbij immers nauwelijks verder komen dan 
hypothesen, die niet wezenlijk bijdragen tot begrip voor het geheel. Bovendien zijn 
er geen dwingende redenen zoals interne tegenstrijdigheden binnen dit hoofdstuk om 
aan te nemen dat het gedeeltelijk vóór de val van Jeruzalem geschreven is.78 De 
teneur ervan is immers pessimistisch. De priesters falen en de koning schiet uiteindelij k 
eveneens tekort. De enige die overeind blijft, is Jojada, wiens naam 'JHWH weet' 
betekent. 
Een argument voor de hypothese dat met name de episode van de tempelrestauratie 
uit 2 Kon 12 na de val van Jeruzalem gedateerd moet worden, kan ook ontleend worden 
aan het visioen in Ez 8, waar in de tempel te Jeruzalem (ook) andere goden gediend 
worden. Wat hier als visioen wordt voorgesteld, berust namelijk naar alle waarschijnlijk
heid op de realiteit.79 Dat betekent dat zowel de tempelrestauratie van Joas als die 
van Josia projecties bevatten van latere idealen, en dat wijst op enige afstand in de 
tijd.80 

De in het voorgaande ontwikkelde gedachtengang spoort met die van Van Seters. Zijns 
inziens wijst de aandacht voor de regeling van de tempelfinanciën naar de periode 
van de tweede tempel.81 Die interesse blijkt onder meer uit de verwijzingen naar 
Ex 30 en Lev 27 in 2 Kon 12:5 en uit de overeenkomst tussen 12:17 en Lev 7:7, 
die alle uit P stammen. In feite wordt de hele episode over de tempelrestauratie dus 
omsloten door verwijzingen naar P.82 De datering van (de eindredactie van) 2 Kon 
12 (en 22) komt hiermee samen te hangen met die van P. 

Dat P op zijn vroegst tijdens de ballingschap in Babylonië ontstaan is, is op zijn minst 
waarschijnlijk. Blenkinsopp wijst op de grote aandacht voor de instelling van besnijdenis, 
pesach en sabbat, riten die geen aanwezigheid van tempel of priesters behoeven en 
die daarom hun identiteitconstituerende betekenis in de ballingschap gekregen kunnen 
hebben; hij dateert deze laag daarom tussen 587 (de verwoesting van de eerste tempel) 
en 515 (de bouw van de tweede). De structuur van het verhalende gedeelte van P 

78Een mogelijk tegenargument, te baseren op een tegenstelling tussen 12:2 en de vervreemding 
van de tempelschatten, berust immers op de interpretatie van 12:2. 
79 Vgl. Dijkstra 1996. 
80 Volgens Niehr (1995, 59-60) heeft Josia in werkelijkheid alleen een centraliserende politiek 
gevoerd, als onderdeel waarvan de tempel te Jeruzalem het monopolie van de JHWH-cultus 
kreeg. De toeschrijving van de zuivering daarvan aan Josia is volgens hem een postexilische 
projectie. Maar Garbini (1997, 108) wijst op het grote aantal theoforische namen in de tweede 
helft van de zevende eeuw, dat zou kunnen samenhangen met de reformatie van Josia. 
81 Vgl. Van Seters 1983, 317-319, vgl. ook Würthwein 1984, 357. 
82 Weinfeld (1972, 182) heeft opgemerkt, dat ook 2 Kon 16:10-16 afhankelijk lijkt van P; in 
vs. 15 wordt een door Achaz opgedragen offerdienst in bewoordingen beschreven, die 
overeenkomsten vertonen met Lev 7:14 (het bloed van het vredeoffer), Lev 23:18 en Num 
6:15 (de spijsoffers en plengoffers); vgl. ook Cogan & Tadmor 1988, 193. 
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lijkt in de richting te wijzen van plannen tot herstel van de cultus en van de gemeenschap 
die deze draagt. Daarbij heeft wellicht Ez 40-48 als inspiratiebron gediend.83 

Veelal wordt evenwel verondersteld dat P niet in één keer tot stand is gekomen. Het 
verhalende gedeelte, PG, waar G staat voor ' Grundschrift', zou weliswaar vermoedelijk 
uit de ballingschap stammen, maar later daaraan toegevoegde gedeelten (Vs, S = supple
ment) zouden van eerdere datum kunnen zijn.84 Het komt me echter weinig waarschijn
lijk voor, dat de passages uit Exodus en Leviticus waar 2 Kon 12:5 mee samenhangt, 
tot die oudere gedeelten behoren: financiële regelingen als de bedoelde passen slecht 
in de periode van de eerste tempel, omdat ze een geïdealiseerd beeld geven. Zijn 
definitieve vorm zal de Pentateuch overigens ook pas later hebben gekregen, maar 
in ieder geval vóór het schisma met de Samaritanen, dat echter moeilijk precies te 
dateren is. 
Nu moet het Deuteronomistische Geschiedwerk volgens Smelik tussen ca. 560 (de 
begenadiging van Jojakin) en ca. 538 (de toestemming tot terugkeer van Cyrus) voltooid 
zijn, omdat de laatste gebeurtenis er niet in vermeld wordt. Blenkinsopp wijst er evenwel 
op, dat genoemd geschiedwerk weloverwogen gecomponeerd is als de beschrijving 
van het tijdperk tussen twee profeten, Mozes en Jeremia.85 Daaraan kan nog worden 
toegevoegd dat het nog minstens twee andere 'cyclische' verschijnselen vertoont: aan 
het begin en aan het eind spelen eveneens profetessen, i.e. Debora respectievelijk 
Chulda, een rol en wordt het pesach onder Jozua respectievelijk Josia gevierd. Ik acht 
het daaromniet onwaarschijnlijk, dat het gehele Jozua-Koningen-complex - in etappes 
- later ontstaan is,86 als geschiedschrijving achteraf van de periode van het verblijf 
van het volk Israël in het land.87 

De vraag is nu, in hoeverre de auteur van 2 Kon 12 de betrokken gedeelten van P 
gekend kan hebben. Doorgaans gaat men ervan uit dat D ouder is dan P. Een mogelijk
heid is dan, dat dit hoofdstuk later is ingevoegd. Daar spreekt echter tegen dat het 
regulier is 'ingeraamd', waardoor het deel lijkt uit te maken van de oorspronkelijke 
opzet van het Deuteronomistische Geschiedwerk. Een tweede mogelijkheid is, dat 
P in zijn geheel ouder is dan D. Tegen deze gedachte verzet zich evenwel het gegeven 
dat D terugkijkt naar de periode van de eerste tempel en P vooruit naar die van de 
tweede; terwijl D vooral een verwerking is van de tijd voor de val van Jeruzalem, 
is P op een nieuwe situatie daarna gericht. Met andere woorden, D staat dichter bij 
de feiten. Bovendien wij st de compositie van het Genesis-Koningen-complex er eerder 

83 Blenkinsopp 1992, 218-219 en 238. 
84 Vgl. Soggin 1989, 154-161. 
85 Blenkinsopp 1992, 235. 
86 In hoofdstuk 3 kom ik op deze problematiek terug, met name op de plaats die Jozua en Richteren 
in dezen innemen. Opmerkelijk is namelijk, dat in 2 Kon 23:22 bij de pesachviering van Josia 
gerefereerd wordt aan een viering die in de tijd van de richteren zou hebben plaatsgevonden. 
Zo'n viering is evenwel niet in Richteren te vinden, maar wel in Jozua (5:10-12). 
87 Prof. dr. K.A. Deurloo suggereerde me, dat de tijd van de ballingschap (en daarna) niet 
in de Eerdere Profeten beschreven wordt, omdat men die bij de Latere Profeten aan de orde 
heeft willen laten komen. 
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op dat D, dat dan al bestaan moet hebben, in P geïncorporeerd is dan andersom.88 

Daarom verdient de mogelijkheid overweging, dat D en P uit verschillende circuits 
afkomstig zijn die min of meer gelijktijdig tijdens de ballingschap of in de tijd na de 
toestemming tot terugkeer geopereerd hebben. Daarvoor pleit ook het gegeven dat 
in P evidente Babylonische invloeden aanwijsbaar zijn en in D niet; men denke daarbij 
aan bijv. het zondvloedverhaal89 en aan de verwantschap tussen P en Ezechiël.90 

Maar er zijn ongetwijfeld contacten geweest tussen de ballingen en de achtergeblevenen, 
zodat zij eikaars werk wel gekend kunnen hebben. De verhalen over de tempelrestauratie 
moeten dan evenals de betrokken voorschriften uit Exodus en Leviticus programmatisch 
gelezen worden. Omdat evenwel in 2 Kon 12 de verwoesting van de tempel ook (nog) 
meeklinkt, zou men dit hoofdstuk aan het einde van de ballingschap kunnen dateren, 
als er tussen hoop en vrees op toestemming tot terugkeer wordt gewacht. Maar een 
(wat) latere datering is evenzeer denkbaar, namelijk als men een nieuwe toekomst 
wil opbouwen zonder in de fouten van het verleden te vervallen. De aanwezigheid 
van P-invloeden pleit daarbij voor de laatstgenoemde mogelijkheid. 
Er is overigens een alternatieve verklaring voorhanden. Volgens Lohfink zouden namelijk 
laatdeuteronomistische respectievelijk -priesterlijke redacteuren debetrokken bronnen 
aan elkaar hebben aangepast voordat ze verenigd werden.91 Voor deze hypothese 
pleit, dat de aan P ontleende zinsneden in 2 Kon 12:5 en 17 perifeer zijn in het relaas 
over de restauratie, zodat deze gemakkelijk later kunnen zijn ingevoegd; bovendien 
lijkt 12:5 een uitgebreide versie van 2 Kon 22:4, terwijl in 2 Kon 22:3-7, de tempel
restauratie van Josia, een equivalent van 12:17 ontbreekt. Maar mijns inziens is ze 
niet noodzakelijk om het ontstaan van 2 Kon 12 te verklaren. Voor definitieve conclusies 
is het echter nog veel te vroeg. 

In ieder geval, of 2 Kon 12, eventueel zonder de priesterlijke elementen, en 2 Kon 
22 nu uit de ballingschap dateren of (enige tijd) daarna geschreven zijn, de argumentatie 
met betrekking tot de onderlinge volgorde van ontstaan van 2 Kon 11 en 12 blijft 

88 Vgl. M. Vervenne in Jagersma& Vervenne 1992,215. Daarbij is volgens Blenkinsopp (1992, 
229-231) de dood van Mozes vanuit zijn oorspronkelijke plaats (vgl. Num 31:2) naar het slot 
van Deuteronomium verplaatst; het oorspronkelijke slot van P zou nu wel eens in Joz 18-19 
terecht gekomen kunnen zijn, waarbij 18:1 (wh'rs nkbsh Ipnjhm 'het land was onderworpen 
voor hen') de tegenhanger is van Gen 1:28 (wkbsh 'en onderwerp haar' (= 't-h'rs) (id. 185, 
237-238). Deze incorporatie zal overigens niet voor de vijfde eeuw hebben plaatsgevonden 
(id. 175). 
89 Vgl. Blenkinsopp 1992, 91-93. 
90 Vgl. Mettinger (1982, 132-134), die in D en P 'concurrerende' reacties ziet op de val van 
Jeruzalem en de verwoesting van de tempel, met elk een eigen theologie, waarin de smjhwh, 
de NAAM van JHWH respectievelijk de kbwdjhwh, de HEERLIJKHEID van JHWH, centraal 
staan. Dat D en P ongeveer gelijktijdig ontstaan zijn in verschillende milieus, wordt ook betoogd 
door Weinfeld (1972, 179-189). Deze denkt echter dat deze stofcomplexen hun oorsprong vinden 
in de hof- respectievelijk tempelkringen in de tijd van Hizkia/Josia. Bovendien meent hij, dat 
de wetten uit P op een nog veel oudere traditie teruggaan. 
91 Lohfink 1994, 221. 
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overeind. Zoals ik in het voorgaande heb geprobeerd aannemelijk te maken, is hoofdstuk 
11, dat buiten de raamwerkopzet van de verhalen over de koningen valt, immers later 
toegevoegd; daarbij is, zoals besproken, mijns inziens wat nu 12:1 is, vanuit zijn oor
spronkelijke positie na 12:2a naar de huidige verplaatst. Wellicht heeft het structurerende 
gebruik van het getal zeven in hoofdstuk 11 in dit vers zijn wortels; mogelijk is in 
dit stadium eveneens als knipoog naar de regeringsduur van David en vooral die van 
Salomo in 12:2 het getal veertig ingevoerd, omdat de laatste ook 40 jaar te Jeruzalem 
regeerde.92 

Soms wordt wel aangenomen, dat hoofdstuk 11 uit twee oudere bronnen is samengesteld: 
vss. 1-12 & 18e-20 en vss. 13-18d. Zo denkt Eynikel, dat RI, die speciale aandacht 
had voor de tempel, de eerste bron gebruikt heeft en daar vss. 13-16 en 17a+d aan 
heeft toegevoegd. Ril, beïnvloed door de cultusreformatie van Josia, zou op zijn beurt 
het geheel met 17b-c en 18a-d hebben aangevuld.93 Daarin wijkt hij af van de ideeën 
van Würthwein die opmerkt, dat 2 Kon 11 niet tot het 'Grundschrift' van DtrG behoort, 
omdat het geen negatief oordeel over Atalja uitspreekt. Dit hoofdstuk zou later zijn 
ingevoegd, maar grotendeels voordeuteronomistisch zijn. DtrN zou dan de zinsnede 
'tussen JHWH en de koning en het volk om tot een volk voor JHWH te zijn' uit vs. 
17 en de vernietiging van de Baalsdienst in vs. 18 hebben geïnserteerd. Vss. 13-16, 
de diadeem en het getuigenisteken uit vs. 12 en alles wat met de wisseling van de 
wacht op de sabbat te maken heeft in vss. 5-9, zouden nadeuteronomistische aanvullingen 
zijn.94 Daarentegen is Van Seters van mening, dat de verbondssluiting van Jojada 
en Josia een typisch deuteronomistisch motief is.95 Dat lijkt me echter geen door
slaggevend argument tegen een latere datering, omdat het een later gebruik van dit 
motief niet uitsluit; zo heeft de Kronist het overgenomen. Ten slotte, I^evin meent 
een ontstaan in vier stadia te kunnen reconstrueren. De gegevens uit de Kronieken 
van de koningen van Juda zouden tussen 660 en 639 v.o.j. door DtrH in zijn geschied
werk zijn overgenomen, waarna ze ca. 600 een deuteronomistische 'bundestheologische' 
bewerking zouden hebben ondergaan. Vervolgens zouden er in de tweede helft van 
de vierde eeuw v.o.j. nog achtereenvolgens een priesterlijke en een vroegkronistische 
laag overheen gelegd zijn.96 

De onderlinge verschillen tussen de onderzoekers manen hier zeker tot voorzichtigheid. 
Bovendien, zoals hiervoor betoogd, is dit hoofdstuk in de overgeleverde vorm fraai 
gestructureerd in twee parallel verlopende reeksen scènes, en dat lijkt me eerder het 
resultaat van een doordachte opzet dan van knutselwerk in etappes. Ten slotte passen 
zowel de hoofdgedachte als diverse details beter in de tij d na de ballingschap dan daarin 
of daarvoor. Wel is, anders dan in 2 Kon 12, de blik in hoofdstuk 11 meer op vroegere 

92 Volgens Barré (1988) vormde 2 Kon 9-11 oorspronkelijk een eenheid, die door deuteronomisti
sche en postdeuteronomistische redacties is omgewerkt. Maar hier sluit ik me graag aan bij 
Muilen (1993, 24 n. 14), die zegt: "but this reconstruction of numerous redactional layers remains 
dubious." 
93 Eynikel 1996, 173-175. 
94 Würthwein 1984, 344-351. 
95 Van Seters 1983, 317-319. 
96 Levin 1982. 
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tijden gericht: herhaaldelijk komt de grote koning uit het verleden, David, in beeld, 
terwijl Salomo tussen de regels door aanwezig lijkt. Kennelijk is het geschreven in 
een tijd dat men hoopte op herstel van hun dynastie. Ook daarom moet dit hoofdstuk 
vermoedelijk ergens in de periode van de Tweede Tempel gedateerd worden. 
Nu is Van Seters op literair-kritische gronden tot de conclusie gekomen, dat de 'Success
ion History', in ieder geval 2 Sam 9-1 Kon 2, later aan het Deuteronomistische Geschied
werk is toegevoegd.97 En omdat 2 Kon 11 niet alleen verwijzingen naar 1 Kon 1-2 
bevat maar qua thematiek aan de gehele troonopvolgingsgeschiedenis verwant is - beide 
gaan over de voortzetting van de Davidische dynastie - mogen we vermoeden, dat 
we met verhalen uit eenzelfde postexilische sfeer te maken hebben. Een probleem 
daarbij is wel, dat de troonopvolgingsgeschiedenis veel kritischer is getoonzet dan 
2 Kon 11. Maar deze kritiek lijkt vooral David te treffen, vgl. de Batseba-Uria-affaire, 
terwijl Joas eerder een nieuwe Salomo is,98 die het evenals de laatste beter moet 
gaan doen dan zijn vader, maar daar uiteindelijk evenmin geheel in slaagt. 
Overigens, in 2 Kon 11 zijn eveneens verwijzingen naar de regering van Josia te vinden. 
Beiden zijn zeer jong als ze koning worden, in beide gevallen is het volk des lands 
erbij betrokken en als Josia in 2 Kon 23:3 het verbond sluit, staat hij bij dezelfde zuil 
als Joas in 11:14 wanneer Atalja naar de tempel komt. Maar terwijl Josia zelf het 
verbond met JHWH sluit, wordt dat ten tijde van Joas door de priester Jojada gedaan. 
Hier overtreft Josia zijn voorganger dus. Het laatste lijkt ook het geval bij de 
tempelrestauratie: Josia slaagt daarin, terwijl Joas zijn inspanningen gedeeltelijk te 
niet doet door de tempelschatten als afkoopsom naar Hazaël te sturen. Ten slotte, 
ook wat betreft de hoogten doet Josia iets wat zijn voorganger niet gedaan heeft: hij 
verwijdert ze. 

Dat de hoofdstukken 12 en 11 in deze volgorde tot stand gekomen zijn, heeft ook 
een verhaaltechnische logica. Aan een verhaal over de jeugd van een held is immers 
pas behoefte, als hij als zodanig bekend is. Een overeenkomstige gang van zaken is 
in de middeleeuwse literatuur te vinden. Daar schrijft men eerst de verhalen over 
de volwassen held; pas in een later stadium komen de jeugd en het voorgeslacht aan 
bod, waarbij het laatste mythologische trekken kan krijgen. Zo wordt bijvoorbeeld 
in het Chanson d'Antioche verteld, hoe Godfried van Bouillon een belangrijke rol 
speelt bij de eerste kruistocht, daarna heet hij in Le chevalier au cygne van de Zwaan
ridder af te stammen; deze dankt zijn naam eraan dat hij zich in een bootje verplaatst, 

97 Van Seters 1983, 277-291, vgl. de hiervoor gesignaleerde tegenstrijdigheid m.b.t. de positie 
van Abjatar tussen 1 Kon2:26-27en 1 Kon4:4. De juiste afbakening van de troonopvolgingsge
schiedenis is overigens omstreden, zie Dietrich & Naumann 1995, 175-180. 
98 Deze interpretatie is niet onomstreden. Voor een overzicht zie Dietrich & Naumann 1995, 
191-198. 
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dat door een tot zwaan omgetoverde broer getrokken wordt." De redding van Joas 
heeft eveneens wel iets weg van een sprookje.100 

Dat de hoofdstukken 11 en 12 van 2 Koningen naar alle waarschijnlijkheid niet van 
dezelfde schrijver zijn, betekent niet dat ze nu los naast elkaar staan, er zijn verschillende 
dwarsverbanden. Bij de bespreking van de structuur van deze hoofdstukken is al geble
ken, dat ze samen door inlijsting met de chiastische geordende motiefwoorden 'sterven' 
en 'opstaan' tot een eenheid zijn gemaakt. Binnen die eenheid zijn de verwoesting 
van de Baaistempel en het herstel van het huis van JHWH eikaars complement. Boven
dien bevat ook hoofdstuk 11 een verwijzing naar Josia en het gebruik van het getal 
zeven vindt zijn oorsprong in hoofdstuk 12. Verder wordt in beide hoofdstukken naar 
de wortels van de dynastie verwezen. Zo krijgt Joas in hoofdstuk 11 van David afkomsti
ge attributen en horen we er echo's van Salomo's troonsbestijging. De schildering 
van Joas als een nieuwe Salomo, die in 2 Kon 12 door de grote aandacht voor de 
tempel (en zijn veertigjarige regering te Jeruzalem) al aanwezig is, wordt in 2 Kon 
11 verder uitgewerkt. Dat gebeurt door de toespelingen op de troonsopvolgingsgeschiede
nis en het structurerende gebruik van het getal zeven in dit hoofdstuk; Joas is de zevende 
koning na Salomo, de zoon van Batseba ('zevensdochter', vgl. de naam van Joas' 
reddende engel Jehoseba). Ten slotte vormen ze nu samen een logisch doorlopend 
verhaal: eerst wordt de dynastie gered, vervolgens de tempel hersteld, maar uiteindelijk 
komt de sombere ondertoon van het Deuteronomistisch Geschiedwerk aan de oppervlakte. 

Met het voorgaande is gedeeltelijk al een antwoord gegeven op de vraag naar de his
toriciteit. Dat Joas en Atalja werkelijk geleefd hebben, lijkt me wel waarschijnlijk: 
hun namen komen in het raamwerk van de regering van Joas (2 Kon 12) voor, die 
van Atalja bovendien in dat van de geschiedenis van Achazja (2 Kon 8:25-29); ze 
zijn dus vermoedelijk ontleend aan bestaande hofkronieken. Maar of Jojada en vooral 
Jehoseba ooit bestaan hebben, lijkt me dubieus en of de tempel ooit door Joas is hersteld, 
betwijfel ik evenzeer. Voor het laatste lijkt het verslag ervan te veel op de restauratie 
door Josia in 2 Kon 22, in de beschrijving waarvan ik eveneens meer theologie dan 
historie vermoed. Met betrekking tot de Hazaël-passage heb ik hiervoor mijn twijfels 
al uitgesproken. Het heeft er zelfs alle schijn van, dat 2 Kon 12 vooral bedoeld is 
om de regering van Josia meer reliëf te geven. Wel hebben de namen van de koning, 
de priester en de reddende engel ondubbelzinnig een functie in de theologie van de 

99 Vgl. Claassens in Gerritsen & Van Melle 1993, 380-384 en Claassens 1993 hoofdstuk 2. 
Om overeenkomstige redenen wint de opvatting van Van Seters (1992 en 1994) dat de zgn. 
Jahwist zijn werk pas na de Deuteronomist schreef, aan waarschijnlijkheid. Terwijl de laatste 
over de geschiedenis van Israël in Kanaan vertelt, geeft de eerste immers de voorgeschiedenis, 
die bovendien archetypisch-mythologische trekken bevat, vgl. het scheppings- en het zondvloedver-
haal en de verhalen over de aartsvaders. In dezelfde lijn redenerend kan men pleiten voor een 
relatief late datering van Jozua; hierop kom ik in paragraaf 4.3 van het volgende hoofdstuk 
terug. 
100 Opmerkelijkerwijs ziet McEvenue (1971, 127-144) sprookjesachtige trekken in het aandeel 
van P in het verhaal van de spionnen die Kanaan moeten verkennen in Num 13-14. 
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betrokken verhalen: in de redding van de Davidische dynastie en in de regering van 
Joas zien we de hand van JHWH. 
Dat er met de historiciteit van 2 Kon 11 iets mis is, wordt ook betoogd door Muilen.101 

Volgens hem was Joas helemaal geen afstammeling van David, maar heeft hij die 
status van de Deuteronomist in de ballingschap gekregen. Dat zou gebeurd zijn, omdat 
de pretentie van een doorlopende dynastie van David tot Jojakin een constituerend 
element was geworden van de identiteit van het volk Israël.102 Met het oog daarop 
werd 2 Kon 11:1-3 geschreven. In deze episode wordt Atalj a als usurpator voorgesteld. 
Ook dat zou niet historisch zijn. Zoals Muilen laat zien, is het in het oude Nabije 
Oosten namelijk wel vaker voorgekomen dat bij ontstentenis van een mannelijke opvolger 
de koningin-moeder de troon beklom.103 Maar omdat zij van het geslacht van Omri 
was, dat verantwoordelijk werd geacht voor de Baälscultus in Israël, zou ze met terug
werkende kracht in een kwaad daglicht zijn gesteld. 
In ieder geval is de vermelding in 2 Kon 12:7 dat Joas' tempelrestauratie in diens 
23e regeringsj aar begint, niet boven elke twijfel verheven. Zoals vermeld is dat immers 
160, 4x40 jaar na de grondlegging van de tempel door Salomo en de kunstmatigheid 
van dit getal wijst eerder in ideologische richting dan op feitelijke betrouwbaarheid. 
In paragraaf 4.3 van hoofdstuk 3, waar de datering van de Kronist besproken wordt, 
kom ik hierop terug. De hypothese van Na'aman dat de Deuteronomist dit gegeven 
aan een inscriptie ontleend zou hebben,104 acht ik dan ook weinig waarschijnlijk. 
Hoewel de historiciteit van de verhalen in kwestie dus niet boven elke twijfel verheven 
is, zijn ze niet van historische betekenis ontbloot. Maar, zoals al betoogd, betreft die 
niet zozeer de tijd waarin de verhalen heten te spelen, maar die waarin ze zijn 
opgetekend. Volgens Smelik zou het plan voor een geschiedschrijving in de kortstondige 
bloeitijd onder Josia gesmeed zijn.105 Uit deze tijd zou het raamwerk van 2 Kon 
12 kunnen stammen. Als dat zo is, kan nog tijdens zijn regering of korte tijd daarna 
(ca. 600 v.o.j.) een eerste versie van 2 Kon 12 tot stand zijn gekomen, met de verwij
zingen naar 2 Kon 22; hierin wordt Josia als de overtreffende trap van Joas getekend. 
Na de val van Jeruzalem (587/586) zou dan de Hazaël-episode met de vervreemding 
van de tempelschatten kunnen zijn toegevoegd en zouden 2 Kon 12:10, 14 en 22 hun 
huidige vorm hebben gekregen; hierdoor is dan de val van Jeruzalem zijn schaduw 
vooruit gaan werpen. Maar zoals reeds naar voren is gekomen, is het veel waarschijnlij
ker, dat het gehele verhalende gedeelte van 2 Kon 12 op zijn vroegst exilisch is. In 
dat geval kan het verhaal over het tempelherstel als toekomstperspectief gefunctioneerd 
hebben. Ten slotte is ergens na de ballingschap 2 Kon 11 ingevoegd, waarbij het oor
spronkelijke raamwerk van 2 Kon 12 enigszins is aangepast; dit hoofdstuk zou van 

101 Muilen 1993, hoofdstuk 2 ('Athaliah: History and its Legitimation - or Recreating a Past'). 
102 Volgens Liverani (1974,452-453) zou Joas de zoon van Jehoseba en Jojada geweest kunnen 
zijn. 
103 Mullen 1993, 29-30. 
104 Na'aman 1998, 340. 
105 Smelik 1985, 58-59. 
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hoop op herstel van de Davidische dynastie kunnen getuigen. Zo gezien zijn de hoofd
stukken over Joas van Juda wel degelijk getuigen van het verleden van.Israël.106 

Een precieze datering van 2 Kon 11 blijft evenwel problematisch. Het is verleidelijk 
om aan de tijd van Zerubbabel (ca. 520) te denken, omdat men in diens tijd wellicht 
gehoopt heeft dat met hem de Davidische dynastie hersteld zou worden. Bovendien 
herinnert de mededeling in 2 Kon 11:20 dat de stad rust had, mogelijk aan de tijd 
van Jozua en van de richters, toen men voor de eerste keer pas in het land van belofte 
woonde, en wordt de naam Jozua ook gedragen door een van de leiders van de post-
exilische gemeenschap. Maar deze redenering berust op de vooronderstelling dat het 
bijbelboek Jozua uit ongeveer dezelfde tijd stamt als Koningen, wat verre van zeker 
is.107 Bovendien is er onzekerheid met betrekking tot de persoon van Zerubbabel. 
In Zach 3:8 en 6:12 wordt hij 'spruit' (SV/NBG 1951), 'telg' (Willibrord 1995) ge
noemd, maar een Davidische afstamming wordt hier niet expliciet vermeld. Wel heet 
hij in Hag 1: 12 de zoon van Sealtiël, volgens Mt 1:11-12 de zoon van Jechonja, de 
zoon van Josia, maar in 1 Kron 3:19 is hij de zoon van diens broer Pedaja, de zoon 
van Jechonja, die hier de zoon van Jojakim heet. Al met al lijkt er wel voldoende 
basis te zijn voor een Davidische afstamming van Zerubbabel, maar het gevoel dat 
men de klepel niet heeft kunnen vinden, blijft. De datering van 2 Kon 11 blijft eveneens 
onzeker. Een (veel) latere datering is bepaald niet uitgesloten, omdat 2 Kon 11 zo'n 
andere sfeer ademt dan het volgende hoofdstuk, dat het niet zeer waarschijnlijk is 
dat ze zo kort na elkaar ontstaan zijn; in dat geval kan men op grond van de P-invloeden 
de auteur van 2 Kon 11 (en die van de troonopvolgingsgeschiedenis) en de eindredacteur 
van 2 Kon 12 binnen eenzelfde sfeer zoeken.108 

106 Ook hier biedt de middeleeuwse literatuur een parallel: de verhalen over Karel de Grote, 
die van 768 tot 814 regeerde, weerspiegelen de politieke verhoudingen uit de 12e en 13e eeuw, 
de tijd waarin ze ontstaan zijn. 
107 Bij de bespreking van de datering van Kronieken in paragraaf 4.3 van het volgende hoofdstuk 
kom ik hierop terug. 
108 Het vermoeden dat dit hoofdstuk van een andere schrijver afkomstig is dan het merendeel 
van de deuteronomistische verhalen, wordt bevestigd door het gebruik van de uitdrukking 'l-hmlk 
sbjb (rondom de koning) in 11:8 en 11, die nergens anders voorkomt. 
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Hoofdstuk 3 

De geschiedenis van Joas volgens 2 Kronieken 

1. Kolometrische vertaling van 2 Kron 22:10-24:27' 

22:10 Toen nu Atalja, de moeder van Achazja, 
gezien had dat haar zoon gestorven was, 
stond zij op 
en roeide de gehele koninklijke nakomelingschap van het huis van Juda uit.2 

11 Maar Jehosabat de dochter van de koning nam Joas de zoon van Achazja, 
en zij stal hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood zouden 
worden, 
en deed hem en zijn voedster in de beddenopslag,; 
en Jehosabat de dochter van (de) koning Joram, de vrouw van Jojada de 
priester, verborg hem - zij was immers de zuster van Achazja -3 voor Atalja, 
zodat zij hem niet doodde. 

12 En hij was met hen in het huis van God, 
verborgen, zes jaar [lang], terwijl Atalja koningin [was] over het land. 

P 
23:1 In het zevende jaar nu vatte Jojada moed 

en hij nam de oversten over honderd, Azarja de zoon van Jerocham, Jismaël 
de zoon van Jochanan en Azarja de zoon van Obed, verder4 Maäseja de zoon 
van Adaja en Elisafat de zoon van Zikri, [op] in zijn verbond.5 

2 En ze trokken rond in Juda 
en verzamelden de levieten uit alle steden van Juda 
en de familiehoofden van Israël; 
en [dezen] kwamen naar Jeruzalem. 

3 Toen sloot de gehele gemeente in het huis van God een verbond met de koning; 
en [Jojada] zei tot hen: 

Zie de zoon van de koning:6 hij zal regeren 
zoals JHWH met betrekking tot de zonen van David gesproken heeft. 

4 Dit [is] wat jullie moeten doen: 
een derde [deel] van jullie die op de sabbat binnenkomen, 
van de priesters en van de levieten, 
[dat zal] dorpelwachter(s) [zijn],7 

en een derde [zal] in het huis van de koning [zijn] 
en een derde bij de Jesod-poort,8 

en het gehele volk [zal] in de voorhoven van het huis van JHWH 
[zijn]. 
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6 Het mag het huis van JHWH niet binnenkomen, 
behalve de priesters en de dienstdoende levieten: 
zija mogen binnenkomenb, want heilig zijnh zij3; 
maar het gehele volk, 
[dat] moet het voorschrift van JHWH in acht nemen.9 

7 En de levieten zullen in een kring rondom de koning gaan staan, 
ieder met zijn wapens in zijn hand, 
en wie naar het huis komt, zal gedood worden; 
en weest bij de koning als hij binnenkomt en als hij naar buiten gaat. 

8 Toen deden de levieten en geheel Juda 
overeenkomstig alles wat Jojada de priester geboden had, 
en zij namen ieder hun mannen, 
hen die op de sabbat binnenkomen 
met hen die op de sabbat naar buiten gaan; 
want Jojada had de afdelingen geen verlof gegeven. 

9 En Jojada de priester gaf aan de oversten over honderd 
de speren en de schilden en de pijlkokers 
die van (de) koning David [geweest waren] 
die in het huis van God [waren]. 

10 En hij plaatste het gehele volk, en [wel] ieder [met] zijn werpspies in zijn 
hand, 
vanaf de linkerzijmuur van het huis tot de rechterzij muur van het huis, 
naar het altaar en naar het huis toe, 
rondom de koning. 

11 Toen lieten ze de zoon van de koning naar buiten gaan, 
ze deden hem de diadeem en het 'getuigenisteken' op 
en maakten hem koning; 
en Jojada en zijn zonen zalfden hem 
en zij zeiden: 

Leve de koning. 
S 

12 Toen Atalja... het geroep van het volk hoorde dat [toe-]ijlde en de koning 
toejuichte, 
kwam zij naar het volk in het huis van JHWH. 

13 En zij zag, en zie: de koning stond bij zijn zuil bij de ingang, 
de zangers10 en de trompetten [waren] bij de koning 
en het gehele volk des lands [was] verheugd 
en blies op de trompetten, 
en de zangers" [waren er] met de muziekinstrumenten 
en gaven het teken dat er lofzangen gezongen moesten worden;12 

toen verscheurde Atalja haar kleren 
en zei: 

Verraad, verraad! 
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s 
14 Toen liet Joj ada de priester de oversten over honderd, die over het leger waren 

aangesteld, naar buiten gaan, 
en hij zei tot hen: 

Laat haar naar buiten gaan tussen de gelederen13 

en wie achter haar aan komt, zal gedood worden met het zwaard; 
want de priester had gezegd: 

Jullie mogen haar niet doden in het huis van JHWH. 
15 En zij legden de hand op haar 

en zij kwam naar de ingang van de Paarden-poort van het huis van de koning; 
en zij doodden haar daar. 

P 
16 Toen sloot Joj ada een verbond 

tussen hem,14 en het gehele volk en de koning, 
om (tot) een volk voor JHWH te zijn. 

17 En het gehele volk kwam naar het huis van Baal en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden sloegen zij in stukken; 
en: Mattan, de priester van Baal, 
[die] brachten zij om voor de altaren. 

18 En Joj ada gaf het opzicht over het huis van JHWH 
in handen van de levitische priesters die David over het huis van JHWH 
verdeeld had15 

om brandoffers te brengen voor JHWH,16 

zoals geschreven [is] in de thora van Mozes, met vreugde en gezang: 
op gezag van David.17 

19 En hij liet de poortwachters staan 
bij de poorten van het huis van JHWH, 
opdat niemand die in enig opzicht onrein was zou binnenkomen. 

20 En hij nam de oversten over honderd en de notabelen en de heersers over 
het volk en het gehele volk des lands, 
en hij liet de koning afdalen uit het huis van JHWH, 
en zij kwamen [door] (in het midden van) de Eljon-poort18 naar het huis 
van de koning; 
en zetten hem op de troon van het koninkrijk. 

21 Toen verheugde zich het gehele volk des lands, en de stad [die] had rust; 
Atalja echter hadden zij gedood met het zwaard. 

S 
24:1 Zeven jaar oud [was] Joas toen hij koning werd, 

en veertig jaar [lang] was hij koning te Jeruzalem; 
en de naam van zijn moeder, [was] Sibja uit Berseba. 

2 En Joas deed wat juist was in de ogen van JHWH, 
alle dagen van Joj ada, de priester. 

3 En Jojada nam twee vrouwen voor hem; 
en hij verwekte zonen en dochters. 
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4 En het geschiedde daarna: 
het kwam in het hart van Joas op19 

om het huis van JHWH te vernieuwen. 
5 En hij verzamelde de priesters en de levieten 

en hij zei tot hen: 
Gaat [erop] uit naar de steden van Juda en verzamelt uit heel Israël 
zilver om het huis van jullie God te herstellen, 
van jaar tot jaar, 
en jullie, jullie moeten je haasten in dezen; 

de levieten echter haastten zich niet. 

6 Toen riep de koning Jojada, het hoofd [van de priesters], 
en hij zei tot hem: 

Waarom heb je [er] niet [op] gelet 
dat de levieten uit Juda en Jeruzalem [bijeen] brachten20 

de heffing [die opgelegd is] door Mozes de dienaar van JHWH 
en van de gemeente van Israël:21 

voor de tent der getuigenis?22 

7 Want de goddeloze Atalja, 
haar zonen23 hebben ingebroken in het huis van God; 
en zelfs hebben ze alle heilige voorwerpen uit het huis van JHWH 
voor de baäls gebruikt.24 

8 Toen sprak de koning, 
en men maakte een kist; 
en gaf die buiten [een plaats] bij de poort van het huis van JHWH. 

9 En men liet in Juda en Jeruzalem omroepen 
[dat] ze de heffing [die] Israël in de woestijn [opgelegd was] door Mozes 
de dienaar van God [bijeen moesten] brengen. 

10 En alle oversten en het gehele volk verheugden zich; 
en zij brachten [het zilver bijeen] en wierpen het in de kist tot hij vol was. 

11 En het geschiedde wanneer iemand de kist door bemiddeling van25 de levieten 
naar de opzichter van de koning bracht,26 

en (als) zij zagen dat [er] veel zilver [in zat], 
dat de schrijver van de koning en de gevolmachtigde van de hoofdpriester27 

[dan] kwamen28 

en de kist ledigden, 
dan tilden zij hem op en zetten hem op zijn plaats; 
zo deden zij van dag tot dag, 
en verzamelden zilver in overvloed. 

12 En de koning en Jojada gaven het 
aan de uitvoerders van het dienstwerk29 aan het huis van JHWH 
en zij namen steenhouwers en timmerlieden in dienst 
om het huis van JHWH te vernieuwen; 
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alsmede ijzer- en kopersmeden,30 

om het huis van JHWH te herstellen. 
13 En de uitvoerders van het werk deden [dat], 

en het reparatiewerk vorderde onder hun handen; 
zo brachten zij [het herstel van] het huis van God tot stand in de [juiste] 
proporties,31 

en maakten het in orde. 
14 Toen zij nu klaar waren, brachten zij de rest van het zilver naar de koning 

en Jojada, 
zodat [deze] daarvan voorwerpen kon maken voor het huis van JHWH,32 

voorwerpen voor de cultus- en offerdienst en schalen,33 

en voorwerpen van goud en van zilver; 
en men bracht34 voortdurend brandoffers in het huis van JHWH, 
alle dagen van Joiada^. 

P 
15 Maar Jojada werd oud en van het leven verzadigd, en hij stierf; 

honderddertig jaar oud [was hij] toen hij stierf. 
16 En men begroef hem in de stad van David, bij de koningen; 

want hij had gedaan [wat] goed [was] in Israël, 
zowel jegens God als [jegens] zijn huis. 

S 
17 Na de dood nu van Jojada 

kwamen de oversten van Juda, 
en ze bogen zich voor de koning; 
in die tijd35 hoorde de koning naar hen. 

18 En zij verlieten...36 het verbond van JHWH,37 de God van hun vaderen, 
en dienden de asjera's en de afgodsbeelden; 
en er kwam toorn38 

over Juda en Jeruzalem 
vanwege deze schuld van hen. 

19 Maar hij zond profeten onder hen 
om hen te doen terugkeren naar JHWH; 
en die vermaanden hen, maar zij gaven er geen gehoor aan. 

S 
20 De geest van God nu 

kwam op Zekarja, de zoon van Jojada de priester, 
en hij ging tegenover het volk staan; 
en hij zei tot hen: 

Zo spreekt God: 
Waarom [zijn] jullie in overtreding van de wetten van 
JHWH, zodat jullie geen voorspoed kennen? 
Omdat jullie JHWH hebben verlaten, heeft hij jullie verlaten. 

21 Maar zij smeedden een samenzwering, tegen hem 
en zij stenigden hem naar het gebod van de koning:39 

in de voorhof van het huis van JHWH. 
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22 En Joas was niet indachtig 
de goedertierenheid die Jojada, zijn vader aan hem bewezen had, 
maar hij bracht zijn zoon om,; 
en toen hij stierf zei hij : 

Moge JHWH [dit] zien en [het] vergelden. 
P 

23 En het geschiedde aan het eind van het jaar:40 

het leger van Aram trok tegen hem op, 
en zij kwamen naar Juda en Jeruzalem 
en zij brachten om het leven^ van het volk alle oversten van het volkb; 
en hun gehele buitb zonden ze naar de koning van Damascus^1 

24 Hoewel42 met een klein aantal mannen,, het leger van AramA gekomen was, 
gaf JHWHé een zeer groot legerz in hun handen 
- zij hadden JHWH, de God van hun vaderen, immers verlaten -; 
en [aan] Joas voltrokken zij Strafgerichten. 

25 Toen nu zij van hem weggingen43 

- zij hadden hem immers in allerlei soorten van ellende44 achtergelaten -
[toen] zwoeren zijn dienaren samen/5 tegen hem 
vanwege het bloed46 van de zonen van Jojada, de priester,47 

en zij brachten hem om2 op zijn bed,, zodat hij stierf; 
en men begroef hem in de stad van David,, 
men begroef hem echter niet in de graven van de koningen. 

S 
26 Dit nu [zijn] zij die tegen hem samengezworen hebben: 

Zabad, de zoon van Simat, de Ammonitische,, 
en Jozabad, de zoon van Simrit, de Moabitische,. 

27 [Over] zijn zonen, de talrijke48 godsspraken49 tegen hem 
en de [her-]fundering van het huis van God, 
zie, [daarover is] geschreven 
in de uitlegging van het boek van de koningen;50 

en Amasja zijn zoon werd koning in zijn plaats. 
P 

2. Noten bij de vertaling 

1. Wanneer de Kronist dezelfde woorden gebruikt als de auteur van 2 Kon 11 en 12, wordt 
het daar gegeven commentaar hier niet herhaald. Evenzo zijn stilistische eigenaardigheden 
als omsluitingen en chiasmen die de Kronist uit zijn bron overgenomen heeft, in de vertaling 
niet gemarkeerd. 
2. Hier gebruikt de Kronist een ander werkwoord dan de Deuteronomist, namelijk dbr, pi, 
dat volgens KB 199 behalve 'zich afwenden' ook 'uitroeien' kan betekenen. 
3. Deze tussenzin wordt begrensd door een geres respectievelijk een tevir, door relatief zwakke 
distinctiva dus. Voor de vertaling van kj zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.1.3 c. 
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4. De drie voorgaande namen worden voorafgegaan door een Z, die vooral in later Hebreeuws 
onder invloed van het Aramees als accusatiefteken gebruikt wordt (zie Joüon/Muraoka 1991, 
paragraaf 125k), de twee volgende door het klassieke partikel 't. Omdat men bijbelschrijvers 
over het algemeen niet verdenken mag van stilistische variatie, neem ik aan dat we hier met 
twee opsommingen te maken hebben. De eerstgenoemden zouden bijvoorbeeld oversten over 
honderd kunnen zijn, de laatste twee niet. 
5. Letterlijk 'nam... met hem in het verbond'. 
6. De interpunctie van MT geeft een conjunctivum onder hnh, zodat 'zie de koning' één 
woordgroep vormt. Op (bn) hmlk (de (zoon van de) koning) staat een zwak distinctivum, een 
pasta, hier weergegeven met een dubbele punt. 
7. MT heeft hier Is'rj hspjm ('als' de deurwachters van de drempels). 
8. MT bs'r hjswd (bij de fundament-poort). Evenals in de parallelpassage 2 Kon 11:6, waar 
sprake is van de Sur-poort, vat ik het Hebreeuws hier op als eigennaam. 
9. MTjsmrwmsmrt, letterlijk 'zij zullen de wachtpost van JHWH bewaken (in acht nemen)', 
vgl. 2 Kon 11:7 wsmrw 't-msmrt bjt-jhwh. Bedoeld is, dat het gewone volk niet verder mag 
komen dan de voorhoven van de tempel. Hier wordt het 'de wacht houden' dus in meer geestelijke 
zin bedoeld. 
10. Evenals in 2 Kon 11:14 heeft BHS hier srjm (oversten). In 2 Koningen heeft Rahlfs' editie 
van LXX echter hoi ôdoi (de zangers), hier hoi archontes (de vorsten). Er zijn echter ook 
Hebreeuwse handschriften met Srjm; vetus versio Latina heeft principes cantorum. Omdat het 
mij in deze studie evenwel onder meer gaat om een vergelijking van 2 Koningen met 2 Kronieken, 
vertaal ik ook hier met 'zangers'. 
11. MT mswrrjm, part. plur. van de polei van sjr (zingen). 
12. Een mogelijke vertaling van deze twee regels is ook 'en de zangers gaven met de muziekin
strumenten het teken dat er lofzangen gezongen moesten worden'. 
13. Volgens KB 122-123 (bjt, 4) kan bjt 'binnenste' betekenen, mbjt 'in... hinein', 'forth between'. 
14. Hier zal Jojada optreden als vertegenwoordiger van JHWH. 
15. Hier moet worden verwezen naar 1 Kron 23-26, waar David de indeling van het 
tempelpersoneel vaststelt. De hier genoemde khnjm hlwjm (levitische priesters) komen daar 
echter niet voor. Dillard (1987, 178) stelt als emendatie voor 'priesters en levieten', wat onder 
meer gesteund wordt door de handschriftelijke overlevering en door LXX. Op basis van LXX 
reconstrueert Hobbs het vers verder tot '(...) in handen van de levieten en de priesters, en 
hij stelde de afdelingen van de priesters en de levieten aan in het huis van JHWH die David 
had toegewezen aan het huis van JHWH om brandoffers aan JHWH te brengen in overeenstemming 
met wat geschreven is in de wet van Mozes (...)', vgl. ook Japhet 1993, 826. Maar omdat 
de Kronist elders wel levitische priesters kent, namelijk in 1 Kron 9:2 en 2 Kron 5:5 bij de 
inwijding van de tempel en in 2 Kron 30:27 bij Hizkia's paasfeest, houd ik me aan MT. 
16. MT 'Iwtjhwh (de brandoffers van JHWH), maar op basis van LXX kuriói vertaal ik 'voor 
JHWH'. 
17. MT 'Ijdj dwjd. KB 362-363 jd, nr. 8, 'unter der Leitung', 'under the control of; deze 
woordgroep wordt in BHS voorafgegaan door een atnach, die hier met een dubbele punt 
weergegeven wordt. 
18. Ik vat s'r h'ljwn hier op als eigennaam. De letterlijke betekenis is 'de hoogste poort'. 
19. De constructie wjhj... pf vertaal ik op deze manier om haar te onderscheiden van wjhj... 
ipf cons, vgl. ook 24:23. Volgens Joüon/Muraoka (1991, paragraaf 176) komt ze vooral voor 
in late boeken van de Tenach, maar Eskhult (1990, 31) noemt ook een aantal gevallen uit 1 
Koningen. De laatste spreekt in dit verband van een registrerende stijl, maar nader onderzoek 
lijkt me gewenst. 
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20. Letterlijk: 'waarom niet heb je 'op' de levieten [erop] gelet / uit Juda en Jeruzalem [bijeen] 
te brengen'. Bij de vertaling zijn de levieten dus van de eerste naar de tweede regel verschoven. 
21. Het slot van vs. 6 is niet eenduidig. Dat blijkt al uit de verschillende vertalingen. Eén opvatting 
is, whqhl (en de gemeenschap) te laten aansluiten bij 'bd (knecht) en te vertalen met 'en van 
de gemeente van Israël'. Deze vertaling impliceert dat Mozes behalve de knecht van JHWH 
ook die van Israël is geweest. Zo doen SV ('en van de gemeente'), Slotky 1985 ('and of the 
assembly'), Dillard 1987 ('and the assembly '), Buber ('von Mosche (...) und dem Gesamt Jisra-
els'), NEB ('die Mose (...) und die Versammlung Israels für das Zelt (...) vorgeschrieben haben') 
en de Bible de Jérusalem ('et de 1'assemblée'). Voor deze opvatting spreekt de Masoretische 
interpunctie: onder Ijsr'l staat de atnach, wat impliceert dat 'voor de tent der getuigenis' een 
'bepaling' is bij de hele zin en niet alleen bij de gemeente van Israël. Het laatste wordt gedaan 
door NBG: 'zoals de gemeente van Israël deed ten behoeve van de tent der getuigenis'. Een 
argument voor deze opvatting is, dat Mozes nergens 'bdjsr'l (de knecht van Israël) wordt 
genoemd. Maar in feite is hij dat wel: Israël is het volk van JHWH, en door het volk te dienen 
dient hij JHWH. Wellicht spelen hier de liederen van de Knecht van JHWH uit Jesaja, die 
immers naar Mozes gemodelleerd lijkt (zie Den Heyer 1983, 102-103) mee. Omdat het dus 
mogelijk is de interpunctie van MT recht te doen, kies ik voor de 'knecht van Israël'. De 
puntkomma geeft de plaats van de atnach aan. 
22. De uitdrukking 'hlh'dwt komt verder voor in Num 9:15, 17:22-23 (SV/NBG 17:7-8) en 
18:2, plaatsen die door Smend (1989, 48) tot P gerekend worden. 
23. Omdat Atalja het gehele koninklijk nageslacht had laten uitroeien, moeten met zonen hier 
trawanten bedoeld zijn. 
24. MT 'sw Ib'ljm, letterlijk 'hebben zij gemaakt tot de baäls'. 
25. Letterlijk 'door de hand van'. 
26. Het imperfectum jbj' van bw', hi, drukt hier een herhaalde handeling uit, vgl. Joüon/Muraoka 
1991, paragraaf 113e. Mijns inziens hebben we hier te maken met een enkelvoudige onbepaalde 
referent, die ik hier zichtbaar maak met 'iemand', vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 155e. 
27. Een letterlijke vertaling van MT khn hr's. 
28. Het perfectum consecutivum heeft hier frequentatieve betekenis, vgl. Joüon/Muraoka 1991, 
paragraaf 119u. 
29. De hoofdtekst heeft hier 'wsh (uitvoerder), maar omdat in vs. 13 ook een meervoudsvorm 
{'ij) staat, andere handschriften die ook hebben en LXX tois poiousin (datief pluralis) heeft, 
emendeer ik hier. 
30. Voor hrsj (smeden van) staat hier een / om aan te geven dat we met het laatste lid van 
een opsomming te maken hebben, vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 1251. 
31. MT 'l-mtkntw (afmeting, verhouding, vgl. KB 582). Dit woord hangt samen met tkn, pi 
(afwegen), vgl. 2 Kon 12:12. 
32. De vertaling van wj'shw is omstreden. SV, NBG, Willibrord 1995 en Becker bieden een 
weergave waarin Jojada de voorwerpen vervaardigt. Buber en de Bible de Jérusalem hebben 
'man' respectievelijk 'on', en Dillard, Japhet en Slotky vertalen met een passieve zin 'was/were 
made'. Voor de onpersoonlijke interpretatie pleit, dat die in overeenstemming is met de algehele 
tendens van de Kronist om de rol van Jojada te reduceren (zie de exegese van 2 Kron 24). 
Maar het subject bij wj'shw is enkelvoudig en in zo'n geval is 'iemand' de juiste weergave 
(vgl. de desbetreffende aantekening bij de vertaling van 24:11), die hier echter niet gepast lijkt. 
'Men' kan dan gereserveerd worden voor een meervoudig ongespecificeerd subject, zoals verderop 
in dit vers: wjhjw m'ljm (men bracht). 
33. De interpunctie van MT is hier enigszins ondoorzichtig. Zowel op srt (cultusdienst) als 
op wkpwt (en schalen) staat een zaqef. Daardoor worden srt en wh 'Iwt (offerdienst) van elkaar 
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gescheiden, hoewel beide afhankelijk zijn van klj (voorwerpen van). Om de laatste reden wijk 
ik hier af van de genoemde interpunctie. 
34. De constructie hjh & part. pres. is volgens Eskhult (1990, 113-114) laat; ze heeft vaak 
(maar niet altijd, vgl. 24:12 wjhjw skrjm (en zij namen in dienst), waar dit aspect afwezig lijkt, 
een duratieve/frequentatieve betekenis. 
35. Voor deze vertaling van 'z vgl. 2 Kon 12:18. 
36. De revia op wj'zbw suggereert een pauze. 
37. De voor BHS gebruikte Codex Leningradensis heeft hier bjtjhwh, maar twee handschriften 
lezen brjtjhwh. LXX vertaalt met kai egkateUpon ton kyrion; hier ontbreekt dus het equivalent 
van bjtlbrjt. Omdat in het voorgaande het verbond gesloten werd, kies ik hier voor de afwijkende 
handschriften. 
38. Deze zin, die begint met wjhj, wordt voorafgegaan door een atnach, wat een scherpe scheiding 
impliceert. Daarom ligt een vertaling met 'zodat...' minder voor de hand. 
39. De atnach geef ik hier weer met een dubbele punt. 
40. De uitdrukking Itqwpthsnh, die 'in de tijd van de zonnewende' betekent, komt verder voor 
in 1 Sam 1:20, Ps 19:7 en Ex 34:22 (vgl. KB 1039). De laatste vindplaats geeft een aanwijzing 
omtrent de exacte betekenis: er is verband met het oogstfeest. Vandaar mijn vertaling. 
41. De hier gebruikte spelling drmsq is typerend voor de Kronist; elders staat dmsq. 
42. Volgens KB 431-432 kan kj 'hoewel' betekenen. 
43. In wbtktm zit de infinitief Ikt verborgen, vandaar 'weggingen' en niet 'weggegaan waren'; 
vgl. Bible de Jérusalem 'et quand ils le quittèrent'. 
44. MT ketiv: bmhljjm, qere: bmhlwjm (rbjm), letterlijk 'in (veel) ziekten'. 
45. Hier wordt de hitp. van qsr gebruikt tegenover de qal in 24:21 en in 2 Kon 12:21. Daarom 
vertaal ik hier niet met 'smeedden... een samenzwering', maar met 'zwoeren... samen'. 
46. MT dmj, status constructus pluralis van dm (bloed). Volgens KB 212 betekent dmjm (pluralis 
van dm) onder meer '(vergossenes) Blut'. 
47. LXX heeft hier huiou (van de zoon), wat wel een betere lezing lijkt te geven, maar omdat 
ze niet gesteund wordt door de Hebreeuwse overlevering, vermoedelijk een poging tot correctie 
is. Daarom houd ik me aan de lectio difficilior. 
48. MT heeft ketiv: wrb, qere:jrb. Het laatste moet zoiets als 'moge talrijk worden' betekenen, 
een weinig aannemelijke vertaling. Daarom probeer ik me aan de fefc'v-versie te houden. 
49. MT ms' komt volgens KB 569-570 alleen op deze plaats voor met de betekenis 'godsspraak', 
de vertaling die hier gebruikelijk is. Elders gebruikt de Kronist dit woord steeds met de betekenis 
'(opgelegde) last', vgl. 1 Krön 15:22, 27, 2 Krön 17:11 en 2 Krön 20:25, waar het 'tribuut' 
zou betekenen. In Jer 23:33-40 zou volgens KB ms' (bewust) ambigu zijn. Maar gezien de 
theologie van de Kronist, die Joas uiteindelijk negatief beoordeelt, is de hier gegeven vertaling 
zeker niet misplaatst. 
50. Het woord mdrs (uitlegging) komt verder alleen voor in 2 Kron 13:22, waar gesproken 
wordt over de uitlegging van de profeet Iddo, waarin de geschiedenis van koning Abia beschreven 
staat. Dezelfde Iddo ( 'dw) is eveneens betrokken geweest bij de historiografie van Rechabeam 
(2 Kron 12:15), en mogelijk bij die van Salomo (2 Kron 9:29), waar hij echter (qere) Jedo 
ij'dw) heet. 
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3. Structuur en exegese van 2 Krön 22:10-24:27 

3.1 Inleiding 

Zoals bekend zijn de verhalen over Joas van Juda uit 2 Kon 11-12 en die uit 2 Kron 
22:10-24:27 met elkaar verwant. Maar naast allerlei kleinere en grotere verschillen 
is er één ingrijpend onderscheid tussen de twee versies: terwijl in 2 Koningen de geschie
denis van het tempelherstel onmiddellijk gevolgd wordt door het verslag van Joas' 
einde, heeft de Kronist tussen deze twee een episode ingevoegd, waarin kond wordt 
gedaan van Joas' neergang. Deze veranderingen hangen veelal samen met zijn theologie. ' 
In het nu volgende wil ik nagaan, wat hij met zijn versie van de geschiedenis van 
Joas van Juda heeft willen zeggen. Die onderzoek ik in principe als zelfstandige tekst, 
al zal ik om inzicht te krijgen in de aard daarvan de Koningenversie er voortdurend 
bij betrekken. Uit de manier waarop de Kronist met zijn brontekst is omgegaan, uit 
wat hij weglaat, wijzigt en toevoegt, kan men immers afleiden wat voor hem belangrijk 

3.2 De structuur van 2 Kron 22:10-24:27 

De structuur van 2 Kron 22:10-23:21 komt in grote lijnen overeen met die van 2 Kon 
11. De eerste passage, 2 Kron 22:10-12, waarin verteld wordt hoe Joas uit de klauwen 
van zijn moordzuchtige grootmoeder gered wordt, verschilt slechts op ondergeschikte 
punten van 2 Kon 11:1-3. De volgende episode, die van de troonsbestijging van Joas, 
wijkt behalve in details op twee belangrijke plaatsen af. In de eerste plaats begint de 
Kronist met een oproep om naar Jeruzalem te komen, die in 2 Kon 11 ontbreekt. De 
rest van dit hoofdstuk heeft hij op dezelfde manier opgebouwd als zijn bron, dus in 
twee parallelle reeksen, maar de tweede bevat een passage die 2 Kon 11 niet kent, 
waarin de tempeldienst wordt georganiseerd. Onderstaand schema maakt een en ander 
duidelijk; daarin geef ik ook de aard van de zinnen die de te onderscheiden episoden 
begrenzen: 

1 Een synopsis van de beide versies van de geschiedenis van Joas geef ik in een bijlage. 
2 Deze formulering impliceert, dat de Kronist 'onze' Koningentekst voor zich heeft gehad. 
Op deze hypothese kom ik in paragraaf 4.1 van dit hoofdstuk terug. 
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Joas gered 22: lOab snz/pf - 12b2 nz/pt 

Joas wordt koning 

de oproep 23: la snz/pf - 2d ipf cons 

a. de dynastie hersteld > 

verbond 3a wjkrt brjtj "... - 7d imp" 

volk actief 8a ipf cons - 10 ipf cons huis van God 

Joas koning 11a ipf cons - l lf "ipf" gezalfd 

Atalja gedood 12a ipf cons - 15c ipf cons: wjmjtwb 

> de cultus hersteld 

3a- 7d 16a ipf cons: wjkrt brjta 

8a- 10 17 huis van Baal snz/pf 

18-19 tempeldienst 1' & ipf 

11a- l lf 20 op de troon 

12a - 15c 21b snz/pf: hmjtwb 

Uit dit schematisch overzicht valt af te lezen, dat zowel het verhaal van Joas' redding 
(22:10-12) als dat over de troonsbestijging (23:1-21) formele eenheden vormen: beide 
worden ze begrensd door (al dan niet samengestelde) nominale zinnen. De begrenzingen 
tussen de samenstellende delen van de parallelle reeksen zijn lang niet altijd op basis 
van het taalgebruik vast te stellen, hier is de inhoud doorgaans de bepalende factor. 
Het meest in het oog springend zijn het begin en het einde van deze reeksen: beide 
beginnen met wjkrt... brjt (toen sloot... een verbond) en besluiten met het doden van 
Atalja; de corresponderende elementen zijn met de subscripten a en b aangegeven. 
Verder valt de tweede reeks in drie blokken, 16-17, 18-19 en 20-21, uiteen, doordat 
de afsluitende verzen 17, 19 en 21 niet-narratief eindigen. Het middelste daarvan besluit 
met / ' & ipf, de andere twee doen dat met perfectieve zinnen; het afsluitende vs. 21 
bevat bovendien een chiasme. 
De structuur van 2 Kron 24:1-27, waarin de regering van Joas wordt behandeld, wijkt 
door de invoeging van een hele episode aanzienlijk af van die van 2 Kon 12. Ik geef 
eerst weer een schematisch overzicht. De laatste kolom geeft herhalingen van woorden 
en woordgroepen met tekststructurerende waarde; deze zijn gemarkeerd met subscripten: 
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Dit overzicht laat zien, dat de Kronist dit hoofdstuk als een eenheid heeft gecomponeerd. 
Het geheel is ingebed binnen een raamwerk met het chiasme Joas koning - naam moeder 
-»«-namen moeders van moordenaars - Amasj a koning. Dat de namen van de moeders 
hier genoemd worden, is mijns inziens niet zonder betekenis. Die van Joas heet Sibja, 
een naam die weliswaar 'vrouwelijke gazelle' betekent, maar die door het element 
-ja ook een echo van de godsnaam bevat. De moeders van de moordenaars zijn een 
Ammonitische respectievelijk een Moabitische. Deze volkeren staan in de gehele Tenach 
in een kwade reuk; bij de bespreking van de betrokken tekst in paragraaf 3.3.3 kom 
ik hier uitgebreid op terug. Hiermee lijkt de betekenis van de 'inlijsting' van de regering 
van Joas duidelijk: hij begint met JHWH, maar omdat hij afvalt, wordt hij het slachtoffer 
van de zonen van heidense vrouwen. Bovendien wordt het geheel van Joas' leven 
omsloten door het verborgen worden in de beddenopslag (22 :11 ) en het gedood worden 
op zijn bed (24:25); het laatste is een vondst van de Kronist.3 Mag hieruit afgeleid 
worden dat de Kronist Joas heeft willen tekenen als een zwakkeling die eindigt waar 
hij begonnen is, namelijk in bed, waar vrouwen zijn leven beheersen? 
Deze tegenstelling weerspiegelt zich in de structurering van het centrale deel van 2 
Kron 24. Daarin zijn op basis van de handeling namelijk twee episoden te onderscheiden: 
de goede en de slechte jaren van Joas, die parallel gebouwd zijn. Beide beginnen met 
een tweeledig voorspel en eindigen met een tweeledig naspel, waarvan de onderdelen 
met elkaar corresponderen. De afloop vertoont daarbij een opmerkelijk verschil: Jojada 
krijgt zijn graf wel bij de koningen, Joas niet. De goede jaren zijn 'ingeraamd' door 
de bepalende factor 'alle dagen van Jojada'.4 

Het overzicht laat verder zien, dat het hart van de eerste episode, het tempelherstel, 
uit vier passages bestaat, die formeel herkenbaar zijn. De omsluitende twee beginnen 
elk met wjhj, de twee ingeslotene met een sprekende koning; alle eindigen met een 
niet-narratieve (bij-)zin. Ook de onderdelen waaruit de tweede periode bestaat, zijn 
formeel herkenbaar: twee ervan beginnen met een samengestelde nominale zin, één, 
de middelste, met wjhj (en het geschiedde); alle eindigen met een niet-narratieve zin. 
Het middenstuk van Joas'slechte jaren wordt omsloten door twee samenzweringen 
die resulteren in het ombrengen van het slachtoffer (qsr respectievelijk hrg) en bevat 
als kern een chiasme. 
Opmerkelijkerwijs doorkruist de indeling van MT mpetuchot en setumot de door mij 
blootgelegde structuur op een vrij drastische manier. In de eerste plaats wordt de passage 
over de redding van Joas hier tot de regering van Achazja gerekend. In de tweede 
plaats zijn de parallelle episodes 23:3-15 en 16-21 in verschillendepetuchot onderge
bracht. Ten derde is het naspel van Joas' goede periode daarvan losgemaakt en bij 
een volgende pelucha ingedeeld. Daardoor is onder meer van het narratieve drieluik 
samenzwering - inval van Aram - samenzwering weinig meer te bekennen. Het nu 

3 De Kronist heeft de omsluiting van het leven van Joas door middel van het werkwoord qwm 
(opstaan) dus vervangen door een andere. 
1 De correspondentie tussen de onderdelen waaruit de twee episoden bestaan, wordt aangegeven 
door de superscripten 1-5. Een enigszins afwijkende structurering op basis van omsluitende 
woordgroepen wordt besproken en lichter bevonden in hoofdstuk 5. 
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volgende overzicht laat een en ander voor wat betreft 2 Kron 23 :16-24:27 zien. Daarin 
staan de kopjes van de petucha-indelmg tussen enkele aanhalingstekens, dit om ze 
te onderscheiden van die van mijn structuurindeling: 

P 'Joas' goede jaren' 

S 23: 16-21 cultus hersteld ('refrein') wjkrt brjta - hmjtwb 

S 24: 1 raamwerk Joas koningc - naam moederd 

2-3 goede jaren: voorspel alle dagen van Jojadae 

4-14 tempelherstel alle dagen van Jojadae 

P 'Joas' slechte jaren' 

S 15-16 goede jaren: naspel in de stad van Davidz 

S 17-19 slechte jaren: voorspel I 

S 20-22 slechte jaren: voorspel D qsr & hrgf 

P 'Joas' einde' 

S 23-24 inval van Aram klein:Aram -*<- JHWH:groot 

25 slechte jaren: naspel qsr & hrgf; in de stad van Davidz 

S 26-27 raamwerk namen moedersd - Amasja koningc 

Kennelijk berust deze indeling van de Tenach, die zeker betekenis heeft, op een andere 
manier van kijken naar de tekst dan de onze. Dit roept de vraag op naar de verhouding 
tussen de analyse op basis van structuurkenmerken zoals die hier verricht wordt, en 
de masoretische indeling. In het vijfde hoofdstuk van deze studie ga ik verder op deze 
zaak in. 

3.3 Exegese van 2 Kron 22:10-24:27 

3.3.1 2 Kron 22:10-23:21 De regering van Atalja 

22:10-12 Joas gered 
Deze episode komt grotendeels overeen met 2 Kon 11:1-3. Eén toevoeging vraagt 
om commentaar: volgens de Kronist is Jehosabat de vrouw van de priester Jojada. 
Door deze toevoeging is deze episode meer nog dan in 2 Koningen een voorspel op 
het verhaal van de troonsbestijging, waar de laatstgenoemde een centrale rol zal spelen.5 

5 Ik zie in deze toevoeging van de Kronist dus een vorm van theologisering van het verhaal. 
Schulte (1997, 552) denkt evenwel aan een rationalisering. Volgens haar (1997, 554-556) zou 
Jehosabat echter oorspronkelijk een qdSh, een aan de godheid gewijde vrouw zijn geweest, 
zodat zij in de gelegenheid was haar neefje in de tempel te verbergen, waar ze qualitate qua 
toegang had; dit gegeven zou door de Deuteronomist om theologische redenen zijn weggelaten. 
Deze interpretatie lijkt me niet van speculatie ontbloot. 
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23:1-2 Jojada's oproep 
In 2 Kon 11 begint Jojada zijn samenzwering met het sluiten van een verbond met 
de oversten over honderd; daarna gaat hij onmiddellijk over tot de organisatie van 
de staatsgreep. In 2 Kron 23 daarentegen trekken de oversten, die hier bij name genoemd 
worden, op bevel van Jojada Juda in om de levieten en de familiehoofden naar Jeruzalem 
te roepen.6 De bedoeling van de Kronist is duidelijk: bij hem is de opstand tegen 
Atalja al vanaf het begin een zaak van het gehele volk. Het verbond met de oversten 
over honderd is dan ook de voorbode van het verbond dat in vs. 3 en vs. 16 met het 
hele volk gesloten wordt. Omwille van de 'schaalvergroting' zijn wellicht ook de oversten 
over honderd van de lijfwacht en de ijlboden uit 2 Kon 11:4 vervangen door de oversten 
over honderd zonder nadere specificatie; vermoedelijk hebben we hier met legerofficieren 
te maken.7 Dat de krj (lijfwacht), die waarschijnlijk van buitenlandse komaf was,8 

van het toneel is verdwenen, hangt mogelijk mede samen met de zuivering van het 
volk zoals die in Ezra 9-10 en Neh 13:23-27 beschreven wordt. Hoewel, in 1 Kron 
18:17 wordt wel Benaja de zoon van Jojada genoemd als bevelhebber van de krtj en 
de pltj die David dienden. 
De rest van 2 Kron 23 bestaat zoals reeds besproken uit een tweeluik, waarvan het 
eerste deel het herstel van de dynastie verhaalt en het tweede de restauratie van de 
cultus. 

23:3-7 het verbond van de koning met het volk 
In dit tekstgedeelte wordt eerst een verbond tussen de koning en de 'gemeente' gesloten. 
Jojada wijst daarbij erop, dat het hier om de vervulling van de belofte van JHWH 
aan David gaat. Daarmee wordt verwezen naar 1 Kron 17:11-14, waar Natan zegt 
dat de troon van Davids zoon bestendig zal zijn. Dat hier het woord qhl (gemeente) 
gebruikt wordt, brengt deze tekst om te beginnen in verband met de overbrenging 
van de ark naar Jeruzalem door David (1 Kron 13:2), met de opdracht van David 
aan Salomo de tempel te bouwen (28:8,29:1,10), met de troonsbestijging van Salomo 
(29:20), met Salomo's bede om wijsheid (2 Kron 1:3, 5) en diens inwijding van de 
tempel (6:3, 12, 13, 7:8), verder met de strijd van Josafat tegen de Ammonieten en 
de Moabieten en diens overwinning (2 Kron 20:5, 14) en met diverse momenten uit 
de regering van Jechizkia, waaronder diens pesachviering (2 Kron 29:23, 28, 31, 
32; 30:2,4,13,17, 23,24,25; 31:18). Daarnaast laten de soldaten van het Tienstam-
memijk tijdens de regering van Achaz op bevel van de profeet Oded in 2 Kron 28:14 
de 'gemeente' van krijgsgevangenen vrij naar Jeruzalem terugkeren. De grondbetekenis 

6 Het werkwoord hzq, hitp, letterlijk 'zich versterken', dat hier gebruikt wordt, is een typisch 
Kronistisch woord. Van de 27 vindplaatsen komen er 15 uit de twee Kroniekenboeken, 5 uit 
Richteren, Samuel en Koningen (vgl. Mandelkern 1971, 380). Maar het woord heeft geen 
theologische waarde, het wordt zowel in positieve (vgl. 2 Kron 15:8, Asa, en 27:6, Jotam) 
als in negatieve contexten (vgl. 2 Kron 21:4, Joram) gebruikt. 
7 Dat het geen levieten geweest zijn, wordt aannemelijk gemaakt door Japhet (1993, 829-830), 
die erop wijst, dat dezen in Kronieken nooit in honderdtallen georganiseerd zijn, maar steeds 
volgens hun familiegroepen en afdelingen; vgl. ook Dillard 1987, 180-181. 
8 Zie de noot bij de vertaling van 2 Kron 11:4. 
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van qhl is 'verzameling mensen', maar bij de Kronist heeft het woord de betekenis 
'Vollversammlung der jüdischen Kultgemeinde' gekregen.9 We hebben hier wel met 
een Kronistisch motief te maken; in de koningenverhalen van de Deuteronomist komt 
het woord alleen maar voor als Salomo de tempel inwijdt (1 Kon 8:14, 22, 55, 65) 
en bij de rijksdeling (12:3), waar de gemeente Rechabeam om een lichter regime vraagt. 
Vervolgens verdeelt Jojada 'hen die op de sabbat binnenkomen', dat zijn zij die op 
dat ogenblik dienst hebben, in drie groepen; evenals in 2 Kon 11 wisselt de wacht 
op de sabbat. Alle krijgen ze een plaats toegewezen. De manier waarop dat gebeurt, 
is ondubbelzinnig. De groep die niet toevallig als eerste wordt genoemd, wordt gevormd 
door priesters en levieten. Het is die van de dorpelwachters;'0 zij moeten de koning 
in de tempel beschermen. Hun specifieke status wordt in vs. 6c nog eens met een 
chiasme benadrukt: zij mogen in de tempel komen, omdat ze heilig zijn. De tweede 
groep krijgt een plaats in het paleis en de derde bij de Jesod-poort (Fundamentpoort), 
die moeilijk te identificeren is, maar waarmee mogelijk een stadspoort bedoeld wordt. 
In dat geval zijn alle cruciale plaatsen in de stad onder controle. 
Problematischer te bepalen is de plaats voor hen die op dat ogenblik geen dienst hebben. 
Het is dan ook veelzeggend, dat de commentaren hier allesbehalve eensluidend zijn. 
Becker is van mening dat alleen zij die dienst doen, worden ingedeeld. Zij die in 2 
Kon 11:7 vrijaf hebben ('die op de sabbat naar buiten gaan'), zijn volgens hem door 
de levieten uit 2 Kron 23:7 vervangen; dat zij in vs. 8 figureren, is volgens hem "durch 
Mangel an redaktionstechnischer Übersicht stehengeblieben"." Japhet ziet wel kans 
tot een verklaring van de tekst zoals we die hebben te komen. Zij denkt dat vss. 5c-6 
parenthetische zinnen vormen en dat vs. 7, waar de tekst verder gaat met de veiligheids
maatregelen, het vervolg is van vs. 5ab.12 Deze oplossing heeft een probleem: welke 
levieten gaan er rondom de koning staan? Dat kunnen niet de dorpel wachters uit vs. 
4 zijn, want die staan al bij de ingang. Een andere verklaring biedt Dillard. Volgens 
hem worden allen die op de sabbat vrijaf (zouden) hebben, in vs. 5 naar de voorhoven 
van de tempel verwezen.13 Een argument voor deze opvatting is, dat de uitdrukking 
die in 2 Kon 11:7 gebruikt wordt voor 'de wachtpost bewaken' (i.e. door hen die 
op de sabbat vrij af hebben), smr msmrt, in 2 Kron 23 :6 'het voorschrift (van JH WH) 
in acht nemen' (i.e. door het gehele volk) betekent. Klaarblijkelijk hebben we hier 
met een herinterpretatie van de Kronist te maken en zijn de betrokken uitdrukkingen 
equivalenten van elkaar. Ook deze oplossing heeft een probleem: niet alle priesters 
en levieten hebben op dat ogenblik dienst, maar de reden dat het volk in de voorhoven 
moet blijven, geldt niet voor hen. De vraag is hier dus, waar zij dan zijn gebleven. 

9Vgl. ook24:6. Vgl. H.-P. Muller in THAT II, 610-619. Deze laat zien, dat het woord behalve 
in 2 Kron (26x) ook frequent gebruikt wordt in Num (12x), Dt (llx) en in het boek van de 
priesterlijke profeet Ezechiël: 15x. Elders komt het sporadisch voor. 
10 Hier heten ze s'rjhspjm, in 1 Kron 9:19, waar ze dienst doen in de tabernakel, smrjhspjm. 
Elders (behalve op verschillende plaatsen in 2 Kon ook in 2 Kron 34:9) heten ze smrjhsp. 
11 Becker 1988, 74-75. 
12 Japhet 1993, 831-832. 
13 Dillard 1987, 182. 
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En zo komen we bij mijn interpretatie: degenen die in vss. 5c-7 genoemd worden, 
zijn zij die eigenlijk vrijaf hebben, maar die getuige vs. 8f geen verlof hebben gekregen. 
Deze groep valt in tweeën uiteen: het (gewone) volk uit vss. 5c-6 en de levieten uit 
vs. 7. 

23:8-10 de levieten, de militairen en het volk in actie 
Bij het begin van vs. 8 is het organiserende werk van Jojada voltooid en begint de 
uitvoering van de plannen, waarbij zowel zij die op de sabbat binnenkomen als zij 
die dan naar buiten gaan, betrokken worden. Evenals in 2 Kon 11:10 worden in vs. 
9 Joas de attributen gegeven die van David geweest zijn, wat onderstreept dat de Davidi
sche dynastie hersteld gaat worden. De betrokken verzameling is door de Kronist 
overigens uitgebreid: sprak de Deuteronomist alleen over speren en pijlkokers, hier 
zijn er schilden bijgekomen; over deze schilden is verder niets te vinden. Er zijn echter 
wel koperen schilden, die Rechabeam volgens 2 Kron 12:9-12 (= 1 Kon 14:27-28) 
heeft laten maken toen farao Sisak de gouden exemplaren die Salomo in 2 Kron 9:15-16 
(= 1 Kon 10:16-17) vervaardigd had, had meegenomen.14 Ook nu is het gehele volk, 
anders dan in 2 Kon 11, nadrukkelijk aanwezig: dat staat in vs. 10 rondom de koning, 
waar in 2 Kon 11:11 de ijlboden dat doen. De slhw (zijn werpspies) die het volk daarbij 
in de hand heeft, is overigens samen met de mgnwt (schilden) uit het vorige vers in 
2 Kron 32:5 (maar niet in 2 Kon 18) als mgnjm terug te vinden, waar Jechizkia behalve 
dat hij de Millo van de stad van David versterkt, dergelijke wapens in menigte maakt. 

23:11 Joas gekroond 
In afwijking van de gang van zaken in 2 Kon 11:12 maar in overeenstemming met 
de hiervoor reeds gesignaleerde 'overschilderingen' van de Kronist overhandigt het 
volk ('men') Joas de diadeem en het 'getuigenisteken' ; dit wordt in 2 Kon 11:12 door 
Jojada gedaan. De zalving wordt hier expliciet door Jojada en diens zonen verricht. 
Dat wijst erop, dat voor de Kronist deze ceremonie een sacraal karakter heeft. In 
de eerste plaats zalven (msh) namelijk in 1 Kron 11:3 (evenals in 2 Sam 5:3) de oudsten 
David te Hebron, nadat zij met hem een verbond gesloten hebben voor het aangezicht 
van JHWH. Verder zalft men in 1 Kron 29:22 Salomo tot vorst voor JHWH en Sadok 
tot priester, nadat de eerstgenoemde voor de tweede maal tot koning is uitgeroepen. 
Deze voorstelling van zaken wijkt af van die in 1 Kon 1:39, waar Salomo door Sadok 
gezalfd wordt. Door deze verschuiving zijn de koning en de priester eikaars evenknie 
geworden: samen moeten zij het volk leiding gaan geven, net zoals Joas en Jojada 

14 Kalimi (1995, 182) neemt aan, dat de bepaling 'die van David geweest waren' alleen op 
de pijlkokers slaat; daartoe wijkt hij af van de masoretische interpunctie, die speren, schilden 
en pijlkokers bijeen neemt. Zowel op de speren als op de schilden staat namelijk een pasta 
en op de pijlkokers een zaqef, die sterker is. Nu is er in 1 Kron 18:7 (= 2 Sam 8:7) inderdaad 
slechts sprake van pijlkokers, maar daar staat tegenover dat in 2 Kron 23:9 in alle drie de gevallen 
het substantief vooraf wordt gegaan door het bepaald lidwoord h. 
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dat gaan doen.15 Mogelijk heeft de Kronist hier ook een parallel willen geven met 
het optreden van de Davidide Zerubbabel en de priester Jozua, die na de ballingschap 
samen leiding gaven aan het volk, dat dan evenals in de tijd van Salomo weer een 
eenheid vormt.16 Ten derde blijkt in 2 Kron 22:7 Jehu door JHWH gezalfd te zijn. 
De betrokken zalving maakt in 1-2 Koningen deel uit van de Elia-Elisa-cyclus, die 
door de Kronist als onderdeel van de geschiedenis van het Tienstammenrijk weliswaar 
weggelaten, maar niettemin impliciet als bekend verondersteld wordt. Veelzeggend 
voor de visie van de Kronist is ten slotte, dat in 2 Kon 23:30 weliswaar Joachaz, de 
zoon van Josia, door het volk des lands tot koning wordt gezalfd, maar dat op de 
parallelplaats 2 Kron 36:1 deze handeling achterwege gelaten wordt. De verklaring 
moet zijn, dat deze koning geen goede koning was; de vermelding van de Deuteronomist 
dat hij deed wat kwaad is in de ogen van JHWH, laat de Kronist overigens weg. 

23:12-15 de dood van Atalja 
Deze episode komt grotendeels overeen met de brontekst. Dat wil niet zeggen, dat 
de Deuteronomist en de Kronist hier hetzelfde verhaal vertellen. In de eerste plaats 
hebben de hssrwt (trompetten) in vs. 13 een veel groter bereik dan in 2 Kon 11:14. 
Nu horen we namelijk de echo van een groot aantal andere verhalen. In de eerste 
plaats hebben ze geklonken toen David de ark naar het huis van Obed-Edom (1 Kron 
13:8) respectievelijk naar Jeruzalem bracht (15:24,28 en 16:6,42). In het eerste geval 
worden ze geblazen door 'men', in het tweede door priesters en (levitische) muzikanten. 
Vervolgens weerklinken ze in 2 Kron 5:12-13 door het optreden van priesters bij de 
plaatsing van de ark in de tempel, in 2 Kron 13:12-14 blazen weer priesters bij de 
strijd van Abia tegen Jerobeam en in 2 Kron 15:14bespeelt 'men' ze tijdens de regering 
van Asa nadat het volk een verbond is aangegaan om JHWH te dienen. Verder zijn 
deze instrumenten te horen nadat Josafat Moab en Ammon heeft verslagen. Ten slotte 
worden ze in 2 Kron 29:26-28 weer door toedoen van de priesters gehoord, nadat 
Jechizkia de tempel heeft gereinigd. Het blazen op trompetten lijkt bij de Kronist dus 
een signaal te zijn dat hetgeen er gedaan wordt, juist is in de ogen van JHWH; meer 
dan eens is er verband met de cultus. 
In hetzelfde vers vinden we een veelzeggende toevoeging van de Kronist: de zangers 
waren er met de muziekinstrumenten en gaven het teken dat er lofzangen gezongen 
moesten worden. Pas dan beseft Atalja dat haar tijd voorbij is. Hun optreden geeft 
(opnieuw) aan de kroning van Joas en de dood van Atalja een cultisch karakter. Zij 
worden namelijk ook genoemd in 1 Kron 6:16-32 (SV/NBG 31-47), 9:33 en 25:1-31, 
waar David de dienst van JHWH organiseert, in 1 Kron 15:16, 19 en 27 als de ark 
naar Jeruzalem wordt vervoerd, in 2 Kron 5:12 als deze naar de tempel wordt overge-

15 Vgl. het verbond dat Jojada in vs. 16 tussen hemzelf, Joas en het volk sluit om tot een volk 
van JHWH te zijn. 
16 Japhet (1993, 513-514) wijst ook op het tweetal Ezra-Nehemia, maar hier betreft het geen 
samenwerking tussen een koning en een priester. Wel kan de tweede als een profane leider 
gezien worden. 
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bracht, in 2 Krön 20:21 als Josafat een heilige17 oorlog tegen de Ammonieten en 
Moabieten voert en in 2 Krön 35:15 bij de pesachviering van Josia. 

23:16-21 het herstel van de cultus 
De inhoud van deze passage loopt parallel met die van vss. 3-15. Beide tekstgedeelten 
beginnen met een verbondssluiting en eindigen met de dood van Atalja. Maar er is 
één verschil: in het midden staan twee verzen, vss. 18-19, die geen tegenhanger in 
het eerste deel van het tweeluik, en afgezien van vs. 18ab evenmin een parallel in 
2 Kon 11 hebben. Hier wordt de cultus ge(re)organiseerd. Daarbij valt weer de naam 
van David. Deze heeft in 1 Kron 23-27 de indeling van het tempelpersoneel vastgesteld; 
hier wordt volgens diens voorschriften de tempeldienst op orde gebracht. Zoals reeds 
bij de vertaling besproken komen de levitische priesters (khnjm hlwjm) die in 23:18 
genoemd worden, daar echter niet voor, maar wel in 1 Kron 9:2 bij de opsomming 
van de inwoners van Jeruzalem,18 in 2 Kron 5:5 bij de inwijding van de tempel19 

en in 2 Kron 30:27 bij Jechizkia's paasfeest.20 De centraal staande interesse van de 
Kronist komt hier onmiskenbaar weer aan de oppervlakte. 
Door deze invoeging valt dit tekstgedeelte in drie blokken uiteen. Het eerste blok, 
vss. 16-17, legt de basis: er wordt plaats gemaakt voor JHWH. Het derde, vss. 20-21, 
is op het koningschap gericht. Samen vormen de blokken een drieluik; in het midden 
bevindt zich het herstel van de cultus. 
Zoals gezegd wordt weer in vs. 16 een verbond gesloten. Maar was dat in 23:3 een 
verbond tussen de koning en het volk met als oogmerk de Davidische dynastie te herstel
len, hier heeft het een religieus doel: Jojada, het volk en de koning zullen een volk 
van JHWH zijn. Dit is overigens niet de enige keer dat de Kronist een dergelijk verbond 
laat sluiten: in 2 Kron 15:12 gebeurt het onder Asa, in 29:10 e.v. onder Jechizkia 
en in 34:31 onder Josia: allen koningen die de goedkeuring van de auteur kunnen 
wegdragen.21 Daarna wordt eerst in vs. 17 de Baälsdienst verwijderd; alleen wordt 
dat nu niet door het volk des lands gedaan, zoals in 2 Kon 11:18, maar door het gehele 
volk. Veelbetekenend is, dat voor het doden van Mattan de Baaispriester (evenals 
in de bron, 2 Kon 11:18) hrg (ombrengen) wordt gebruikt, een werkwoord dat ook 
hier een religieuze connotatie heeft. 
Na de organisatie van de tempeldienst komt de koning in vs. 20 uit de tempel naar 
het paleis. De lijfwacht (krj) en de ijlboden uit 2 Kon 11: 19 zijn vervangen door de 
notabelen en de heersers over het volk. Speelt hier weer mee dat de vreemdelingen 
plaats hebben moeten maken voor het eigen volk? In ieder geval wordt weer de schijn
werper gericht op (de vertegenwoordigers van) het volk in zijn geheel. Vs. 21, dat 

17 Vgl. vs. 15 "Het is geen strijd van u, maar van God." 
18 Of zijn het daar priesters en levieten? 
''Evenals een aantal handschriften heeft de parallelplaats 1 Kon8:4 'de priesters en de levieten'. 
20 Bovendien verschijnen ze in Dt 17:9 en 18, 18:1, 24:8 en 27:9, in Joz 3:3 en 8:33, in Jer 
33:18 en in Ez 43:19 en 44:15, waar het de zonen van Sadok zijn. 
21 Van deze drie verbondssluitingen is bij de Deuteronomist van de eerste twee geen parallel 
te vinden. Die van Josia staat in 2 Kon 23:3. 
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vrijwel overeenkomt met 2 Kon 11:20, vormt de afsluiting. Atalja wordt gedood, 
het volk des lands verheugt zich en de stad heeft rust. Maar in de laatste woorden 
klinken andere verhalen mee dan bij de Deuteronomist, bij wie de rust in de verhalen 
over de richteren voorkomt.22 Allereerst heeft in 1 Kron 4:40 het land rust, dat aan 
een deel van de stam van Simeon is toegewezen. Vervolgens heeft het land die in 
2 Kron 13:23 (SV/NBG 14:1) en 14:4-5 (SV/NBG 5-6) tijdens de regering van Asa; 
daarna is dat het geval in 2 Kron 20:30, als Josafat de Ammonieten en de Moabieten 
heeft verslagen. Joas wordt hiermee weer in de rij van koningen van Juda geplaatst 
die deden wat juist is in de ogen van JHWH; het is dan ook geen toeval, dat tijdens 
de regering van dezelfde koningen de trompetten weerklonken hebben. 

het totaal: 2 Kron 22:10-23:21 
Evenals bij de bespreking van 2 Kon 11-12 wil ik proberen om vat op het geheel te 
krijgen met behulp van de actantenanalyse van Greimas. Om een vergelijking met 
2 Kon 11 te vergemakkelijken herhaal ik eerst het daar geconstrueerde schema: 

zender object bestemmeling 

Jojada Davidisch koningschap: 

Joas wordt koning 

volk 

helpers subject tegenstanders 

I voedster Jehoseba Atalja 

II volk des lands militairen Atalja, Mattan 

Nu is het verhaal van de Kronist bepaald niet hetzelfde als dat van de Deuteronomist. 
Om te beginnen zijn er ogenschijnlijk kleine verschuivingen. In de eerste plaats zijn 
de levieten (in vss. 2, 4, 6, 7, 8 en 18) ten tonele verschenen, die in 23:2 en 8 in 
één adem met de familiehoofden van Israël respectievelijk geheel Juda genoemd worden. 
Ten tweede is het volk des lands in overeenstemming met de brontekst weliswaar 
in vss. 13, 20 en 21 nog wel aanwezig, maar het heeft stevige concurrentie gekregen 
van het volk in zijn totaliteit. Dat is ingevoerd in vss. 3 (waar het 'gemeente' genoemd 
wordt), 5 en 6. In vs. 10 neemt het gehele volk de plaats van de ijlboden uit 2 Kon 
11:11 rondom de koning in en in vs. 17 is het volk des lands uit de brontekst, dat 
de tempel van Baal afbreekt, vervangen door het gehele volk. Dit roept de vraag op, 
of voor de Kronist het volk des lands nog wel de vooraanstaande groep was van eertijds. 
Wel worden in vs. 20 notabelen, heersers en volk des lands samen met de oversten 
over honderd in een adem genoemd, wat kan wijzen op een elitaire status. Het is evenwel 
niet duidelijk, of er naast de eerste twee groepen nog ruimte is voor een gelijkwaardige 
derde. Of moeten we met Albertz denken aan de Judese boeren, die als grondeigenaren 

Zie de bespreking van 2 Kon 11:17-20. 
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een soort van middenklasse vormden?23 In ieder geval lijkt het volk des lands een 
onderdeel van het gehele volk geworden.24 Doordat de laatstgenoemde instantie ook 
de functie van de militairen uit de brontekst heeft overgenomen, staat ze niet zoals 
het volk des lands uit 2 Kon 11 als helper aan de zijlijn, maar is ze tot hoofduitvoerder, 
tot subject geworden. Ten slotte is de nadruk op de Davidische oorsprong van de dynastie 
en de liturgie beklemtoond door invoegingen in vss. 3 en 18. 
Er zijn echter ook hele zinnen geïnserteerd. In de eerste plaats is dat in vs. 6 het geval, 
waar wordt vermeld dat het volk niet in de tempel mag komen. In de tweede plaats 
lezen we in vs. 13ef, dat daar de zangers zijn, die het teken geven dat er lofzangen 
gezongen moeten worden. In de derde plaats wordt nu in vss. 18-19 door de aanstelling 
van levitische priesters en poortwachters orde op zaken in de tempel gesteld. 
Al deze ingrepen wijzen in eenzelfde richting: het gaat de Kronist niet zozeer om 
het herstel van de dynastie, maar om die van de goddelijke ordening, waarvan het 
koningschap slechts een onderdeel is. Dat koningschap wordt overigens door allerlei 
overeenkomsten wel op een lijn geplaatst met dat van David, Asa, Josafat, Jechizkia 
en Josia, die allen gedaan hebben wat juist is in de ogen van JHWH. De vormgeving 
van de bedoelde ordening is getuige 23:18e dan ook door David vastgesteld. Van die 
raakpunten geef ik hieronder een schematisch overzicht: 

David Salomo Abia25 Asa Josafat Jechizkia Josia 

qhl 
(gemeente) 

+ + + + 

speren en 
pijlkokers 

+ 

werpspiezen + 

trompetten + + + + + + 

zalving + + 

zangers + + + 

levitische 
priesters 

+ + 

verbond + + + 
sqt (rust) + + 

Maar zoals het koningschap als object vervangen is door het herstel van de goddelijke 
ordening, heeft het volk als bestemmeling plaats moeten maken voor JHWH; daarbij 

23 Albertz 1992, 313 en de daar gegeven verwijzingen. 
24 Wellicht zien we hier een tussenstadium in de devaluatie van het volk des lands: van een 
groep die een zeker aanzien genoot uit de koningstijd tot het volk dat de wet niet kent uit later 
tijd; vgl. Soggin 1993, 227 en de daar gegeven verwijzingen. 
25 Abia krijgt van de Kronist weliswaar geen expliciete voldoende, maar in de strijd tegen Jerobe-
am, waarbij de trompetten weerklinken, staat JHWH wel aan zijn zijde. 
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is zoals gezegd dat (gehele) volk, met inbegrip van de levieten en de militairen, tot 
subject geworden. Zo kom ik tot het volgende actantenschema, waarbij de redding 
van Joas (I) en de eigenlijke troonsbestijging (II) weer onderscheiden worden: 

zender object bestemmeling 

Jojada herstel goddelijke ordening JHWH 

helpers subject tegenstanders 

I voedster Jehosabat Atalja 

n zangers 
priesters 

poortwachters 

gehele volk 
incl. levieten 
& militairen 

Atalja, Mattan 

Dat de toespelingen op de regering van David zich niet in het actantenschema manifeste
ren, impliceert niet dat ze geen betekenis hebben. Integendeel, ook hierin komt een 
verschuiving tot uitdrukking. Zoals we gezien hebben, is voor de Deuteronomist Joas 
vooral een nieuwe Salomo. De Kronist heeft de troonopvolgingsgeschiedenis met haar 
intriges echter weggelaten, zodat de desbetreffende parallellen ontbreken, de overeenkom
sten tussen het tempelherstel van Joas en de tempelbouw van Salomo (2 Kron 2) heeft 
eenzelfde lot getroffen26 en hij heeft verwijzingen, zowel expliciete als impliciete, 
toegevoegd. Het gaat nu vooral om David, wiens nageslacht voor altijd regeren zal 
en die de gang van zaken in de tempeldienst georganiseerd heeft. Deze verschuiving 
hangt dus samen met de verandering, in feite de uitbreiding, van het object. Verder 
heeft de Kronist door in dit hoofdstuk verbanden te leggen met de regeringen van 
Asa, Josafat, Jechizkia en Josia, Joas hechter verankerd in de rij van koningen die 
deden wat juist is in de ogen van JHWH. 

3.3.2 2 Kron 24:1-16 Joas' goede jaren 

24:1 eerste deel raamwerk regering van Joas 
Het eerste vers vormt het eerste deel van het raamwerk van 2 Kron 24. De bron is 
2 Kon 12:1-2, waaruit de Kronist de verwijzing naar de regering van Jehu heeft weg
gelaten: het noordelijk rijk speelt in zijn werk geen rol van betekenis. De naam van 
Joas' moeder, Sibja, bevat zoals vermeld het element -ja en verwijst daarmee naar 
JHWH. Zij komt uit Berseba, een plaats die een rol speelt bij de verhalen over de 
aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Dit gegeven heeft de Kronist weliswaar ontleend 
aan zijn bron, maar het heeft bij hem een bijzondere betekenis gekregen, doordat hij 
Joas' moeder de moeders van zijn moordenaars als tegenhangsters geeft. 

26 Afgaand op de parallel tussen 1 Kon5:29-32 (SV/NBG5:15-18)en2Kon 12:12-13 (SV/NBG 
12:11-12) zouden er overeenkomsten moeten zijn tussen 2 Kron 2:17 (SV/NBG 18) en 24:12-13, 
maar de enige is de aanwezigheid van hsbQrn) (steenhouwer(s)). 



24:2-3 voorspel 
Deze episode heeft als zodanig geen tegenhanger in 2 Kon 12. In vs. 2 is een veelbeteke
nend verschil met 2 Kon 12:3 te vinden. Wordt daar gesuggereerd dat Joas zijn gehele 
leven Jojada als leidsman heeft, hier wordt vermeld dat dit alleen het geval is zolang 
Jojada leeft. Het gevolg is, dat de regering van Joas nu uiteenvalt in een goede en 
een slechte periode. Daarbij laat de Kronist de verwijzing naar Jojada's onderwijs 
weg, zijn aanwezigheid volstaat kennelijk. Vs. 3 is eveneens een vinding van de Kronist, 
waardoor de relatie tussen priester en koning versterkt wordt. 
De vermelding uit 2 Kon 12:4 dat Joas de bwmt (hoogten) niet verwijdert, ontbreekt, 
evenals bij zijn opvolgers Amasja, Uzzia en Jotam. Een verklaring zou kunnen zijn 
datzein2Kron 14:3-5 al zijn ontmanteld door Asa, maar in 15:17blijken ze er tijdens 
diens regering nog steeds te zijn; overigens verwijdert Josafat ze weer in 17:6, maar 
ook hier blijken ze in 20:33 nog te bestaan.27 In 2 Kron 21:11 maakt Joram ze en 
in 28:4 en 28:25 offert Achaz op deze plaatsen. Tijdens de regering van Jechizkia 
worden ze in 31:1 afgebroken, in 33:3 worden ze door Manasse herbouwd. Als deze 
zich bekeerd heeft, blijft het volk er volgens 2 Kron 33:17 weliswaar offers op brengen, 
maar dan aan JHWH. Ten slotte worden de hoogten door Josia in 34:3 definitief verwij
derd. Dat Joas in deze reeks ontbreekt, kan zijn oorzaak ook vinden in de tweedeling 
van diens regering in een goede en een slechte periode; een vermelding aan het begin 
van zijn regering zoals in 2 Kon 12 zou in strijd zijn geweest met de positieve toonzetting 
van de eerste periode. Bovendien hebben we kennelijk met een ander patroon te maken 
dan bij de Deuteronomist, waar ze voor het eerst pas tijdens Hizkia en definitief onder 
Josia verwijderd worden. De visie van de Kronist op de geschiedenis van Juda lijkt 
althans in dit opzicht dus rooskleuriger. 

24:4-14 tempelherstel 
Deze episode valt zoals reeds besproken in vier scènes uiteen: eerst doet Joas in vss. 
4-5 een oproep, waarop in vss. 6-7 een evaluatie volgt; daarna wordt in vss. 8-10 
de inzameling definitief geregeld en ten slotte wordt in vss. 1 l-14c de tempel hersteld. 
Doordat de Kronist de regering van Joas in tweeën verdeeld heeft, is 2 Kron 24:1 
geen geschikte inleiding meer op wat nu volgt. Daarom begint hij in vs. 4 opnieuw, 
met wjhj 'hrj-kn (en het geschiedde daarna). Deze uitdrukking gebruikt de Kronist 
ook in 1 Kron 18:1 en 20:4, waar David tegen de Filistijnen gaat strijden, in 19:1, 
waar hij tegen Nachas de koning van Ammon ten strijde trekt en in 2 Kron 20:1, waar 
de Moabieten en de Ammonieten tegen Josafat optrekken. Het heeft er de schijn van, 
dat hij deze uitdrukking bezigt als er sprake is van een handelen in de geest van JHWH. 
Daarbij komt vooral David in beeld, maar van Josafat en Amasja wordt wel meegedeeld, 
dat ze doen wat juist is in de ogen van JHWH. De uitdrukking (hjh &) 'm lb(b) ((het 
was/kwam op) in het hart) gebruikt de Kronist op verwante plaatsen: in 1 Kron 22:7, 
28:2 en 2 Kron 6:7, 8, waar gesproken wordt over de bouw van de tempel door David, 
in 2 Kron 9:1, waar de koningin van Seba met Salomo bespreekt wat ze op het hart 

27 Hierin is de Kronist dus inconsistent, vgl. Japhet 1993, 728 respectievelijk 800. 

89 



heeft, en in 2 Krön 29:10, waar Jechizkia een verbond met JHWH sluit. Steeds betreft 
het zaken die JHWH welgevallig zijn. 
Vervolgens gaan de priesters en de levieten erop uit om geld in te zamelen voor het 
tempelherstel. Ook hier wijkt de Kronist af van zijn bron: wordt de restauratie daar 
uit de normale inkomsten gefinancierd, hier wordt een jaarlijkse collecte gehouden. 
De geestelijkheid krijgt hier dus een actievere rol. Maar zoals in 2 Kon 12 de priesters 
in gebreke blijven, doen de levieten dat hier. Deze verschuiving is in overeenstemming 
met de centrale plaats die de laatsten bij de Kronist innemen. Wel is er een parallel 
tussen 2 Kron 23:1-2 en 24:5. In beide gevallen is het namelijk de bedoeling dat de 
steden van Juda worden aangedaan. In het eerste geval geeft Jojada het bevel, nu doet 
Joas dat, die inmiddels volwassen is geworden. Maar waar de priester slaagt, lukt 
het de koning in eerste instantie niet om zijn opdracht uitgevoerd te krijgen. Achter 
dit verschil gaat evenwel geen hiërarchie schuil, omdat de priester in vs. 6, evenals 
in 2 Kon 12:8, medeverantwoordelijk blijkt.28 

Evenals in 2 Kon 12:8 wordt in vs. 6 Jojada ter verantwoording geroepen, maar nu 
zijn de levieten in gebreke gebleven. De heffing die volgens vs. 6 opgelegd is door 
Mozes, is het equivalent van de heffingen die in 2 Kon 12:5 vermeld zijn. Daarbij 
moet vooral aan 'het gebruikelijke zilver per man' gedacht worden, dat volgens Ex 
30:12 niet zozeer een individuele verplichting was, zoals 'de vastgestelde hoeveelheid 
zilver per persoon', als wel een collectieve.29 De opbrengst van deze heffing was 
namelijk ook volgens Ex 30:16 expliciet bestemd voor de tent der samenkomst. Deze 
herformulering hangt samen met de nadruk van de Kronist op het volk in zijn totaliteit. 
Wel wordt in 2 Kon 12 het huis van JHWH als doel genoemd en hier de tent der getuige
nis, een onmiskenbaar geval van invloed van P.30 De tempel wordt dus impliciet 
gelijkgesteld met de tabernakel. Verder wordt Mozes hier evenals in Dt 34:5, op een 
groot aantal plaatsen in Jozua, in 2 Kon 18:12 en 2 Kron 1:3 'bdjhwh (de dienaar 
van JHWH) genoemd.31 Deze vermelding suggereert wellicht een parallel tussen 
de wetgever Mozes en de priester Aäron enerzijds en Joas en Jojada anderzijds. In 
dit verband moeten ook de priester Ezra en de wereldlijke leidsman Nehemia genoemd 
worden. Dat er gehandeld wordt in de geest van Mozes, komt ook voor 1 Kron 15:15, 
waar ten tijde van David de ark naar Jeruzalem wordt overgebracht en in 2 Kron 8:12-13, 
waar Salomo offert. Verder is dat het geval in 25:4, waar Amasja wel de moordenaars 
van zijn vader ombrengt maar niet hun zonen, in 30 :16 bij de pesachviering van Jechiz
kia, en in 35:6 en 12, waar Josia pesach viert. Bovendien wordt in 34:14 het boek 

28 Williamson (1982, 320-321) is van mening dat 2 Kron 24:5d-6 (vanjaar tot jaar... tent der 
getuigenis) een latere invoeging is. Nu sluit inderdaad vs. 7 aan bij vs. 5c (...te herstellen), 
maar vs. 5f (de levieten echter haastten zich niet) is het equivalent van 2 Kon 12:7b (de priesters 
hadden de gebreken niet hersteld) en vs. 6 dat van 2 Kon 12:8. Daarom houd ik het erop, dat 
dit tekstgedeelte oorspronkelijk is. 
29 De eerste heffing werd bij volkstellingen opgelegd, de tweede bij geloften; vgl. de noot bij 
de vertaling van 2 Kon 12:5. 
30 Zie de desbetreffende noot bij vs. 6. 
31 In Joz 24:29 (= Ri 2:8) wordt Jozua zo aangeduid. 
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met de wet van Mozes teruggevonden en in 33:8 houdt Manasse zich juist niet aan 
diens wetten. 
Het volgende vers, vs. 7, is in zijn geheel uit de pen van de Kronist gekomen. Het 
geeft een verklaring voor het verval van de tempel waardoor restauratie noodzakelijk 
was: de zonen van Atalja hebben dat op hun geweten. 
Terwijl in 2 Kon 12:10 Jojada het initiatief neemt tot een hernieuwde poging de financie
ring rond te krijgen, doet in 2 Kron 24:8 de koning dat. Daartoe laat hij ook een kist 
maken, maar die wordt nu niet naast het altaar gezet, maar bij de poort. Nu moeten 
namelijk niet de priesters, maar moet het volk die vullen. Dat is weer in overeenstem
ming met wat Mozes gezegd heeft, maar hier heet deze 'bd h 'Ihjm, (de dienaar van 
God). Deze uitdrukking komt (steeds met dezelfde betekenis) slechts voor in late bronnen : 
behalve in 2 Kron 24:9 in 1 Kron 6:34 (SV/NBG 49), in Neh 10:29 en in Dan 9:11,32 

In vss. 12-14 wordt dan de tempel gerestaureerd. Er is echter een opmerkelijk verschil 
tussen de weergave van de Kronist en die van zijn bron. Daar werden in 2 Kon 12:14 
geen zilveren schalen, snuiters, sprengbekkens, trompetten, of enig gouden of zilveren 
vat gemaakt van het zilver dat naar het huis van JHWH werd gebracht. Bij de Kronist 
lezen we evenwel in vs. 14, dat toen de uitvoerders van het werk klaar waren, zij 
de rest van het zilver naar de koning en Jojada brachten, zodat de laatstgenoemde 
daarvan voorwerpen kon maken voor het huis van JHWH, voorwerpen voor de cultus-
en offerdienst en schalen, en voorwerpen van goud en van zilver. De verklaring voor 
deze afwijking is in 24:7 te vinden: Atalja's zonen hadden immers de heilige voorwerpen 
gebruikt voor de Baälsdienst. Naar alle waarschijnlijkheid zijn in verband daarmee 
ook de ijzer- en kopersmeden aangesteld die in 2 Kon 12 ontbreken. De kljm ('heilige' 
voorwerpen) die Joas weer laat vervaardigen,33 worden ook genoemd in 2 Kron 5:1, 
waar Salomo die van zijn vader naar de tempel brengt, in 5:5, waar hij dit doet met 
de betrokken voorwerpen uit de tent der samenkomst, en in 15:18, waar Asa hetzelfde 
doet met die van zijn vader en vanhemzelf. In 2 Kron 25:24 neemt ten tijde van Amasja 
Joas van Israël de heilige voorwerpen mee naar Samaria, in 28:24 laat Achaz ze stuk
slaan, maar in 29:18-19 wordt deze schade ten tijde van Jechizkia hersteld. In 2 Kron 
36:7,10 en 18 neemt Nebukadnessar de kljm mee ten tijde van respectievelijk Jojakim, 
Jojakin en Sedekia. 
De episode van het tempelherstel wordt afgesloten met de mededeling dat men voortdu
rend brandoffers bracht in het huis van JHWH, alle dagen van Jojada. Zoals reeds 
vermeld is deze afronding, die teruggrijpt op vs. 2, een vondst van de Kronist, die 
geheel in overeenstemming is met diens aandacht voor de cultus. 

32 Op de verschuiving (dienaar van) JHWH > God ga ik in paragraaf 4.3 van dit hoofdstuk 
nader in. 
33 Het woord ktj heeft een verscheidenheid aan betekenisaspecten. Het onderhavige onderzoek 
beperkt zich tot voorwerpen die voor de cultus gebruikt worden. 
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24:15-16 naspel 
In vs. 15 lezen we wjzqnjhwjd' wjsb'jmjm (Jojada werd oud en van het leven ver
zadigd). Dit wordt ook gezegd van Isaak (Gen 35:29), David (1 Krön 23:1) en Job 
(Job 42:17), verder (elliptisch) van Abraham (Gen 25:8). De vindplaatsen zijn alle 
laat: die uit Genesis stammen uit P.34 Zo wordt Jojada op één lijn geplaatst met de 
aartsvaders en de 'aartskoning'. Zijn hoge ouderdom, 130 jaar, wijst zelfs in aartsva-
derlijke richting: Abraham werd 175 jaar en Isaak 180. Daarbij wordt hij ouder dan 
Mozes, die op 120-jarige leeftijd stierf. Jojada overtreft de grote wetgever uit het 
verleden dus.35 

het totaal: 2 Kron 24:1-16 
Evenals ik bij de bespreking van het vorige hoofdstuk heb gedaan, geef ik eerst als 
vergelijkingsbasis het actantenschema van het parallelverhaal in 2 Kon 12: 

zender object bestemmeling 

Joas herstel van de tempel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

priesters < 
uitvoerders & handwerkslieden 

Jojada < priesters 

Als men de structuur van 2 Kron 24:2-16 als uitgangspunt neemt, is men in eerste 
instantie geneigd bij de tempelrestauratie Jojada een prominente plaats toe te kennen 
in het actantenschema: zijn naam omsluit immers deze episode. Bovendien geeft hij 
in vs. 12 samen met de koning en niet, zoals in 2 Kon 12:8, met diens schrijver het 
zilver aan de uitvoerders en nemen ze samen handwerkslieden aan, waardoor hij enigszins 
opgewaardeerd wordt. Een verdere analyse van de manier waarop de Kronist met 
zijn brontekst is omgegaan, wijst echter in een andere richting. De plaats van de priester 
is daarbij vergeleken namelijk in enige opzichten gereduceerd. Om te beginnen is 
de verwijzing naar Jojada's onderwijs uit 2 Kon 12:3 door de Kronist weggelaten. 
Bovendien wordt hij niet slechts in vs. 6 door Joas ter verantwoording geroepen, zoals 
dat in 2 Kon 12:8 het geval is, maar ook maakt in vs. 8 niet hij de kist, zoals in 2 
Kon 12:10, maar 'men', waarmee individuen uit het gehele volk bedoeld zullen zijn. 
Alleen in vs. 14 lijkt hij zelfstandig op te treden en vervaardigt hij voorwerpen voor 
de cultus. Als handelende persoon is hij dus in zekere zin op de achtergrond geraakt 
en in het volk opgelost, maar bij de Kronist staat zijn aanwezigheid ook garant voor 
een goede instelling van Joas. Mogen we hem diens beschermengel noemen? In dit 
licht kan de omsluiting van het betrokken tekstgedeelte door de priester gezien worden: 
zolang deze aanwezig is, gaat het goed. Dat hij er ook voor gezorgd heeft dat het 

34 Vgl. Soggin 1989, 160-161. 
35 In Gen 6:3 wordt evenwel vermeld, dat de maximale leeftijd van de mens 120 jaar zal zijn. 
Op de implicaties van deze tegenstrijdigheid kom ik in paragraaf 4.3 van dit hoofdstuk terug. 
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volk de juiste koning gekregen heeft, zou er zelfs op kunnen wijzen dat hij die functie 
voor de gehele natie heeft gehad. Zo gezien zou hij de zender achter de zender genoemd 
kunnen worden. 
De plaats van Joas is namelijk duidelijk: hij is degene die - in de verzen 5,6 en 8 - ge
biedend spreekt, en dus de zender. Mogen we in de rolverdeling tussen koning en 
priester een weerspiegeling zien van die tussen Mozes en Aäron? In beide gevallen 
behoort immers de priester weliswaar toe te zien op de naleving van de wetten (vgl. 
2 Krön 24:6), maar bepaalt de wereldlijke leider wat er concreet gebeuren moet. 
Een soortgelijke verhouding tussen koning en hogepriester is overigens die tussen 
Josia en Chilkia. De laatste vindt zowel volgens 2 Koningen (22:8) als volgens 2 Kronie
ken (34:14) het boek van de wet, maar alleen in het laatste geval wordt geëxpliciteerd 
dat dit boek door Mozes geschreven is. Bovendien vermeldt de Kronist in 35:6, dat 
het pesachfeest gevierd wordt in overeenstemming met het woord dat JH WH tot Mozes 
gesproken heeft, een feest dat wel door de koning wordt geïnitieerd. Het lijkt er dus 
op, dat de Kronist als ideaal een samenwerking ziet tussen koning en hogepriester, 
waarbij de eerste de leiding neemt, en dat daarbij die tussen Mozes en Aäron model 
heeft gestaan; alleen bij ontstentenis van de koning treedt de hogepriester als leider 
op.36 

Nu heeft Kalimi opgemerkt, dat de Kronist Jojada een prominentere rol heeft gegeven 
dan de Deuteronomist door hem in 2 Kron 24 tien keer te noemen, terwijl dat in de 
brontekst, 2 Kon 12, slechts drie keer gebeurt; bovendien wordt hij nergens slechts 
met zijn titel aangeduid. Daarentegen heeft de Kronist de neiging de naam Joas weg 
te laten en hem slechts als 'de koning' aan te duiden.37 Deze observatie bevestigt 
enerzijds Jojada's rol als zender van de zender. Anderzijds hoeft dat mijns inziens 
mijn bevindingen met betrekking tot de machtsverhoudingen niet te weerspreken, omdat 
het hier vooral de waardering van de personages in kwestie betreft. Een en ander 
maakt echter wel, dat Jojada eigenlijk niet in het schema ondergebracht kan worden, 
omdat hij zowel een ondergeschikte uitvoerende als een sturende functie heeft. De 
oorzaak van deze tweeslachtigheid moet in de brontekst van de Kronist gezocht worden, 
waar echter alleen raamwerk en verhaal geen eenduidig beeld geven. 
De vraag is nu, wie het subject is in dit tekstgedeelte. Het komt me voor, dat evenals 
in de vorige episode het gehele volk, inclusief uitvoerders en handwerkslieden, hier 
deze functie heeft gekregen. Iedereen doet immers - na enige aanloopproblemen -
wat hij moet doen. Daarbij is een opmerkelijke verschuiving ten opzichte van de bron
tekst, dat niet meer de priesters, die vrijwel onzichtbaar zijn geworden, zich van tegen-
werkers tot helpers ontwikkelen, maar de levieten. Ten slotte, het tempelherstel is 
nog steeds het object en JHWH de bestemmeling. In schema: 

36 De hier ontwikkelde visie spoort min of meer met die van Kalimi (1995, 161-164) op de 
machtsverhoudingen, volgens wie de hogepriester de evenknie was van de koning. 
37 Kalimi 1995, 152-157. 
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zender object bestemmeling 

Joas herstel van de tempel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

levieten < gehele volk 
incl. uitvoerders & handwerkslieden 

< levieten 

Met zijn bemoeienis met de tempel staat Joas in een traditie; in het voorgaande is 
die door concordantie-onderzoek al aan de oppervlakte gekomen. Van dat onderzoek 
geeft ik weer een schematisch overzicht. Een plusteken duidt een positieve gebeurtenis 
aan, een minteken een negatieve. 

David Salomo Asa Josafat Amasja Achaz 

wjhj 'hrj-kn + + 

'm lbb + 

msh + + + 

kljm + + (-) -

Jechizkia Manasse Josia Jojakim Jojakin Sedekia 

wjhj 'hrj-kn 

'm lbb + 

msh + - + 

kljm + - — — 

Dit overzicht laat duidelijk zien, van welke traditie Joas in dit deel van zijn regering 
deel uitmaakt. Deze loopt van David en Salomo via Asa, Josafat, Amasja en Jechizkia 
naar Josia, wiens regering ook bij de Kronist het hoogtepunt vormt van die van de 
koningen van Juda na David en Salomo. 
Het tweede deel van Joas' regering komt nu aan de orde. 

3.3.3 2 Kron 24:17-27 Joas' slechte jaren 

inleiding 
Het tekstgedeelte vss. 17-25 vormt een afgeronde episode, waarvan de verzen 17-22 
geheel uit de pen van de Kronist afkomstig zijn; de verzen 23-25 zijn een bewerking 
van 2 Kon 12:18-19. Zoals reeds besproken valt deze episode uiteen in drie scènes: 
een voorspel, vss. 17-22, eenkern, vss. 23-24, en een naspel, vs. 25. Dit tekstgedeelte 
is als eenheid rondom een centrum geconcipieerd. De eenheid van het totaal blijkt 
uit het herhaaldelijk voorkomen van het werkwoord 'zb (verlaten, achterlaten), namelijk 
in vss. 18, 20, 24 en 25. Dit woord zet de toon: Joas en de oversten verlaten in vs. 
18 JHWH (vgl. vs. 24) en daarom heeft JHWH het volk volgens vs. 20 verlaten; 
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ten slotte wordt Joas in vs. 25 in grote ellende achtergelaten. Dat vss. 23-24 de kern 
vormen, valt in de eerste plaats af te leiden uit de omsluiting ervan door een samenzwe
ring {qsr) die gevolgd wordt door een gewelddadige dood (hrg) en door het noemen 
van de naam van Jojada in de verzen 22 en 25; diens hsd (goedertierenheid) jegens 
Joas staat in schril contrast met het bloed van Jojada's zonen dat Joas heeft laten vloeien. 
In de tweede plaats bestaat het midden ervan, vss. 23de-24ab, uit twee chiasmen, 
waarvan vooral de tweede belangrijk is. Het motief dat een kleine groep met behulp 
van JHWH een overmacht verslaat, is immers een bekend motief in de Tenach, men 
denke aan de Gideonsbende. Maar hier zijn de zaken omgekeerd, hier is JHWH met 
de vijand, en deze omkering moet voor hen die de oude verhalen gekend hebben, 
schokkend zijn geweest. Vss. 26-27 vormen het slot van het raamwerk. 

24:17-22 voorspel 
Deze scène vormt het eerste deel van de ondergang van Joas. Ze valt uiteen in twee 
delen. Het eerste, vss. 17-19, is de tegenhanger van 24:2. Toen leefde Jojada nog, 
en Joas deed wat juist is in de ogen van JHWH. Maar nu de hogepriester is gestorven, 
laat Joas zijn oren naar de oversten hangen en zij verlaten het verbond (of het huis?) 
van JHWH. Tegen zo'n gang van zaken was in 2 Kron 7:19-20 al gewaarschuwd, 
waar JHWH 's nachts tegen Salomo zegt: "Maar indien gij u afkeert en mijn inzettingen 
en verordeningen die ik u voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en 
u voor hen nederbuigt, dan zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. "38 

In 2 Kron 36 valt te lezen, dat het laatste uiteindelijk inderdaad gebeurd is, maar hier, 
in 24:18, vinden we daar al een voorbode van. 
De oversten van Juda - in 24:10 heten ze oversten sec - spelen ook een rol in 2 Kron 
12:5. Daar zegt ten tijde van de regering van Rechabeam de profeet Semaja tegen 
hen (in vs. 6 worden ze als de oversten van Israël aangeduid): "Zo zegt JHWH: Gij 
hebt mij verlaten, daarom heb ik u ook achtergelaten in de hand van Sisak. " Zij veroot
moedigen zich dan en blijven gespaard. Deze passage heeft de Kronist niet in zijn 
bron gevonden, maar zelf ontworpen; dit geldt niet alleen voor de persoon van de 
profeet maar ook voor zijn uitspraak. In 2 Kron 21:4 doodt Joram tegelijk met zijn 
broers enige oversten van Israël, waarmee vermoedelijk die van Juda bedoeld worden.39 

Mogen we gezien de goddeloosheid van deze koning hieruit afleiden dat ze positief 
beoordeeld moeten worden? Omdat ze in feite de oversten uit de goede tijd van Josafat 
zijn geweest, is dat wel aannemelijk, temeer daar diens oversten in 17:7-9 het volk 
uit het wetboek van JHWH gaan onderrichten. Als daar tenminste dezelfde groep mee 
bedoeld wordt.40 Verder treden de oversten van Juda op in 2 Kron 22:8, waar ze 
met de zonen van de broers van Achazja door Jehu worden gedood; impliciet worden 

38 Vgl. de parallelpassage 1 Kon 9:6-7, waar niet het Kronistische 'motiefwoord' (zie hierna) 
'zb, gebruikt wordt; hier staat namelijk /' tsmrw (jullie zullen niet onderhouden). 
39 Vgl. Dillard 1987, 165. 
40 Als sr worden namelijk ook militairen aangeduid, maar in voorkomende gevallen blijkt dat 
steeds uit een nadere toevoeging; dan heten ze bijvoorbeeld 'overste van de stad' (2 Kron 18:25), 
'wagenoversten' (18:30), 'legeroversten' (33:11). 
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ze daardoor gekarakteriseerd als leiders ten kwade. Ook ten tijde van Jechizkia en 
Josia treden er oversten sec op : in 2 Kron 29:30,30:2,6,24,31:8 en 32:3 respectieve
lijk 35:8; in al deze gevallen staat hun handelen in een positief daglicht. We mogen 
concluderen, dat de handelwijze van oversten steeds correspondeert met die van hun 
koningen. 
Opmerkelijk is daarbij, dat de groep van de oversten van Juda in 1-2 Koningen nog 
niet voorkomt; daar vinden we alleen legeroversten en oversten der stad. Zijn zij in 
de tijd van de Kronist bezig de positie over te nemen van het volk des lands, waarvan 
het belang terug lijkt te lopen?41 Of is het een nieuwe aanduiding van dezelfde groep? 
In ieder geval laat de Kronist hun optreden op Davids instellingen teruggaan: getuige 
1 Kron 27:16-22 hebben alle stammen een overste. Tijdens zijn regering komen ze 
dan ook herhaaldelijk voor: in 1 Kron 21:2 moeten de oversten van het volk Joab 
helpen het volk te tellen, in 22:17 moeten die van Israël Salomo assisteren bij de tempel
bouw . Verder treedt deze groep op in 1 Kron 28:1, waar David onder meer ten overstaan 
van de oversten van Israël, de oversten van de stammen, die van de afdelingen die 
de koning dienden, die over duizend en die over honderd, Salomo de opdracht geeft 
de tempel te bouwen en in 29:6, waar de oversten der families, die van Israël, die 
over duizend en honderd en die over het werk van de koning, zich bereid verklaren 
daarvoor te betalen. 
Het nalopen van vreemde goden (vgl. vs. 18) is een motief dat de Kronist hier en 
bij de regering van Amasja in 2 Kron 25:14-16 heeft ingevoerd; bij die van Joram 
(2 Kron 21:6 = 2 Kon 8:18), Achazja (22:3-5, vgl. 2 Kon 8:27), Achaz (28:2-4 en 
23-25, vgl. 2 Kon 16:3-4), Manasse (33:2-9, vgl. 2 Kon 21:2-9) en Amon (33:22, 
vgl. 2 Kon 21:21) heeft hij het aan zijn bron ontleend. 
De zinsnede wjhj qsp 'l (er kwam toorn over) heeft om te beginnen een parallel in 
1 Kron 27:24, waar hij over Israël komt vanwege Davids volkstelling, verder in 2 
Kron 29:8, waar Jechizkia de priesters en de levieten vertelt hoe vroeger Juda en Jeruza
lem door de toorn van JHWH getroffen zijn vanwege de afval van hun vaderen, en 
in 2 Kron 32:25, waar Jechizkia die vanwege zijn ondankbaarheid afroept over Juda 
en Jeruzalem. Vervolgens rust de toorn van JHWH in 2 Kron 19:2 op Josafat, waar 
de ziener Jehu hem diens verbond met Achab verwijt. Ten slotte draagt in 19:10 deze 
koning de leiders van het volk op zich zo te gedragen dat er geen toorn over hen komt.42 

Maar terwijl het met David, Josafat en Jechizkia daarna goed komt, is dat ten tijde 
van Joas niet het geval. Het woord 'smh (schuld), de oorzaak van Gods toorn, komt 
in de Tenach voor het eerst voor in Leviticus, waar het vier keer gebruikt wordt (in 
4:3, 5:24 en 26 (SV/NBG 6:5 en 7) en in 22:16). De Kronist bezigt het verder in 
2 Kron 28:10 en 13 bij de regering van Achaz en in 33:23 bij die van Amon; beide 
worden zeer ongunstig beoordeeld. Verder komt het woord zes keer voor in Ezra 
(9:6,7, 13, 15; 10:10, 19) en ten slotte in Arnos 8:14 en in Ps 69:6. We hebben dus 

41 Zie de exegese van 2 Kron 23:1-21 in paragraaf 3.3.1. 
42 De enige plaats waar het substantief^ voorkomt in 1-2 Koningen, is 2 Kon 3:27, waar 
er toorn over Israël komt nadat de koning van Moab zijn kroonprins geofferd heeft als Joram 
van Israël hem belegert. 
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met een begrip te maken dat zijn basis heeft in de Priestercodex, en dat vooral in 
de late boeken opgang heeft gemaakt. 

In het tweede deel van het voorspel, vss. 20-22, dat de tegenhanger is van 24:3, treedt 
in plaats van Jojada diens zoon Zekarja op. Deze profeet komt evenals Semaja uit 
de koker van de Kronist.43 De betrokken passages vertonen een treffende overeenkomst. 
In 2 Kron 12:5 zegt Semaja immers tot Rechabeam: "Zo zegt JHWH: Gij hebt mij 
verlaten, daarom heb ik u ook achtergelaten in de hand van Sisak. " Maar zij zijn niet 
de enige profeten die door de Kronist in het leven geroepen worden. Ook in 2 Kron 
15:1-2 komt er een van Kronistische vinding voor, Azarja de zoon van Oded, die 
weer een overeenkomstige uitspraak doet. Daar horen we namelijk uit diens mond: 
"(...) maar indien gij (Asa) hem (JHWH) verlaat, zal hij u verlaten. " Een vierde profeet 
zonder parallel in het Deuterono mistisch Geschiedwerk is de leviet Jachaziël, de zoon 
van Zekarja (!), die ten tijde van Josafat in 2 Kron 20:14-17 optreedt. Een vijfde, 
anonieme profeet voert de Kronist op in 2 Kron 25:15-16, waar Amasja hem met 
de dood bedreigt als deze hem terechtwijst: de koning heeft de afgodsbeelden van 
het verslagen Edom vereerd. Uiteindelijk wordt ook deze koning verraderlijk vermoord. 
Ten slotte voorspelt de pro fetes Chulda in 2 Kron 34:22-28 onheil over de inwoners 
van Jeruzalem omdat ze JHWH verlaten hebben; Josia zal dat echter niet meer hoeven 
mee te maken. Deze episode heeft wel een parallelpassage, 2 Kon 22:14-20. Kennelijk 
heeft de Kronist iets met profeten,44 die als taak hebben te waarschuwen tegen het 
verlaten van JHWH. 
Een verklaring daarvoor geeft Van Rooy.45 Volgens hem voltrekt zich in de periode 
van de tweede tempel een overgang van profetie naar apocalyptiek. De Kronist zou 
zich tegen deze ontwikkeling verzet hebben en de nadruk op de continuïteit tussen 
de 'oude' profeten en de levieten hebben gelegd: de laatsten zijn de opvolgers van 
de eersten. In dit licht is het begrijpelijk, dat hij profeten invoert op plaatsen waar 
die in 1 en 2 Koningen niet voorkomen. Deze profeten zijn dan wel van de oude stempel: 
zij waarschuwen tegen afvalligheid en wijzen op wat er gebeurt als men JHWH verlaat. 
Dat het thema 'verlaten' een belangrijke rol speelt bij de Kronist, blijkt ook daaruit, 
dat hij het begrip heeft gebruikt op plaatsen waar zijn grondtekst dat niet doet.46 

In het voorgaande zijn al genoemd 2 Kron 7:19-20 (Salomo), 12:5 (Rechabeam) en 
15:1-2 (Asa). Verder horen we in 2 Kron 13:10 uit de mond van Abia dat Juda JHWH 
niet heeft verlaten, in 29:6 uit die van Jechizkia dat de vaderen dat wel gedaan hebben; 
in 34:6 zegt Chilkia van de bewoners van Jeruzalem hetzelfde. In 2 Kron 21 : 10 lezen 
we dat Libna zich onafhankelijk heeft kunnen maken van Joram omdat deze JHWH 

43 De grootvader van moederskant van Hizkia draagt dezelfde naam (2 Kon 18:2 = 2 Kron 
29:1). De afstand in tijd maakt het echter minder aannemelijk, dat we hier met eenzelfde persoon 
te maken hebben; de tussenliggende koningen regeren samen 113 jaar. Of heeft de Kronist 
toch verband willen suggereren? 
44 Slechts genoemd wordt een zekere Iddo (2 Kron 13:22), die een boek Uitlegging (mdrs) 
zou hebben geschreven; in 12:15 heet hij ziener. 
45 Van Rooy 1994. 
46 Vgl. Dillard 1987, 192. 
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verlaten heeft en in 2 Kron 28:6 dat Pekach van Israël om een overeenkomstige reden 
120.000 man van Achaz laat ombrengen. 
Wanneer het volk JHWH verlaat, heeft dat verlies van voorspoed (slh, hi, 'voorspoed 
genieten') tot gevolg. Hierin contrasteert het bewind van Joas met het koningschap 
van David (1 Kron 22:11, 13), Salomo (29:23), Asa (2 Kron 14:6), Josafat (20:20), 
de eerste jaren van Uzzia (26:5) en de regering van Jechizkia (31:21 en 32:30).47 

Van Zekarja wordt verteld dat de rwh 'Ihjm (geest van God) hem vervulde (letterlijk 
'bekleedde')- Deze kwam in 2 Kron 15:1 ten tijde van Asa over de reeds genoemde 
Azarja; in 2 Kron 20:14 komt de rwhjhwh (geest van JHWH) over Jachaziël, de zoon 
van Zekarja, priester ten tijde van Josafat.48 Maar het effect is tegengesteld: het volk 
luistert nu niet. 
Dat er sprake is van de hsd (goedertierenheid) van Jojada, is niet zonder betekenis. 
Dit woord komt in de psalmen meer dan honderd maal voor; vrijwel steeds gaat de 
goedertierenheid daar van JHWH uit. Hetzelfde is bij de Kronist het geval; behalve 
2 Kron 24:22 zijn de enige uitzonderingen 1 Kron 19:2 (vgl. 2 Sam 10:2), waar goeder
tierenheid wordt uitgewisseld tussen David en Nachas van Ammon, 2 Kron 32:32, 
waar ze uitgaat van Jechizkia,49 en 35:26, waar Josia de bron is. Jojada's optreden 
wordt dus op één lijn gesteld met dat van de 'grote' koningen. 
Zekarja moet zijn optreden met de dood bekopen: hij wordt in de voorhof gestenigd. 
Deze executie vormt in drie opzichten een omkering van wat recht is. In de eerste 
plaats wordt de tempel erdoor verontreinigd.50 In de tweede plaats wordt deze wijze 
van executie elders vooral toegepast op overtreders van 'cultische' wetten. Zo wordt 
in Num 15:36 een sabbatschenner gestenigd en in Joz 7:25 Achan, die zich aan de 
buit van Jericho vergrepen heeft, die voor JHWH bestemd was. Wel treft in 2 Kron 
10:18 Hadoram, de belastinginner van Salomo en Rechabeam, eenzelfde lot. In de 
derde plaats wordt in 24:22 voor het doden van Zekarja het werkwoord hrg (ombrengen) 
gebruikt, het woord dat in 23:17 de executie van Mattan aanduidt. Zekarja, de profeet 
van JHWH, wordt dus behandeld als een Baaispriester, omdat Joas niet indachtig is 
Q' zkr) aan wat de naam van de profeet zegt: zkrjh, JHWH is indachtig (of: wees 
JHWH indachtig). 

24:23-24 inval van Aram 
Deze scène bevat het centrum van de slechte jaren van Joas: aan hem worden Strafgerich
ten voltrokken. Evenals in 2 Koningen spelen de Arameèrs een rol bij zijn einde. Maar 
de verschillen zijn ingrijpend. Om te beginnen komt Hazaël in het hele verhaal niet 
meer voor; verder maakt de bedreiging van Jeruzalem geen deel meer uit van een 
grotere veldtocht. Ten slotte is er hier slechts sprake van een niet nader omschreven 

47 Vgl. Dillard 1987, 192. 
48 Verder wordt hij herhaaldelijk genoemd in Jesaja, in Ez 11:5, Hos 13:15 (hier, als appositie 
bij 'de oostenwind', te vertalen als 'de adem van JHWH'), Micha 2:7, 3:8. 
49 In 2 Kon 20:20 zijn dat gbwrtw (zijn dappere daden). 
50 Vgl. de bespreking van de dood van Atalja in 2 Kon 11:13-16 in paragraaf 3.3.1 b van hoofdstuk 
2. 
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buit, terwijl in 2 Kon 12:19 Joas de tempelschatten misbruikt om te voorkomen dat 
de vijand naar Jeruzalem komt. Nu heeft de Kronist het motief van de vervreemding 
van tempelschatten meestal wel uit zijn bron overgenomen, maar daarbij heeft hij 
twee koningen overgeslagen: Joas en Hizkia. Bij de laatste is dat gebeurd, omdat de 
auteur hem nog idealer heeft willen tekenen dan zijn bron; zo heeft hij aan zijn regering 
ook een pesachviering toegevoegd. Maar van idealisering is bij de beschrijving van 
Joas' regering geen sprake. Integendeel: de Kronist tekent de laatste jaren van Joas 
in veel donkerder kleuren dan de Deuteronomist. Er moet dus iets anders aan de hand 
zijn. 

Een aanwijzing in welke richting we de oplossing moeten zoeken, geeft het chiastisch 
gebouwde vs. 24ab: hoewel het Aramese leger veel kleiner is dan het Judese, wint 
het eerste. We hebben hier zoals reeds besproken te maken met een variatie op een 
bekend motief: met JHWH aan zijn kant wint klein van groot. Een deuteronomistisch 
voorbeeld daarvan is al genoemd: Gideon met zijn legertje van 300 man; een ander 
geval is David die Goliat verslaat. Maar ook de Kronist maakt er gebruik van. Zo 
wordt volgens 2 Kron 13:13 e.v. Jerobeam door Abia verslagen, hoewel zijn leger 
volgens vs. 3 tweemaal zo groot is; in 2 Kron 14:8-14 (SV/NBG 9-15) Zerach de 
Kusiet door Asa (vgl. vss. 8-9), en in 2 Kron 20:1-22 (vgl. vs. 2 en vs. 15) verslaat 
Josafat een overmacht aan Ammonieten en Moabieten; al deze verhalen zijn eigen 
vinding van de Kronist. Wel moeten ze alle gezien worden in het licht van Dt 20:1-8, 
waar aanwijzingen gegeven worden hoe de omvang van het leger te minimaliseren 
om vervolgens met de hulp van JHWH te overwinnen. In 2 Kron 24 zien we dus het 
tegenovergestelde: als men JHWH verlaat, helpt zelfs een overmacht niet. Om dit 
te demonstreren suggereert de Kronist dat het Aramese leger slechts een bende is, 
die een inval doet en geen onderdeel is van het geregelde leger: de koning is immers 
thuis gebleven. En dan valt een poging om de inval af te kopen buiten de orde. 
Eveneens in een chiasme wordt in vs. 23de meegedeeld dat de oversten, die in het 
voorgaande een kwalijke rol hebben gespeeld, om het leven worden gebracht. Zij 
zijn een voorbeeld voor wie na hen komen. 
De sptjm (Strafgerichten) zoals die aan Joas voltrokken worden, komen behalve in 
Ex6:6,7:4, 12:12 en Num33:4 voor in Ez5:10, 15, 11:9, 14:21 (sptj, 'mijn Strafge
richten'), 16:41, 25:11, 28:22,26, 30:14,19 en in Spr 19:29. De eerste twee plaatsen 
uit de Pentateuch worden in de door mij geraadpleegde handboeken aan P toegeschreven, 
de derde alleen door Smend en de laatste onder voorbehoud alleen door Soggin.51 

Het lijkt dus een woord dat uit de sfeer van de Babylonische ballingschap stamt; in 
Ez 5, 11, 14 en 16 heeft de desbetreffende profetie betrekking op Jeruzalem. Het 
werkwoord spt komt met dezelfde negatieve betekenis voor in 2 Kron 20:12, waar 
Josafat om een strafgericht over de Moabieten en de Ammonieten vraagt, en in 2 Kron 
22:8, waar Jehu er ten tijde van Achazja een over het huis van Achab voltrekt. 

51 Smend 1989, 47-48, Lohfink 1994, 145 en Soggin 1989, 160-161. 
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24:25 naspel 
In deze scène zijn de oversten van Juda vervangen door de dienaren van Joas; zij komen 
in het volgende vers nader aan de orde. Zij wreken het bloed van de zonen van Jojada. 
Ik houd me dus aan MT en emendeer niet tot 'zoon', omdat nu tegenover de zonen 
van buitenlandse vrouwen (zie hierna) die van Jojada staan. Dat Joas niet in Bet-Millo 
sterft zoals in 2 Kon 12:21, maar in zijn bed," maakt dat het geheel van zijn leven 
opnieuw wordt ingelijst. In 22:11 wordt hij namelijk verborgen in de beddenopslag. 
Bovendien heeft de Kronist door deze ingreep wellicht een voor zijn publiek onduidelijke 
plaatsaanduiding weggewerkt.53 Joas wordt niet in de graven van de koningen begraven. 
Dit lot deelt hij met de goddeloze Joram (2 Kron 21:20), voor wie volgens vs. 19 
zelfs geen (rouw)vuur ontstoken wordt,54 en met de eveneens goddeloze Achaz (28:27), 
over wie de Kronist weinig goeds te melden heeft. In dit opzicht staat zijn einde diame
traal tegenover dat van Jechizkia die volgens 2 Kron 32:33 'in het hoogste' (SV) / 
'op de helling' (NBG/Willibrord) van de graven der zonen van David begraven wordt, 
en dat van Josia, die volgens 2 Kron 35:24 in de graven zijner vaderen wordt begraven. 
Een tussenpositie wordt ingenomen door Josafat (2 Kron 21:1), Amasja (25:28) en 
Uzzia (26:23); elk van hen wordt 'bij zijn vaderen' begraven, de laatste in het veld 
naast de begraafplaats der koningen, omdat hij melaats was. De rest moet het met 
nog minder doen: Rechabeam (12:16) en Abia (14:1) worden evenals Salomo (9:31) 
in de stad Davids begraven, Asa (16:14) in de stad Davids in een graf dat hij voor 
zichzelf gegraven had; Achazja wordt (22:9) alleen maar begraven, Manasse (33:20) 
wordt in zijn huis begraven. Over Amon wordt hieromtrent niets vermeld. De koningen 
die na Josia komen, sterven in ballingschap. 
Het woord waarmee de executie van Joas aangeduid wordt, hrg, wordt ook voor die 
van de Baaispriester Mattan gebruikt, een indicatie dat deze 'terechtstelling' een religieuze 
achtergrond heeft.55 Tevens wordt er op deze manier verband gelegd met de dood 
van Zekarja de zoon van Jojada in vs. 22. Ten slotte: Joas is niet de enige koning 
van Juda die door een samenzwering (qsr) om het leven wordt gebracht. Dit lot laat 
de Kronist hem in navolging van de Deuteronomist delen met Amasja (2 Kron 25:27) 
en Amon (33:24), vgl. 2 Kon 14:19 respectievelijk 21:23. De eerste krijgt weliswaar 
aanvankelijk een positieve beoordeling, zij het met een kanttekening: "En hij deed 
wat juist was in de ogen van JHWH, maar niet met een volkomen hart", maar als 
hij de Edomieten verslagen heeft, vereert hij hun goden en bedreigt een waarschuwende 
profeet met de dood; daarom wordt hij uiteindelijk door Joas van Israël verslagen.56 

Voor Amon heeft de Kronist geen goed woord over. 

52 De enige andere persoon die in de Tenach op zijn bed wordt gedood, is Isboset, de zoon 
van Saul (2 Sam 4:7). De zie geen direct verband. 
53 Vgl. Kalimi 1995, 47. 
54 Dit in tegenstelling tot Asa, voor wie men in 2 Kron 16:14 juist een zeer groot vuur aansteekt. 
Vgl. ook Jer 34:5, waar de profeet voorzegt dat er voor Sedekia een ontstoken zal worden, 
evenals voor zijn vaderen. 
55 Zie de bespreking van 2 Kon 11:18 in paragraaf 3.3.1 b van hoofdstuk 2. 
56 2 Kron 25:2, 14-16 en 22. 
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24:26-27 laatste deel raamwerk regering van Joas 
Van belang lij ken me de veranderingen die de Kronist in de afsluiting van dit hoofdstuk 
heeft aangebracht. Daar heeft hij namelijk de origine van de moordenaars van Joas 
nader gespecificeerd. In 2 Kon 12:21 worden als hun ouders genoemd Simat en Somer. 
De eerste hiervan kan een vrouw zijn,57 maar noodzakelijk is dat niet, vgl. de door 
David verslagen reus Goliat, wiens naam ook op -at eindigt. De Kronist heeft expliciet 
voor deze mogelijkheid gekozen en in overeenstemming daarmee de tweede naam 
van de tweede vervrouwelijkt tot Simrit. Bovendien heeft hij deze moeders een Ammoni-
tische respectievelijk een Moabitische herkomst gegeven. Uiteraard heeft hij hiermee 
zijn bedoeling gehad: nu staat de moeder van Joas tegenover de moeders van de moorde
naars. Bovendien zijn deze moeders tegenhangers van Atalja, de koningin-moeder, 
die eveneens van vreemde afkomst is.58 

De volkeren waaruit zij stammen, hebben in de gehele Tenach een slechte naam. In 
Gen 19:30-38 wordt verteld, hoe hun stamvaders door Lot op incestueuze wijze verwekt 
worden; in 2 Kron 20 :1 -22 strij dt Josafat tegen hen (deze episode ontbreekt in 1 Konin
gen); Jeremia en Ezechiël profeteren onheil over hen (Jer 48 en 49:1-6 en Ez 25:1-7 
en 8-11). In 1 Kon 11:1 en 33 is sprake van de vreemde vrouwen die Salomo trouwt 
en wier goden hij vereert, wat de oorzaak wordt van de rijksscheuring; dit element 
ontbreekt overigens in Kronieken, waar men van koning Salomo geen kwaad wil weten. 
Ook in latere tijd houden ze hun slechte naam. In Neh 13:1 mogen ze tot in eeuwigheid 
niet in de gemeente Gods komen en in 13:23-27 worden huwelijken met hen (en met 
Asdoditische vrouwen) verboden. In Ezra 9 ten slotte moeten alle gemengde huwelijken 
ontbonden worden. Nu is het niet duidelijk of de Kronist in vs. 26 de teksten uit Ezra 
en Nehemia in gedachten gehad heeft. Maar de theologische betekenis van hun aanwezig
heid hier is onmiskenbaar: Joas valt in de handen van de zonen van heidense vrouwen, 
omdat hij JHWH verlaten heeft. Zij wreken de zonen van de priester van JHWH. 
De uitdrukking jswd bjtjhwh (herfundering van het huis van JHWH) is uniek in de 
Tenach, maar/yvwf komt voor in Ex 29:12, Lev 4:7, 18, 25, 30, 34, Lev 8:15, 9:9, 
waar SV en NBG vertalen met 'hoornen', Willibrord 1995 met 'hoorns' (i.e. van 
het altaar); verder in Lev 5:9, Ps 137:7, Spr 10:25, Ez 13:14, 30:4, Job 4:19, 22:16, 
Micha 1:6, Hab 3:13 en Klaagl 4:11, waar in de vertalingen eerder sprake lijkt van 
fundamenten. Met het gebruik van dit woord staat de Kronist dus met name in de 
traditie van de Thora, en dan vooral van het priesterlijke gedeelte daarvan. Vgl. ook 
de Jesod-poort uit 23:5. 
De geschiedenis van de regering van Joas wordt afgesloten met de troonsbestijging 
van Joas' zoon Amasja. 

51 Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 89m-o. 
58 Koningin-moeders staan overigens wel vaker in een kwade reuk, men denke aan Maäka, 
de moeder van Asa, die (in 1 Kon 15:13 = 2 Kron 15:16) wegens afgoderij wordt afgezet. 
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het totaal: 2 Krön 24:17-27 
In het voorgaande is een aantal raakvlakken met (de regering van) andere koningen 
van Juda aan het licht gekomen. De tabel op de volgende pagina geeft daar een overzicht 
van. Een plusteken houdt in, dat er overeenkomst is tussen (de regering van) Joas 
en (die van) de betrokken vorst, een minteken het tegenovergestelde. In de kolom 
'oversten' staan de oversten sec tussen haakjes, de andere zijn die van Juda/Israël; 
een * betekent, dat de aanwezigheid van het desbetreffende motief geen vergelijking 
van de betrokken koning met Joas impliceert. 

Zoals deze tabel laat zien, zijn er twee groepen koningen. In de eerste plaats zijn dat 
Joram, Achazja en Achaz, en minder duidelijk Amon. Zij komen met Joas overeen 
in hun weg ten kwade. Amasja begint goed, evenals Uzzia overigens, maar eindigt 
slecht. In de tweede plaats zijn het Asa en Josafat, en minder prominent ook Rechabeam, 
Jechizkia, Josia en David. Hun functie is hier die van een lichte achtergrond waartegen 
Joas' donkere gedrag des te scherper afsteekt. 
Het patroon laat weinig te raden over: in deze fase van zijn regering gedraagt Joas 
zich niet als de koningen die doen wat juist is in de ogen van JHWH, maar sluit hij 
zich aan bij hen die de weg ten kwade gekozen hebben. 
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In welke relatie staan de personages uit deze fase van Joas' regering tot elkaar? Het 
uitgangspunt is weer de bron van de Kronist, 2 Kon 12:18-22. Bij de exegese daarvan 
ben ik tot het volgende schema gekomen: 

zender object bestemmeling 

Joas vervreemding tempelschatten Hazaél 

helpers subject tegenstanders 

- ? -

Nu is inmiddels naar voren gekomen, dat de Kronist in het onderhavige tekstgedeelte 
zijn bron aanzienlijk heeft uitgebreid. Wat bij de Deuteronomist nauwelijks meer was 
dan een afsluitende scène, is door hem tot een hele episode uitgebouwd, waarbij onder 
meer (groepen) personages zijn ingevoerd. Bovendien heeft hij zijn tekst een veel 
explicieter theologisch karakter gegeven, waarbij het begrip 'zb (verlaten) een centrale 
plaats inneemt. Dat zie ik dan ook als het object. Echter, juist op basis van dit object 
valt de episode van Joas' slechte jaren in twee delen uiteen. In het eerste, vss. 17-22, 
wordt JHWH verlaten, in het tweede, vss. 23-25, verlaat JHWH het volk. En als men 
kijkt naar de personages, bestaan die twee delen op hun beurt elk weer uit twee scènes, 
die onderling parallel geschakeld zijn; in elk daarvan komt het sleutelwoord 'zb voor. 
Onderstaande schema's maken dat zichtbaar: 

2 Kron 24:17-22 

zender object bestemmeling 

oversten verlaten JHWH 

helpers subject tegenstanders 

Joas volk profeten, 
Zekarja2 

In deze fase verlaat het volk op instigatie van de oversten JHWH (vgl. vs. 17 respectieve
lijk vs. 20g). Joas lijkt hier niet meer dan een schakel; vandaar zijn karakterisering 
als helper. Eerst proberen de profeten de gang van zaken een wending ten goede te 
geven, daarna doet Zekarja dat. 
In het voorgaande is gesteld, dat het optreden van de oversten van het volk steeds 
congrueert met dat van de regerende vorst. Zoals uit vs. 17 blijkt, betekent dat niet 
dat ze niet als zelfstandige instantie kunnen optreden. Van zo'n optreden is overigens 
ook sprake in 2 Kron 35:8. 
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2 Krön 24:23-25 
zender object bestemmeling 

JHWH verlaten volk: 
oversten, 
Joas2 

helpers subject tegenstanders 

- Aram, 
dienaren2 

-

In deze fase zijn de rollen verwisseld: nu heeft JHWH het volk verlaten (vgl. weer 
20g). Dat volk wordt in de eerste scène (vs. 24) gerepresenteerd door de oversten, 
in de tweede (vs. 25) door Joas.59 Van hem wordt zonder omhaal van woorden gezegd, 
dat zijn dood het gevolg is van die van Zekarja, de tegenhanger van de profeten uit 
de vorige scène. De voltrekker van het oordeel is het Aramese leger, waarna Joas' 
eigen dienaren het voltooien. In het schema heb ik ze ex aequo als subject benoemd, 
omdat ze in verschillende scènes optreden, maar er valt ook iets voor te zeggen om 
de dienaren helpers te noemen. In ieder geval is het opmerkelijk, dat ze beide van 
buitenlandse origine zijn. 
Deze narratieve analyse genereert een probleem: terwijl de 'taalkundige' of liever 
stilistische analyse (die op basis van het taalgebruik) in een drieluik resulteert (voorspel 
- kern/inval van Aram - naspel), vinden we hier een tweeluik, waarvan beide delen 
tweeledig zijn. Hiermee hebben we een derde geval van discrepantie tussen de uitkomsten 
van de twee genoemde benaderingswijzen; het eerste geval betrof 2 Kon 11: 17-20, 
waar de status van vs. 18e dubieus was, het tweede 2 Kon 12, waar eveneens een 
narratieve tweedeling botste met een 'stilistisch' drieluik. Zoals bij de bespreking van 
deze passages is aangekondigd, kom ik daarop in hoofdstuk 4 terug. 

4. De constructie van het werk van de Kronist 

4.1 De grondtekst van de Kronist 

In het voorgaande is ervan uitgegaan dat de Kronist als grondtekst een versie van 
het Deuteronomistisch Geschiedwerk gebruikt moet hebben, die in ieder geval in grote 
lijnen overeenkwam met de ons overgeleverde. Deze opvatting is mijns inziens waar
schijnlijker dan die van Auld, die meent dat aan Koningen en Kronieken eenzelfde 
tekst ten grondslag ligt, de zgn. Shared Text, op basis waarvan zowel de Deuteronomist 
als de Kronist hun eigen werk gemaakt zouden hebben.60 Deze opvatting stuit namelijk 

59 Vs. 24d is in feite een scharnier: hier treden de Arameeërs uit de eerste scène op tegen Joas, 
wiens lot in de tweede bezegeld wordt. 
60 Auld 1994. 
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op het probleem dat de laatste soms verwijst naar verhalen die in zijn werk niet 
voorkomen, maar wel in 1-2 Koningen. Als hij bijvoorbeeld in 2 Kron 22;9 vermeldt 
dat Achazja wel begraven wordt, zet hij deze koning af tegen Joram van Israël en 
Izebel, met wie dat niet is gebeurd. De betrokken verhalen staan echter niet in zijn 
werk, omdat deze tot de geschiedenis van het Tienstammenrijk behoorden. Iets overeen-
komstigs is het geval in 2 Kron 22:7, waar Jehu door JHWH gezalfd blijkt te zijn. 
De betrokken zalving maakt in 1-2 Koningen deel uit van de Elia-Elisa-cyclus, maar 
die komt in zijn werk weer niet voor. Ten slotte, in 2 Kron 21:12-15 krijgt Joram 
van Juda een brief van de profeet Elia, weer een staaltje van de originaliteit van de 
Kronist. Het is echter nauwelijks aannemelijk, dat hij hier niet heeft ingespeeld op 
bekendheid met de verhalen over deze profeet, die verder in zijn werk niet voorkomt 
maar in 1-2 Koningen zo'n belangrijke rol speelt. 
In het geval van de regering van Joas van Juda is het zelfs waarschijnlijk, dat de 
grondtekst van de Kronist vrijwel dezelfde moet zijn geweest als de masoretische van 
2 Koningen. Dat blijkt in de eerste plaats uit de vele woordelijke overeenkomsten. 
Weliswaar wijkt op een aantal plaatsen 2 Koningen af van 2 Kronieken, maar die 
verschillen kunnen het beste verklaard worden door aan te nemen dat de Kronist 'onze' 
Koningentekst voor zich had. Om dat aannemelijk te maken bespreek ik een aantal 
plaatsen. 
Ten eerste, in 2 Kon 11:7c lezen we wsmrw 't-msmrtbjt-jhwh, te vertalen als '[die] 
zullen de wacht bij het huis van JHWH betrekken'. In 2 Kron 23:6e staat het vrijwel 
identieke jsmrw msmrtjhwh, maar deze woordgroep betekent '[die] moeten het voor
schrift van JHWH in acht nemen'.61 Hier moet de Kronist toch wel een woordspel 
met zijn grondtekst gespeeld hebben. 
Ten tweede, in 2 Kon 11:13 lezen we het enigszins duistere hrsjn h 'm62 (de ijlboden 
het volk). In 2 Kron 23:12 staat h'm hrsjm (het (toe-)ijlende volk). LXX heeft de 
Koningentekst vertaald als kai êkousen GoQolia tên phônên ton trexontôn tou laou 
(en Atalja hoorde het geluid van de rennenden van het volk). Dit lijkt een letterlijke 
vertaling van MT, waar 'van het volk' opgevat kan worden als een bijstelling bij 'van 
de rennenden', maar ook als een attributieve nabepaling. Deze dubbelzinnigheid lijkt 
dan door de Kronist door een kleine ingreep opgelost te zijn. 
Ten derde, in 2 Kon 12:3 lezen we kl-jmjw 'sr hwrhw jhwjd' hkhn (al zijn dagen dat 
hem onderwees Joj ada, de priester). In 2 Kron 24 :2 staat kl-jmj jhwjd ' hkhn (alle dagen 
van Joj ada de priester). Ook hier liggen de teksten zo dicht bij elkaar en is de afwijking 
van de Kronist zo in overeenstemming met zijn theologie, dat aangenomen mag worden, 
dat hij 2 Kon 12:3 als grondtekst heeft gehad. 
Ten slotte, in 2 Kon 12:12 vinden we de uitdrukking hmtkn, die op de overdracht 
van het zilver betrekking heeft. Deze heb ik weergegeven als 'in porties'. In 2 Kron 
24:13 vinden we vervolgens 'l-mtkntw, wat slaat op het herstel van de tempel. Om 
de overeenkomst in woordgebruik tot zijn recht te laten komen heb ik hier vertaald 

61 Vgl. Japhet 1993, 831-832. 
62 De slot-n in hrsjn is vermoedelijk een Arameïserende meervoudsuitgang, zie de noot bij 
de vertaling van dit vers. 
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als 'in de [juiste] proporties'. Het heeft er de schijn van, dat de Kronist in 2 Krön 
24:12-14 op basis van 2 Kon 12:12-17 zijn eigen verhaal geschreven heeft en daarbij 
met de woorden van zijn voorganger is gaan knippen en plakken. 
Er lijkt evenwel een tegenvoorbeeld aangevoerd te kunnen worden tegen de hypothese 
dat de grondtekst van de Kronist (zo goed als) identiek was met de masoretische versie 
van 2 Kon 11-12. In 2 Kon 11:1 gebruikt de Deuteronomist namelijk (evenals de Kronist 
in 2 Kron 22:10) 't-kl-zr' hmmlkh. Het laatste woord heeft volgens KB 533-534 als 
betekenissen 'koninkrijk' (het gebied waar een koning heerst) en 'koninklijke waardig
heid'. De woordgroep in kwestie heb ik vertaald als 'de gehele koninklijke nakomeling
schap' . Nu zit in 2 Kon 11:19 Joas 'l-ks ' hmlkjm (op de troon van de koningen), maar 
in 2 Kron 23:20 lezen we 'Iks' hmmlkh (op de troon van het koninkrijk). Omdat de 
Kronist hier afwijkt van de ons overgeleverde versie van 2 Koningen, is het laatste 
merkwaardig, omdat men dan het jongere mlkwt zou verwachten, waarvoor hij een 
voorkeur heeft, overigens zonder consequent te zijn.63 Dit zou erop kunnen wijzen 
dat de Kronist een enigszins afwijkende Vorlage heeft gehad. Waarschijnlijk is dat 
echter niet, omdat LXX eenzelfde beeld laat zien als MT: waar MT hmmlkh heeft, 
heeft LXX tês basileias (van het koninkrijk), en in 2 Kon 11:19 lezen we het equivalent 
van hmlkjm, ton basileôn (van de koningen). Bovendien gebruikt de Kronist op andere 
plaatsen waar hij zijn eigen gang gaat, ook wel de oudere vorm, zij het dat hij dan 
een voorkeur voor de latere heeft. Ook hier is er dus geen doorslaggevende reden 
om aan te nemen dat de Kronist een afwijkende grondtekst gehad zou hebben. Integen
deel, alles wijst erop dat dit de ons bekende is geweest. 

4.2 De regering van Joas en de theologie van de Kronist 

Zoals reeds vermeld is een belangrijke ingreep die de Kronist in zijn brontekst heeft 
verricht, dat hij de regering van Joas in twee delen heeft verdeeld. Aanvankelijk blijft 
hij in de buurt van 2 Koningen, maar vervolgens gaat hij grotendeels zijn eigen gang. 
Wel heeft hij, zoals we gezien hebben, eerst de regering in haar geheel van een passende 
omlij sting voorzien. Maar vervolgens heeft hij de tweedeling met stilistische middelen 
als omsluitingen onderstreept. Ook heeft hij de episode van het cultusherstel, die 23 :16-21 
omvat, met vss. 18-19 een (nieuw) centrum gegeven. 
Nu is de verdeling van een regeerperiode in een positieve en een negatieve episode 
bij de Kronist geen eenmalig verschijnsel. Hetzelfde heeft hij namelijk met die van 
Asa gedaan. Ook deze koning begint goed, zodat het volk, dat in een later stadium 
(2 Kron 15:12-13) een verbond (brjt) met JHWH sluit om JHWH te dienen, al vanaf 
het begin (13:3, 14:4) rust (sqt) heeft. Als hij echter daarna door het noorden wordt 
aangevallen, haalt hij zilver en goud uit de schatkamers van de tempel en het paleis 
en stuurt die naar Benhadad, de koning van Aram, om deze op zijn hand te krijgen. 
Wanneer dan de ziener Chanani hem berispt, werpt hij die in de gevangenis. Zo is 
de regering van Asa een voorbode van die van Joas, die Zekarja laat ombrengen. 

63 Vgl. Hoftijzer 1995, 105-106. 
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Het tegenovergestelde is volgens 2 Kron 33:1-20 het geval bij Manasse, die slecht 
begint, maar in ballingschap tot inkeer komt. 
Deze ingreep hangt samen met een belangrijk aspect van de theologie van de Kronist. 
In diens visie volgt namelijk de straf op de zonde en de beloning op de goede daad, 
en wel nog tijdens het leven van de 'dader'.64 Evidente voorbeelden daarvan zijn 
te vinden in de verhalen over de regering van Asa (zie hiervoor) en Uzzia, die zich 
volgens 2 Kron 26:16-21 aan de prerogatieven van de priesters vergrijpt en gestraft 
wordt met melaatsheid. Zelfs Josia moet zijn niet luisteren naar de woorden van God 
met de dood bekopen. In het geval van Joas heeft de Kronist de slechte afloop van 
diens leven in zijn bron gevonden en die van een motivering voorzien. Hier volgt 
de expliciete vermelding van de zonde dus op wat met terugwerkende kracht een straf 
blijkt, want dat de samenzwering tegen Joas in 2 Kon 12 samenhangt met zijn misstap, 
de vervreemding van de tempelschatten, wordt daar nergens met zo veel woorden 
gezegd. 
Een tweede aspect van de theologie van de Kromst dat in 2 Kron 23-24 aan de oppervlak
te komt, is de centrale plaats die de tempelcultus inneemt. De grondlegger daarvan 
is David. Hij voert niet alleen de wetten van Mozes uit, maar vaardigt ook zelf de 
nodige verordeningen uit, die in 1 Kron 22-26 breeduit beschreven worden; hier gaat 
de Kronist langs geheel eigen wegen. In dit verband is de belofte van Natan uit 1 
Kron 17:14a van belang: "Maar ik zal hem (de zoon van David) in mijn huis bestendig 
maken, en in mijn koninkrijk tot in eeuwigheid."65 Volgens de Kronist zal David 
dus voortleven als de grondlegger van de tempel. De bouw daarvan wordt evenals 
in het Deuteronomistisch Geschiedwerk aan Salomo overgelaten. Diens regering is 
daarmee de eigenlijke vervulling van de genoemde belofte.66 De latere koningen 
zijn de erfgenamen van de tempelstichters uit de 'Urzeit'. 
De taak van de koningen is dus, de kwaliteit van de cultus te bewaken. Dat is dan 
ook de maatstaf waar de koningen mee gemeten worden. En als de koning daar niet 
toe in staat is, zoals tijdens de jeugd van Joas, neemt de tempel die taak over. Vandaar 
ook dat er een netwerk van motieven die met de cultus te maken hebben, door de 
Kroniekenboeken geweven is, zoals heilige voorwerpen, cultuspersoneel, offers en 
tempelonderhoud. Daarbij betreedt de Kronist soms andere wegen dan zijn voorganger. 
Een voorbeeld daarvan is de manier waarop hij het motief van de bmwt, de hoogten, 
verwerkt. Onderstaand schema laat dat zien. Daarin betekent een plusteken dat er 
gebouwd wordt, een minteken dat er wordt afgebroken en een 0 dat de betrokken 
koning ze laat staan; bij Rechabeam staat het plusteken tussen haakjes, omdat hier 
Juda, dus het volk, als de verantwoordelijke instantie wordt genoemd. 

"Dillard 1987, 76-81. 
65 Hier wijkt de Kronist af van zijn bron, 2 Sam 7:16a, waar staat: "Maar uw (i.e. Davids) 
huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht." 
66 Vgl. Riley 1993, 37-97. 
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Salomo Rechabeam Asa Josafat Joram Joas 

Kon 0/+ (+) 0 0 0 

Krön 0 - / 0 - / 0 + 

Amasja Azarja/Uzzia Jotam Achaz Hizkia Manasse Josia 

Kon 0 0 0 0 - + -

Krön 0/ + - +/0 -

Zoals dit overzicht laat zien, speelt het motief van de hoogten bij de Kronist een kleinere 
rol dan bij de Deuteronomist.67 In de tijd van de eerstgenoemde auteur was het kennelijk 
niet meer zo actueel. Dit voorbeeld is overigens niet representatief voor de manier 
waarop deze met zijn bron omspringt; doorgaans maakt hij een veel uitgebreider gebruik 
van motiefwoorden dan de Deuteronomist, waardoor zijn werk veel nadrukkelijker 
theologisch gekleurd is. 
Een ander opmerkelijk verschil is, dat Jechizkia de plaats van Joas als voorbode van 
Josia overgenomen lijkt te hebben. In 2 Koningen bleek de bijzondere positie van 
Joas uit het spel met het getal zeven, uit de sterke overeenkomst tussen diens tempelres
tauratie en die van Josia en uit de overeenkomst tussen hun dood, waarbij steeds een 
buitenlandse vorst een rol speelde. Deze parallellen zijn door de Kronist meer of minder 
weggewerkt. Het getal zeven heeft bij hem namelijk zijn structurerende waarde verloren, 
het aantal woordelijke overeenkomsten tussen de beschrijving van de tempelrestauratie 
van Joas (24 :11 -14) en die van Josia (34 :8-13) is sterk gereduceerd68 en de buitenlandse 
vorst is vervangen door een ongeregelde bende. Wel is Josia nog steeds het hoogtepunt. 
Bij de Kronist blijkt dat in de eerste plaats uit de viering van een pesachfeest zoals 
dat sinds de tijd van Samuel niet meer gevierd was (vgl. 2 Krön 35:18); in de tweede 
plaats geeft Josia de levieten, aan wier positie de auteur zo veel aandacht besteedt, 
een rechtmatige plaats in de cultus (2 Kron 35:3-6 en 10-16, vgl. ook vs. 18). En 
in beide opzichten is Jechizkia daarin een voorloper, alleen viert deze het feest op 
een nooddatum, in de tweede maand in plaats van de eerste, en de levieten slachten 
bij hem nog uit nood het pesachoffer (2 Kron 30:17), omdat het grootste deel van 
het volk zich niet geheiligd had.69 

67 Vgl. ook Japhet 1993, 728. 
68 Verdwenen zijn de volgende overeenkomsten tussen 2 Kon 12 en 22: 'gebreken herstellen', 
de priesters 'die de dorpels bewaakten', het koppel timmer- en bouwlieden en de zinsneden 
'om hout en gehouwen stenen te kopen' en 'want in goed vertrouwen handelden zij'. Verder 
heet de hoofdpriester uit 2 Kron 24:11 in 34:9 hogepriester en in vss. 14 en 18 priester. Alleen 
de schrijver van de koning (24:11 = 34:8, vgl. vs. 18) en de '(w)sj hml'kh (uitvoerders van 
het werk, 24:13 = 34:10) zijn op hun post gebleven. 
69 Vgl. Riley 1993, 135-140. Het verschijnsel dat personages gemodelleerd zijn naar figuren 
zoals ze eerder of verderop in de verhaallijn voorkomen, kan men in Kronieken regelmatig 
aantreffen. Voor een bespreking van dergelijke 'typologieën', met name in deze boeken en 
in Genesis, zie Brettler 1998, de hoofdstukken 2 en 3. 
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Dat de taak van de levieten pas door het optreden van Josia zijn definitieve omvang 
krijgt, betekent niet, dat ze ervoor een quantité négligeable zijn geweest, Zo laat de 
Kronist hen ook tijdens het leven van Joas ten tonele verschijnen. Zij spelen daar een 
belangrijke rol bij het complot van Jojada, dat mede daardoor een cultisch karakter 
krijgt, en bij de bespreking van de tempelrestauratie hebben we hen van tegenstanders 
tot helpers zien evolueren. 
Het werk van de Kronist beweegt zich dus tussen de twee polen David/Salomo en 
Josia. Met de restauratie van tempel en cultus door Josia is de rol van de dynastie 
bij hem dan ook uitgespeeld: nu komt het woord van God uit de mond van Neko (2 
Kron 35:22), en hoe kort is het relaas over de post-Josiaanse koningen, die in toenemende 
mate verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de tempelschatten. Vóór de 'Urzeit' 
van David en Salomo vinden we een naar verhouding even kort verslag van de werken 
van Saul, die ook ten opzichte van de cultus tekort geschoten is; zo heeft hij een schim 
geraadpleegd (1 Kron 10:13) en zich niet om de ark bekommerd (1 Kron 13:3).70 

De (uiteindelijk) goede tijden worden dus door slechte omgeven. 
Dat de visie van de Kronist op de dynastie van David afwijkt van die van de Deuterono-
mist, blijkt ook uit het einde van zijn werk, waar in 2 Kron 36:22-23 geen hoop gloort 
voor de dynastie zoals in 2 Kon 25:27-30. In plaats daarvan geeft de Perzische koning 
Cyrus de opdracht een nieuwe tempel in Jeruzalem te bouwen.71 De tijd van de dynastie 
van David is dus voorbij. 
In dit licht moet ook de troonsbestijging van Joas gezien worden: zolang de cultus 
nog niet voltooid is, dus tot het optreden van Josia, moet de koning iemand uit het 
geslacht van David zijn.72 Daarna hoeft dat niet meer. 
De gedachte dat het de koning is die de verantwoordelijkheid voor de cultus draagt, 
maakt het overigens begrijpelijk, waarom de Kronist de rol van Jojada vergeleken 
bij zijn bron gereduceerd heeft: de hogepriester is een gewoon lid van de qhl, de gemeen
te die de cultus draagt, zij het met zijn eigen specifieke taak. Wellicht ook daarom 
wordt hij in de meerderheid van de gevallen (22:11, 23:8, 9, 14, 24:2) gewoon als 
priester aangeduid; slechts in 24:6 en 11 heet hij hoofdpriester. Ook andere hogepriesters 
treden maar weinig op de voorgrond. Zo krijgt de 'hoofdpriester' Amarja in 2 Kron 
19:11 van Josafat wel als taak de rechtspraak over de levieten op zich te nemen, maar 
meer horen we niet van hem. Verder heet Azarja in 2 Kron 26:20 als hij constateert 
dat Uzzia melaats is, weliswaar eveneens 'hoofdpriester', maar vlak daarvoor, in vs. 
17, priester zonder meer. Ook in 2 Kron 31:10 treedt tijdens de regering van Jechizkia, 
als deze de dienst der levieten regelt, een hoofdpriester Azarja uit het huis van Sadok 
op; in vs. 13 heet hij de overste van het huis van God. Dezelfde? In ieder geval onder
neemt hij geen zelfstandige actie. Ten slotte, ook de hogepriester Chilkia heeft ten 
tijde van Josia (2 Kron 34-35) slechts een uitvoerende en geen leidende rol. 

70 Vgl. Riley 1993, 140-141. 
71 Zo'n desavouering van een regerende dynastie was in de omringende culturen in het Nabije 
Oosten ondenkbaar. Daar was zij namelijk van goddelijke origine. Maar de overeenkomst is, 
dat zowel in Israël als daarbuiten de koning verantwoordelijk was voor de cultus. 
72 Riley 1993, 124 n. 1. 
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Aangenomen nu dat de manier waarop de Kronist de geschiedenis geïnterpreteerd 
heeft, projecties bevat van omstandigheden en ideeën uit zijn eigen tijd, mogen we 
veronderstellen dat de Kronist zijn werk geschreven heeft in een tijd dat er geen hoop 
was op een herstel van de dynastie van David en waarin de erfenis van die dynastie, 
de tempelcultus, het samenbindende element van het volk Israël geworden was. Hiermee 
zijn we bij de vraag naar de datering van de Kronist gekomen. 

4.3 De datering van de Kronist 

Een eerste aanknopingspunt voor de datering van de werkzaamheden van de Kronist 
biedt de taal. Deze wijst namelijk in de richting van een relatief late ontstaanstijd. 
Zo worden in het door mij onderzochte gedeelte in 23 :1 de drie eerste namen voorafge
gaan door een als accusatiefteken dienst doende lamed, een verschijnsel dat vooral 
in later Hebreeuws onder invloed van het Aramees voorkomt.73 Verder vinden we 
in 24:14 de constructie hjh & part. pres. als aanduiding van een gewoonte: wjhjw 
m'ljm (en zij waren offerend), eveneens een laat verschijnsel.74 Ook de vervanging 
van JHWH door 'Ihjm, met name in de woordgroep 'het huis van JHWH/God' in 
2 Kron 22:12 en 23:9 wijst op een latere ontstaanstijd.75 De uitdrukking 'huis van 
God' komt in de boeken Samuel en Koningen namelijk niet voor, in 2 Kron 34x tegen
over 95x 'huis van JHWH', en 21x in Ezra/Nehemia tegenover slechts 5x 'het huis 
van JHWH'. Het gebruik van de godsnaam neemt dus relatief af.76 Volgens Jenni 
komt dit doordat men die dan niet meer hoeft te gebruiken omdat het monotheïsme 
het dan gewonnen heeft.77 Maar het is ook mogelijk dat we hier te maken hebben 
met het begin van de latere neiging het noemen van de godsnaam te vermijden. 
Nu heeft men lange tijd gedacht, dat de Kronieken samen met Ezra en Nehemia één 
werk vormden, het zogenaamde Kronistisch Geschiedwerk, dat afkomstig zou zijn 
van eenzelfde auteur. Deze opvatting lijkt onhoudbaar te zijn; daarvoor zijn de verschillen 
tussen Kronieken enerzijds en Ezra/Nehemia anderzijds te groot. Zo hecht de Kronist 
groot belang aan de dynastie van David, terwijl in Ezra/Nehemia de Davidische afstam
ming van Zerubbabel niet eens wordt genoemd en Salomo in Neh 13:26 als zondaar 
getekend wordt, omdat hij vreemde vrouwen huwt. Bovendien bestaat voor de Kronist 
het volk uit de twaalf stammen, maar in Ezra/Nehemia is alleen het zuiden van belang. 
Ten slotte, met name in Ezra 4 zijn anti-Samaritaanse trekken aanwijsbaar, terwijl 
die in Kronieken lijken te ontbreken. Het laatste kan onder meer afgeleid worden uit 
de beschrijving van de gebeurtenissen rondom de val van Samaria in 722: terwijl in 

73 Vgl. Joüon/Muraoka 1991, paragraaf 125k. 
74 Vgl. Eskhult 1990, 113-114. 
75 Elders in 2 Kron 22:10-24:27 heeft de Kronist 'het huis van JHWH' gehandhaafd. 
76 Renz (1995, 215) vermeldt twee vondsten uit de koningstijd met bjtjhwh, waar geen met 
bjt 'Ihjm tegenover staat. Enige voorzichtigheid is hier echter geboden. In 1-2 Sam is de 
verhouding tussen 'ark van JHWH' en 'ark van God' 20:22, in 1-2 Koningen 1:0 en in 1-2 
Kronieken 6:12. 
77 E. Jenni in THAT I, 701-707. 

Ill 



2 Kon 17 het noorden herbevolkt wordt met vreemdelingen, is daarvan in 2 Kronieken 
niets te vinden.78 Integendeel: bij de pesachvieringen van Jechizkia en Josia worden 
ook de noorderlingen uitgenodigd. Sterker nog, er mag geen sprake zijn van een eigen 
cultus. In dit verband is ook 2 Kron 13:4-12 van belang, waar Abia vanaf de berg 
Semaraïm in het gebergte van Efraïm de noorderlingen oproept om hem als koning 
te erkennen en de zuivere cultus in Jeruzalem te praktiseren. Met deze berg, die waar
schijnlijk 'dubbeltop' betekent,79 zijn mogelijk de Ebal en de Gerizzim bedoeld.80 

Bovendien worden in de Kronistische genealogieën wel gemengde huwelijken vermeld,81 

die volgens Ezra 9-10 streng verboden zijn. De conclusie is duidelijk: er is niet één 
Kronistisch Geschiedwerk dat Kronieken, Ezra en Nehemia omvat.82 

Met deze constatering staan we voor een probleem. Veelal wordt namelijk aangenomen, 
dat het slot van 2 Kronieken is overgenomen uit Ezra l;83 bovendien zou de lijst 
van inwoners van Jeruzalem uit 1 Kron 9:3-17a ontleend zijn uit Neh 11 :4-19;M 

de organisatie van priesters, levieten, zangers en poortwachters uit 1 Kron 23-26 zou 
verder ontwikkeld zijn dan die uit Ezra/Nehemia.85 Dit zou impliceren dat Ezra/Ne-
hemia ouder is dan Kronieken. Het probleem is dan, dat het Ezra/Nehemia-complex 
met zijn anti-Samaritaanse trekken ouder zou zijn dan Kronieken, waar zo'n tendens 
lijkt te ontbreken. 
Dit bezwaar snijdt echter slechts hout, als men aanneemt dat Ezra en Nehemia één 
blok vormen dat uit dezelfde tijd stamt. Nu pleit daarvoor, dat deze boeken in de 
Hebreeuwse overlevering steeds als eenheid behandeld worden; zo is volgens MT 
Neh 3:32 het midden van het betrokken boek, en dat boek kan alleen het gehele complex 
Ezra/Nehemia zijn.86 De aanwijzingen dat deze eenheid secundair is, zijn echter 
sterker. Het heeft er namelijk alle schijn van, dat Ezra niet voor de tweede eeuw voor 
onze jaartelling ontstaan is. Zo noemen Ben Sira (Sir 49:11-13) en 2 Makkabeeën 

78 Mogelijk stamt het betrokken tekstgedeelte, 2 Kon 17:24-41, niet uit de zesde eeuw maar 
uit een veel latere tijd, toen de tegenstelling tussen Joden en Samaritanen zich begon af te tekenen. 
Voor een kritische bespreking van deze mogelijkheid zie Cogan & Tadmor 1988, 213-214. 
Opmerkelijk is wel, dat Sichern in 1-2 Koningen slechts twee keer genoemd wordt, namelijk 
in 1 Kon 12:1 als de plaats waar Rechabeam gekroond wordt, en 1 Kon 12:25, waar het de 
hoofdstad van Jerobeam wordt. Mogen we dat als polemiek opvatten met als boodschap dat 
het geslacht van David ook de rechtmatige koning van het noorden is? 
79 KB 807. 
80 Doorgaans wordt aangenomen, dat Semaraïm een plaats was in het grensgebied tussen Benjamin 
en Efraïm (zie bijv. Dillard 1987,107). Maar LXX heeft hier Somorón, vgl. Hebreeuws smrwn 
voor 'Samaria'. Bovendien kan men de inhoud van Abia's toespraak als een vorm van polemiek 
met de Samaritanen lezen (vgl. Dillard, id.). Verderop in deze paragraaf kom ik op het probleem 
van de lokalisering van Semaraïm terug. 
81 Vgl. 1 Kron 2:3, 2:17, 34-35 en 4:17. 
82 Vgl. Eskenazi 1988, 22-32. 
83 Zo bijv. Japhet 1993, 18. 
84 Japhet 1993, 18 en 206 e.v. 
85 Japhet 1993, 26. 
86 Eskenazi 1988, 11-12. 
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(1:18-36), beide na 200 v.o.j. ontstaan, alleen Nehemia; volgens de eerste hebben 
Zerubbabel en Jozua de tempel hersteld, Ezra wordt zelfs niet genoemd. Verder noemt 
Josephus weliswaar zowel Ezra als Nehemia, maar hij brengt hen niet met elkaar in 
verband. Bovendien zijn er problemen met de afstamming van Ezra. 1 Krön 5:39-41 
(SV 6:13-15) geeft een genealogie Chilkia > Azarja > Seraja > Josadak, maar in 
Ezra 7:1-5 lezen we Chilkia > Azarja > Seraja > Ezra, en het is onvoorstelbaar 
dat de Kronist Ezra overgeslagen zou hebben als hij hem gekend had. Merkwaardig 
is verder, dat Ezra in Neh 1-7 zelfs niet genoemd wordt. Ten slotte is de doublure 
Ezra 2 - Neh 7 moeilijk te verklaren als de beide boeken uit eenzelfde pen afkomstig 
zijn;87 het laatste wil overigens niet zeggen dat de huidige constellatie geen zin heeft. 
Volgens Eskenazi bestaat het geheel nu uit drie delen: het bevel aan de gemeente de 
tempel te bouwen (Ezra 1:1-4), de uitvoering daarvan (Ezra 1:5-Neh 7:72) en het 
gevolg: de gemeente viert de voltooiing van de tempel in overeenstemming met de 
wet.88 Maar de conclusie is duidelijk: de verhalen over Ezra zijn van later datum 
dan die over Nehemia en dan Kronieken.89 In dit verband is het veelzeggend, dat 
de uitdrukking 'huis van JHWH' in het Ezra/Nehemia-complex 5x in Nehemia voorkomt 
en niet in Ezra, terwijl het jongere 'huis van God' 18x in Ezra te vinden is en slechts 
3x in Nehemia. In percentages uitgedrukt ziet de ontwikkeling er als volgt uit: 

huis van JHWH God 

Kon 100 0 

Neh 63 37 

Kron 74 26 

Ezra 0 100 

Bij deze cijfers moet wel bedacht worden, dat de absolute getallen in Nehemia te klein 
zijn voor statistisch betrouwbare resultaten en dat de cijfers met betrekking tot Kronieken 
geen zuiver beeld geven van de taal van de Kronist, omdat zijn bron steeds JHWH 
schreef, maar het totaalbeeld is duidelijk. Met de in Qumran gevonden fragmenten 
4Q117, die tekst bevatten uit Ezra 4-5, hebben we overigens een uiterste datum van 
ontstaan: de tweede of eerste eeuw v.o.j.90 

Een interessante beschouwing over de achtergrond van de opkomst van de figuur van 
Ezra geeft Lebram. Deze wijst op groeiende tegenstellingen tussen de Hasmonese 
priestervorsten, die uit de traditie van de tempelaristocratie stamden, en hen die de 
nadruk legden op de wetsgetrouwheid - besnijdenis, sabbatviering, verbod op het 
eten van varkensvlees -, de latere Farizeeën. Volgens Lebram nu heeft de laatste groep 

87 Garbini 1997, hoofdstuk 13 ('Ezra'). 
88 Eskenazi 1988, 175-176. 
89 Vgl. ook Lebram (1987, 125 n. 68), die opmerkt dat de Aramese brief van Artaxerxes (Ezra 
7:12-26) hebraïsmen bevat als mskn (vs. 15, woning), ntjn (vs. 24, tempelhorige) en sptjm 
(vs. 25, richters), wat weinig vertrouwen geeft in de authenticiteit ervan. 
"Vgl. Soggin 1993, 279. 
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zijn ideaal naar de tijd na de ballingschap teruggeprojecteerd, waarbij Ezra Nehemia 
overtreft." Niet voor niets was voor de latere rabbijnen Ezra een ideaalfiguur.92 

Het voorgaande geeft ons de mogelijkheid de volgende relatieve chronologie te ontwikke
len. Eerst zou Nehemia geschreven kunnen zijn en daarna Kronieken; de Kronist kan 
zo zijn materiaal aan Nehemia ontleend hebben. Pas veel later, als het schisma met 
de Samaritanen een feit is, is Ezra dan totstandgekomen; de auteur van dit werk heeft 
mijns inziens dus het begin ervan van 2 Kronieken overgenomen en de genealogieën 
van Nehemia. Het valt overigens niet met zekerheid vast te stellen of de vervlechting 
van de beide verhaalcomplexen tot de huidige eenheid uit nog latere tijd stamt. 
Een relatieve chronologie is echter nog geen absolute. Helaas valt er weinig met 
zekerheid te zeggen over de ontstaanstijd van de Kroniekenboeken. Een aanknopingspunt 
zou de geslachtslijst uit 1 Kron 3:17-24 kunnen zijn, maar deze is lastig te interpreteren. 
De meningen lopen uiteen tussen zeven en veertien generaties na Jojakin, die hier 
Jechonja heet, wat met een gemiddelde van twintig jaar per generatie resulteert in 
een ontstaanstijd tussen 460 en 320 voor onze jaartelling.93 Over een preciezere datering 
zijn de meningen verdeeld. Zo houdt Williamson het op ca. 400, Japhet op het einde 
van de vierde eeuw, het einde van de Perzische of eerder het begin van de hellenistische 
tijd, Kalimi denkt aan het midden daartussen, ca. 350,M en Davies aan de derde 
eeuw.95 Steins wil de Kronist zelfs in de tweede eeuw v.o.j. plaatsen, omdat de aandacht 
voor de cultus zou samenhangen met de zuiveringen daarvan in de vroege Makkabeeën-
tijd.96 

Tegen een veel latere tijd dan de vierde eeuw v .o j . pleit evenwel behalve het ontbreken 
van verwijzingen naar het hellenisme en van anti-Samaritaanse sentimenten - de bewoners 
van het noorden maken nadrukkelijk deel uit van het volk Israël - ook de betrekkelijk 
open houding ten aanzien van vreemde volkeren, die zelfs bij de tempelbouw betrokken 
worden, al betreft het hoofdzakelijk Tyrus.97 Bovendien genieten de hogepriesters 
in Kronieken (nog) niet de status die zij in de latere Ptolemeïsche tijd hebben weten 
te verwerven, toen zij de belastingen mochten innen; in de tijd van de Makkabeeën 
onderstreepte een van hen, Alexander Jannaeus (103-75 v.o.j.) hun monarchale aspiraties 
zelfs door munten te laten slaan met als opschriften onder meer hmlkjhwntn (koning 
Jonatan) en ALEXANDROY BASILEÔS.98 

Ten slotte pleit mogelijk ook de hoge leeftijd van Jojada tegen een late datering. Volgens 
Gen 6:3 zouden de mensen namelijk niet meer ouder worden dan 120 jaar. In overeen
stemming met deze woorden sterft Mozes (vgl. Dt 31:2 en 34:7) op 120- en Jozua 
(Joz 24:29) op 110-jarige leeftijd. Maar in strijd daarmee wordt een aantal oer- en 
aartsvaders veel ouder. Zo wordt Noach 950 (zie Gen 9:28-29) en Terach 205 jaar 

91 Lebram 1987. 
92 Vgl. Aschkenasy & Whitlau 1982, 33. 
93 Vgl. Japhet 1993, 26. 
94 Respectievelijk Williamson 1982, 16, Japhet 1993, 27-28 en Kalimi 1995, 8. 
95 Davies 1992, 131. 
96 Steins 1997. 
97 Vgl. 1 Krön 22:4, 2 Kron 2:2-15, 16-17 (SV/NBG 3-16, 17-18); zie ook Riley 1993, 26. 
98 Vgl. Edelman 1995, 218-219. 
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(zie Gen 11:32); Abraham wordt 175 (Gen 25:7), Isaak 180 (Gen 35:28-29), Jakob 
147 (Gen 47:28) en de priester Aäron 123 jaar (Num 33:39)." In hun lijn bereikt 
Jojada, eveneens een priester, althans volgens de Kronist de ouderdom van 130 jaar. 
Een oplossing voor deze tegenstrijdigheid kan wellicht ontleend worden aan de bronnen-
hypothese. De betrokken oer- en aartsvaderlijke gegevens stammen namelijk uit P, 10° 
evenals het bericht over de leeftijd van Aäron,101 Gen 6:1-4 getuige het gebruik 
van de godsnaam uit J,102 en de gegevens betreffende de leeftijd van Mozes en Jozua 
uit D.103 Dat doet vermoeden, dat we hier met twee tradities te maken hebben, J/D 
en P,104 waarbij de Kronist zich aansluit bij P.10S Mogen we hier een vroege neerslag 
zien van de rivaliteit tussen de Farizeeën met hun aandacht voor de wet van Mozes 
en de Sadduceeën met hun nadruk op de tempeldienst? Deze gedachte spoort wel met 
de algemeen aangenomen volgorde D/J > P, omdat Aäron Mozes in ouderdom overtreft. 
Maar ze roept ook een vraag op: heeft de Kronist Gen 6:1-4 niet gekend of als gezagheb
bend erkend? Dat zou echter impliceren, dat Genesis in zijn tijd nog niet de huidige 
vorm gehad zou hebben, met de incorporatie van J (eventueel J/E) in P. Nu lijkt het 
waarschijnlijk, dat 1 Henoch 6-11 onder meer een uitwerking is van Gen 6:l-4.106 

En omdat het betrokken deel van 1 Henoch, het Boek van de Wachters (1 Hen 1-36), 
vermoedelijk in het begin van de tweede eeuw v.o.j. ontstaan is,107 moet het begin 
van Gen 6 daarvoor al bekend geweest zijn en de Kronist nog eerder of onafhankelijk 
daarvan, in ieder geval voor de integratie van J/D en P, zijn werk hebben geschreven. 
De consequentie van deze redenering is, dat de tekst van de Pentateuch pas laat is 
gefixeerd. Deze mening wordt om te beginnen door Garbini verdedigd. Volgens hem 
zou de eindredactie van de Thora in de tweede helft van de derde eeuw tot stand zijn 

99 Daarom acht ik de uitleg van de betrokken tekst als alleen van toepassing op de antediluviale 
mensheid of als een ideale leeftijd (vgl. Blenkinsopp 1992, 76) een verlegenheidsoplossing 
100 Lohfink 1994, 145. F s-
101 Van Seters 1994, 160 en 454; vgl. ook de opmerking van Blenkinsopp (1992, 125): "...the 
Priestly work with its concern for precise chronology..." 
102 Vgl. Soggin 1989, 118. 
105 Vgl. Van Seters 1994, 454 respectievelijk 18. 
M De samenhang tussen D en J wordt door Van Seters (1992 en 1994) in den brede 
beargumenteerd: J is volgens hem geschreven als voorgeschiedenis van D. 
05 Vgl. de geslachtslijsten in 1 Kron 1, die uit P-materiaal uit Genesis zijn samengesteld. Wellicht 
hangt de vervanging van de Godsnaam door 'Ihjm door de Kronist eveneens samen met P-
invloeden. Op verwantschap tussen P en de Kronist wijst ook het gebruik van 'hl h'dwt (tent 
van de getuigenis) in 2 Kron 24:6. Een overzicht van de benamingen van de ark geef ik in 
appendix 5.3 bij dit hoofdstuk. Daaruit blijkt, dat ook de aanduiding 'rwn h'dwt (de ark van 
het getuigenis) vrijwel uitsluitend priesterlijk is. 
106 Garbini (1997, 150 en 194 n. 21) meent, dat Gen 6:1-4 afhankelijk is van 1 Henoch; het 
bijbelverhaal zou zonder de Henoch-versie onbegrijpelijk zijn. Ik acht deze mogelijkheid echter 
minder waarschijnlijk, omdat dan onverklaarbaar is, waarom de bijbelschrijver wel het verhaal 
over de godenzonen heeft overgenomen en niet de daarmee vervlochten traditie over de onthulling 
van hemelse geheimen aan de mensen door de gevallen engel Azaël. Vgl. Van der Horst 1997, 
23-28, waar ook een tekstuitgave van 1 Henoch 6-11 gegeven wordt. 
107 Van der Horst 1997, 23. 
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gekomen. Zo lijkt onder meer Hecataeus van Abdera, die ca. 300 v.o.j. aan het hof 
van de Ptolemeeën verbleef, nog geen weet gehad te hebben van de Genesis-traditie 
over de Babylonische oorsprong van het volk Israël. Voor hem lag die in Egypte: 
de Joden zouden na een epidemie Egypte ontvlucht zijn en onder leiding van Mozes 
Jeruzalem hebben bereikt. Niet helemaal het Exodusverhaal dus, maar hij moet dit 
verhaal wel van Egyptische Joden gehoord hebben.108 Volgens Davies lijkt hij ook 
Samuël, Koningen en Kronieken niet te hebben gekend, wat overigens niet hoeft te 
betekenen dat deze boeken toen nog niet bestaan hebben.109 De laatste denkt aan 
een nog latere tijd. Ben Sira (ca. 200 v.o.j.) zou Deuteronomium namelijk wel hebben 
gekend, maar niet de gehele Pentateuch in de canonieke vorm.110 Blenkinsopp wijst 
er evenwel op, dat diens lofrede op de vaderen, Sir 44-50, de aanwezigheid van een 
doorlopende geschiedenis van Genesis tot Nehemia impliceert; bovendien lijkt hij de 
beschikking gehad te hebben over een tekst met de Latere Profeten in de ons bekende 
volgorde."1 Maar hij vermeldt ook dat de chronologische ordening van de zgn. 
historische boeken van de Tenach zelfs een oriëntatie op 164 v.o.j. doet vermoeden, 
het jaar dat de tempel door de Makkabeeën opnieuw werd ingewijd. Tussen de exodus, 
het begin van de bouw van de eerste tempel en die van de tweede tempel verlopen 
namelijk steeds 480 (12x40) jaar, terwijl de exodus gedateerd wordt in 2666 anno 
mundi; dit is tweederde van de tijdsafstand van 4000 jaar tussen de schepping en 164 
v.o.j. De betrokken getallen kunnen echter ook zijn aangebracht bij een latere bewerking 
van een oudere tekst.m Van Seters ten slotte meent, dat Gen 6:1-4 bekendheid verraadt 
met de Vrouwenkatalogus, mogelijk van Hesiodos (eerste helft zevende eeuw v.o.j.),113 

wat op hellenistische invloed wijst, maar een eerdere ontstaanstijd van Gen 6:1-4 dan 
de derde eeuw niet uitsluit; zelf dateert Van Seters J in de tijd van de ballingschap. "4 

In de lijn van deze gedachtengang zouden J/D en P gedurende langere tijd min of 
meer zelfstandig naast elkaar bestaan en in verschillende milieus gecirculeerd kunnen 
hebben. Wel lijkt D, zoals we bij de bespreking van 2 Kon 11-12 gezien hebben, kennis 
van P te hebben gehad, maar dat hoeft niet het eindstadium van deze bron te zijn 
geweest. Zo vermoedt Garbini in navolging van G. Larsson, dat P nooit een zelfstandige 
eenheid geweest is, maar de uiteindelijke verzameling is van ouder en jonger materiaal, 
aangevuld met nieuw geschreven teksten, dit alles vanuit één visie. Een priesterlijke 
schrijver zou zo verantwoordelijk zijn voor de definitieve tekst van de Pentateuch, 
die hij wellicht met het oog op de vertaling in het Grieks, de Septuaginta, geredigeerd 
heeft.115 Een argument voor een late datering van het begin van Gen 6 is echter, 

108 Garbini 1997, 138-139, 146-147. 
109 Davies 1995, 163-168. 
110 Davies 1995, 170-171. 
111 Blenkinsopp 1992, 45. 
112 Blenkinsopp 1992, 48-49 en de daar gegeven verwijzingen. Vgl. ook de vermelding in 2 
Kon 12:7 dat Joas zijn tempelrestauratie in het 23c jaar van zijn regering, d.i. 160 jaar na de 
grondlegging van de tempel door Salomo in 1 Kon 6:1, begint. 
113 Voor deze datering vgl. H. van Looy in Bachrach e.a. (red.) 1980, deel 4, 218-219. 
114 Van Seters 1992, 155-158. 
115 Garbini 1997, 146. 
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dat de uitdrukking/sr mhsb(w)t (lett. overlegging van gedachten) behalve in Gen 6:5 
alleen in 1 Kron 28:9 en 29:18 voorkomt.116 Vooralsnog zijn deze overwegingen 
evenwel nog rijkelijk speculatief en zijn de raadsels omtrent het hoe en het wanneer 
van het ontstaan van de Pentateuch nog lang niet opgelost. 
Een argument tegen een al te vroege datering van de Kronieken is de ontstaanstijd 
van het Deuteronomistisch Geschiedwerk, waarvan zeker de geschiedenis van de koningen 
ca. 500 v.o.j. toch wel voltooid moet zijn geweest;"7 gezien de grote verschillen 
tussen de beide geschiedenisinterpretaties mag men immers aannemen dat er geruime 
tijd verlopen moet zijn. Ook de gedachte van Van Rooy dat de Kronist met zijn positieve 
houding ten aanzien van de 'ouderwetse' pre-exilische profeten polemiseerde met de 
apocalyptiek, wijst op een latere tijd.118 Volgens Albertz komt die apocalyptiek op 
in de derde eeuw;119 Den Heyer ziet in het optreden van Alexander de Grote, dat 
grote onzekerheid alom tot gevolg had, een belangrijke katalysator.120 Verder kan 
de waardering voor Cyrus wijzen op een terugverlangen naar de goede oude Perzische 
tijd. Ten slotte maakt de opname van Kronieken in de ktbjm, de Geschriften, aannemelijk, 
dat dit werk duidelijk later ontstaan is dan het Deuteronomistisch Geschiedwerk, dat 
in de Joodse traditie de Eerdere Profeten heet. 
Alles overwegend acht ik een datering omstreeks 300 v.o.j. of iets later, in de vroeghelle-
nistische tijd, het meest waarschijnlijk. Wellicht heeft de Kronist zijn werk zelfs wel 
geschreven als een reactie op zijn tijd, waarin men de diaspora als normaal was gaan 
beschouwen, zeker omdat er na de ondergang van het Perzische rijk geen kijk was 
op herstel van een Joodse natie. Door de tempeldienst als het centrale moment van 
de godsdienst te benadrukken heeft hij mogelijk indirect protest aangetekend tegen 
de opvatting dat de bijeenkomsten in de synagoge met hun studie van de thora daar 
gelijkwaardig aan zou zijn. De leeftijd van Jojada zou daar dan een onderstreping 
van geweest kunnen zijn. 
In het voorgaande is het zogenaamde Deuteronomistisch Geschiedwerk, afgezien van 
enige veronderstelde latere invoegingen als 2 Kon 11, meer of minder stilzwijgend 
als één blok behandeld, dat gedurende een niet al te lange periode in de zesde eeuw 
moet zijn ontstaan; het zou de geschiedenis van Israël van uittocht tot ballingschap 
omvat hebben. Het is echter de vraag, of deze opvatting houdbaar is. Het breekpunt 
daarbij is het boek Jozua. 
Om te beginnen, Westermann betoogt, dat dit boek pas in een laat stadium als een 
zelfstandig werk ontstaan is: de inhoud ervan wijkt met zijn opsommingen en lange 
toespraken die het boek omlijsten (Joz 1:1-18 respectievelijk Joz 22-24), te zeer af 
van Samuël-Koningen om daarmee onder één noemer gebracht te kunnen worden.m 

Deze mening deelt hij met Garbini, die hij overigens nergens noemt. Deze wil Jozua 

116 Vgl. Blenkinsopp 1992, 76. 
"' Op de datering van de eerste delen van dit werk kom ik verderop in deze paragraaf terug 
118 Van Rooy 1994. 
" Albertz 1992, 651, vgl. ook de hierboven gegeven datering van het Boek van de Wachters 
120 Den Heyer 1983, 149. 
121 Westermann 1994, 49-50. 
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wegens verwantschap met P en met Kronieken in de derde eeuw v.o.j. dateren. Zo 
zou Jozua opmerkelijke overeenkomsten vertonen met de kronistische Josia, en niet 
met de deuteronomistische. Verder hebben de doortocht door de Jordaan en de verovering 
van Jericho liturgische allures die de rest van het Deuteronomistisch Geschiedwerk 
vreemd zouden zijn.122 Bovendien is er op verscheidene plaatsen samenhang tussen 
de reeksen namen in 1 Kron 2-9 en overeenkomstige opsommingen in Jozua;123 

de betrokken voorliefde voor lijsten herinnert overigens weer aan die van P in Genesis. 
Ook komt de naam Semaraïm ('dubbeltop', d.w.z. Ebal & Gerizzim) alleen voor in 
Joz 18:22 en 2 Kron 13:4.I24 Ten slotte zijn er blijkens mijn onderzoek lexicale 
verbanden tussen Jozua en 2 Kron 24:17-25. Het boek Jozua wordt als het ware omsloten 
door het werkwoord 'zb (verlaten), dat zoals we gezien hebben zo evident tot de motie-
venvoorraad van de Kronist behoort: zowel in Joz 1:5, waar JHWH Jozua instrueert, 
als in 24:16 en 20, waar te Sichern het verbond vernieuwd wordt, weerklinkt het, 
evenals overigens in Richt 2:12 en 13 en 10:6, 10 en 13. Verder horen we in Joz 
1:8 in de vorm tsljh het motiefwoord slh, hi (voorspoed genieten) en zowel in Joz 
9:20 als in 22:20 vinden we de combinatie hjh & qsp 'l (er komt toorn over); de laatstge
noemde plaats heeft betrekking op de vernietiging van Ai, in het kader waarvan eveneens 
iemand gestenigd wordt. Is de executie van de rechtvaardige Zekarja de pendant van 
die van de schuldige Achan? Bovendien komt de uitdrukking 'de ark van het verbond 
(van JHWH/van God)' vooral in Jozua (1 lx) en Kronieken (12x) voor.125 Ten slotte 
doen twee omlijstingen vermoeden dat Richteren-Samuël-Koningen ooit een eenheid 
gevormd hebben, waarvan Jozua geen deel uitmaakte. Dat is in de eerste plaats de 
omsluiting door de profetessen Debora (Ri 4-5) en Chulda (2 Kon 22:14-20). In de 
tweede plaats is er de verwijzing bij de pesachviering van Josia (2 Kon 23:22) naar 
zo'n viering die in de tijd van de richteren plaatsgevonden zou hebben, terwijl men 
er hier een naar Joz 5:10-12 verwachten zou, aangenomen dat het de bedoeling is 
geweest de geschiedenis van het verblijf in het land te overspannen.126 Overigens, 
ook in de ons overgeleverde constellatie wordt de geschiedenis van het volk in het 
land omspannen door twee vrouwen. In Joz 2 heeft Rachab namelijk profetische allures: 

122 Garbini 1997, hoofdstuk 11 ('Joshua's Exploits'). 
123 Vgl. 1 Kron 2:7, waar Acham Akar heet, met Joz 7:1, 1 Kron 4:28-33 met Joz 19:2-8 en 
1 Kron 6:54-81 met Joz 21:3-42. 
124 Op de laatste vindplaats werd ik attent gemaakt door prof. dr. KA. Deurloo. Op het eerste 
gezicht staat het vermoeden dat met Semaraïm de Ebal en de Gerizzim bedoeld worden, overigens 
op gespannen voet met het gegeven dat die bergen in Joz 8:33 ook worden genoemd, waar 
ze bovendien evenals in Dt 27:12-13 in de buurt van Jericho en Gilgal gelokaliseerd worden. 
Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat Joz 8 en Joz 18 uit verschillende bronnen stammen. 
Zoals Noort (1997) heeft laten zien, heeft deze (dis-)lokalisering van de Ebal en de Gerizzim 
theologische implicaties. Hetzelfde zou kunnen gelden voor Semaraïm. In hoofdstuk 6, dat 
over de ontstaansmilieus van Koningen en Kronieken gaat, kom ik hier kort op terug. 
125 Verder is ze nog te vinden in Numeri (2x), Deuteronomium (4x), 1 Samuel (lx), 1 Koningen 
(3x) en Jeremia (lx), vgl. appendix 3 bij dit hoofdstuk. 
126 Voor discussie over een eventuele samenhang tussen P en Joz 2-8 zie Noort 1998, 224-226; 
voor een mogelijke relatie tussen Joz 13-19 en P dez., 173-181. 
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zoals Chulda aan het einde van de Eerdere Profeten de stem van Jeremia laat horen,127 

zo verkondigt Rachab aan het begin ervan, wat JHWH met het volk Israël heeft gedaan, 
door gedeelten uit de Thora te citeren.128 

Een probleem voor de hypothese van Garbini dat Jozua laat is en verwant met Kronieken, 
is wel dat God in Jozua slechts drie keer (in 22:33 en 24:1 en 26) als 'Ihjm wordt 
aangeduid en verder steeds als JHWH. Of zien we hier de eerste aanzetten tot het 
vermijden van het gebruik van de godsnaam, een ontwikkeling die zich dan in Kronieken 
verder ontwikkeld heeft en in Ezra haar voltooiing vindt? In Richteren is de verhouding 
'Ihjm-.jhwh overigens ca. 1:5 en die tussen 'huis van God' en 'huis van JHWH' 1:1 ;129 

Jozua heeft eenmaal, in 6:24, 'huis van JHWH'. De Samuèlboeken kennen evenals 
de Koningenboeken slechts 'huis van JHWH' als aanduiding van het centrum van de 
cultus. Mogen we hierin een bevestiging zien van het vermoeden dat Jozua en Richteren 
inderdaad jonger zijn dan de andere boeken van het Deuteronomistisch Geschiedwerk? 
Maar dan zouden Jozua, Richteren en Kronieken alle in de derde eeuw, dus in betrekke
lijk korte tijd, ontstaan moeten zijn.130 

Een ander probleem vormt de samenhang tussen 2 Kon 11:20 enerzijds en Jozua/Richte-
ren anderzijds, waar in overeenkomstige situaties eenzelfde woord sqt (rust) gebruikt 
wordt. Is dit toevallig of is de geschiedenis van de troonsbestijging van Joas niet in 
de tijd van Zerubbabel maar veel later geschreven? Heeft dit hoofdstuk dan eenzelfde 
achtergrond als Jozua? Vragen waarop nog geen antwoord te geven is. Er valt dus 
nog veel te onderzoeken. 

5. Appendix 

5.1 De spelling van de namen van Achazja, Atalja, Amasja, Hizkia, Josia, Sedekia 
en Joas 

Een aantal namen van koningen wordt op twee manieren gespeld: ze eindigen opyTz 
of opyTzw. Van de betrokken namen heb ik de spelling van de beide Achazja's, van 
Atalja, Amasja, Hizkia, Josia en Sedekia nader onderzocht. Van deze namen volgt 
nu eerst een overzicht: 

127 Deurloo 1993. 
128 Vgl. Deurloo 1981, 26-31. Het gegeven dat aan het begin van de boeken Samuel ook een 
vrouw, Hanna, profeteert, doet vermoeden dat Samuël-Koningen het oudste deel van het 
Deuteronomistisch Geschiedwerk is, waar naderhand eerst Richteren en daarna Jozua aan zijn 
toegevoegd. Het gegeven dat in het Hebreeuws de namen Hanna en Chulda zowel allitereren 
als rijmen, ondersteunt dit vermoeden. Deze hypothese vraagt uiteraard om nader onderzoek. 
129 In Richt 18:31 lezen we bjt-h 'Ihjm, in 19:18 bjtjhwh, waar LXX echter ton oikon mou (mijn 
huis) geeft. 
130 In dit verband is niet zonder belang, dat ook de Samaritanen een Jozua-traditie hebben met 
eigen accenten. Deze moet volgens Crown (1974, 97) al voor de tweede eeuw van onze jaartelling 
bestaan hebben. Dat is niet toevallig, omdat juist in Jozua Sichern een prominente plaats inneemt. 
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Achazja Atalja Amasja Hizkia Josia Sedekia 

h hw h hw h hw h hw h hw h hw 

Kon 6 17 4 3 4 12 6 32 - 12 - 5 

Krön 1 9 1 7 - 19 - 40 - 17 1 4 

Jes - 30 

Jer - 3 - 17 4 44 

Hos 1 -
Mie 1 -
Zef - 1 

Spr 1 -
Neh 1 -
tot 7 26 5 10 4 31 9 105 - 47 6 53 

Twee dingen vallen op. In de eerste plaats komt de korte vorm in Koningen naar verhou
ding meer voor dan in Kronieken. Als men er nu van uitgaat dat de Kronist een versie 
van Koningen als basistekst gebruikt heeft, lijkt er een patroon aanwijsbaar: de kortste 
vorm moet de oudste zijn en in 2 Koningen de oorspronkelijke. Van daaruit zal hij 
in Kronieken terecht zijn gekomen, maar daar is men ook de lange gaan gebruiken, 
die in later tijd opkomt. In de loop der tijd zal men in Koningen de korte vorm hebben 
vervangen door de lange, maar niet systematisch. Deze hypothese wordt gesteund 
door het gegeven dat in Koningen de korte vorm van de laatste koningen, nl. die van 
Josia en Sedekia, geheel respectievelijk vrijwel geheel ontbreekt; de naam van de laatste 
wordt in Jeremia overigens nog wel enige keren kort geschreven. Dat zou erop kunnen 
wijzen dat in de late koningstijd de korte vorm op -jh al bezig was in onbruik te raken. 
Deze bevinding is in overeenstemming met die van Garbini. Volgens deze stammen 
opgravingen met inscripties met de lange vorm op -jhw uit de zevende en het begin 
van de zesde eeuw v.o.j., wat erop zou wijzen dat we met een vernieuwing te maken 
hebben.131 

Er zijn echter problemen met deze hypothese. Ze is in de eerste plaats niet in overeen
stemming met de traditionele opvatting. Zo resulteert volgens KB JHW uit een verkorting 
die aan het woordeinde optreedt;132 deze vorm zou vooral in namen voorkomen. 
JH is dan een nog verder verkorte vorm, die behalve in het als archaïsch te boek staande 
lied van Mozes na de tocht door de Rietzee (Ex 15:2) in Ex 17:16, Jes 12:2, 26:4, 
38:11, in Jer 32 :19 en in een groot aantal psalmen voorkomt.'33 Ook volgens Ringgren 
is JHW ouder dan JH.134 Bovendien eindigen de betrokken namen in Ezra/Nehemia 

131 Garbini 1997,188-189, n. 14. Volgens hem zouden verder de vormen op -jh en -jhwzuidelijk 
zijn en die op jw noordelijk. 
132 KB 368. 
133 Sommige van deze vindplaatsen lijken dubieus, zie KB 367. 
134 H. Ringgren in TWAT 3, 535-538. 
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systematisch op -y'/z,135 wat men op grond van bovenstaande vergelijking tussen 
Koningen en Kronieken in het zuiden en zeker zo lang na de late koningentijd niet 
verwachten zou. Volgens Renz zijn namen op -jhw vooral pre-, die op -jh echter vooral 
postexilisch.136 Daarbij komt, dat het tetragram JHWH al vanaf de achtste eeuw 
v.o.j. in buitenbijbelse bronnen zoals de steen van Mesa aangetroffen is, wat eerder 
in de richting van een verkortende dan van een verlengende tendens wijst. Wel is 
ca. 400 v.o.j. de vorm JHW in Elefantine in gebruik geweest, maar zolang we niet 
weten of Kronieken ca. 400 of ca. 250 v.o.j. ontstaan is, hebben we aan dat gegeven 
niet veel. Tussen constateren en interpreteren blijkt voorshands dus een kloof te liggen. 

De spelling van de naam van Joas van Juda varieert eveneens: we vinden j's, jw's 
enjhw's. De eerste vorm, de kortste, komt alleen voor in 2 Kronieken (24:1); mogelijk 
is dit een verschrijving. De laatste vorm, de langste, wordt alleen in 2 Koningen (12:1, 
2,3,5,7, 8, 19 en in 14:13) gebruikt, de middelste is te vinden in2 Kon 11:2, 12:20, 
21, 13:1, 10, 14:1, 3, 17 en 23, in 1 Kron3:ll en in 2 Kron 22:11, 24:2, 4, 22, 
24, 25:23 en 25. De spelling van de naam van Joas van Israël vertoont een over
eenkomstig beeld. De \orm jhw's komt alleen in 2 Koningen voor (13:10, 25, 14:8, 
9,11, 13, 14, 16, 17); verder spelt zowel Koningen als Kroniekenyw's (9 respectievelijk 
6 maal).137 In schema: 

jhw's jw's 

Juda Kon 8 9 

Israël Kon 9 9 

Juda Kron - 8 

Israël Kron - 6 

Hoe moet men deze spreiding interpreteren? Het komt me voor, dat hier de lange 
vorm juist de oudste moet zijn, anders zou hij wel in Kronieken gefigureerd hebben. 
Een overeenkomstig beeld geven de spellingen van de diverse koningen Joachaz: 

jhw'hz jw'hz 

Kon 14 1 

Kron 5 2 

Ook hier komt de korte vorm naar verhouding meer in Kronieken voor, al zijn de 
cijfers minder evident. 

135 Deze observatie is afkomstig van Japhet; ik heb haar gevonden bij Verheij (1991 8) 
136 Renz 1995, 90. 

In Hosea en Arnos vindt men in het eerste vers eveneens deze vorm. 
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De gedachte dat de lange vorm ouder is, is echter niet in overeenstemming met de 
mening van Garbini, die op grond van epigrafische evidentie concludeert dat de lange 
vorm aanmerkelijk jonger is dan de korte.138 Ringgren is echter de tegengestelde 
mening toegedaan. Deze merkt verder op dal jw's zowel in de vroege koningstijd als 
na de ballingschap de gebruikelijke spelling is.139 

Over deze materie is het laatste woord nog niet gezegd. 

5.2 Deuteronomistische motieven in de verhalen over de koningen van Juda in 
1-2 Koningen en 2 Kronieken 

In het nu volgende geef ik een overzicht van een twaalftal motieven die in 1 en 2 
Koningen bij minstens drie koningen van Juda voorkomen en waaruit de visie van 
de Deuteronomist op de daden van de betrokken koning kan worden afgeleid. De eerste 
vijf zijn stereotiepe elementen uit het raamwerk. Het zijn: het al dan niet vermelden 
van de naam van de moeder van de koning, het al dan niet doen wat juist is in de 
ogen van JHWH, de betrokkenheid bij het bestaan van bmwt (hoogten), het al dan 
niet te ruste gaan bij de vaderen, waaruit kan worden afgeleid of de betrokken vorst 
een gewelddadige dood stierf, en diens al dan niet begraven worden "bij zijn vaderen 
in de stad van David". Verder zijn het: de betrokkenheid bij het wel en wee van de 
tempelschatten resp. dat van de tempel, een vergelijking met David, een al dan niet 
handelen naar de wet van Mozes, het toelaten van cultische prostitutie,140 het dienen 
van vreemde goden en ten slotte de balans in de betrekkingen met andere landen. 
Steeds duidt een plusteken aan dat de koning in kwestie positief beoordeeld moet worden, 
een minteken het tegenovergestelde. Een nulteken is neutraal. Bij de hoogten betekent 
het dat ze weliswaar niet gebouwd worden, maar wel blijven staan; bij de buitenlandse 
betrekkingen wil het zeggen dat er uiteindelijk geen militaire nederlaag geleden wordt. 

138 Garbini 1997, 188-189. 
139 In TWAT 3, 535-538. 
140 Gedoeld wordt op de qdsjm, een woord dat in SV wordt vertaald als 'schandjongens', in 
NBG als 'aan ontucht gewijden', vgl. Japhet 1993, 705-706. Volgens Binger (1997, 118-120) 
zouden het echter 'slechts' Baaispriesters geweest zijn. 
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noten bij de tabel 

1. De vermelding dat de moeder van Rechabeam, Naäma, een Ammonitische was, staat zowel 
aan het begin (1 Kon 14:21) als aan het einde (14:31) van diens regering over Juda en omlijst 
deze dus. Een veeg teken. 

2. Bij de regering van Rechabeam wordt Juda als de verantwoordelijke instantie genoemd. 
3. Sisak van Egypte neemt ze mee. 
4. Verliest van Sisak van Egypte. 
5. Wandelde in al de zonden van zijn vader; deze worden echter niet gespecificeerd, vandaar 
de haakjes in deze rij. 

6. Van haar wordt in 1 Kon 15:2 vermeld dat ze Maäka heette en een dochter van Abisalom, 
een variante spelling van Absalom, de zoon van David was, vgl. 2 Krön 11:20, waar ze als 
vrouw van Rechabeam genoemd wordt. In 1 Kon 15:10 lezen we echter, dat de moeder van 
Asa dezelfde identiteithadendeze vermelding vindt een vervolg in vs. 13, waar ze als koningin
moeder afgezet wordt. Er is nog een probleem: in 2 Sam 14:27 staat dat Absalom slechts één 
dochter had, Tamar.'41 Abiam en Asa zijn overigens uitzonderingen op de regel dat bij de 
koningen van Juda de leeftijd ten tijde van de troonsbestijging wordt vermeld. 
7. 1 Kon 15:3: "Zijn hart was JHWH zijn God niet volkomen toegewijd zoals dat van zijn 
vader David." 

8. Van Abiam wordt slechts vermeld dat hij in de stad van David begraven wordt. 
9. Eerst brengt hij heilige gaven van zijn vader en van zichzelf naar de tempel, later beweegt 
hij Benhadad van Aram ermee om Israël aan te vallen. 
10. In eerste instantie neemt Basa van Israël Rama in, maar later moet hij het onder Aramese 
druk weer verlaten. 
11. Wordt als medestrijder van Achab van Israël door Aram verslagen; Edom komt onder het 
bestuur van Juda; verslaat met Joram van Israël Moab, dat na de dood van Achab afgevallen 
was. 

12. Verliest de macht over Edom en Libna, een levietenstad in het zuiden (vgl. Joz 21:13). 
13. Wordt gedood door Jehu. 
14. Wordt met Joram van Israël door Hazaël van Aram verslagen en door Jehu gedood. 
15. Wordt vermoord door samenzwering. 
16. Koopt beleg door Hazaël van Aram af. 
17. Krijgt wapenen die van David zijn geweest. 
18. Wordt vermoord door samenzwering. 
19. Worden meegenomen door Joas van Israël. 
20. Verslaat eerst Edom, wordt daarna zelf door Joas van Israël verslagen. 
21. Herovert Elat. 
22. Bouwt de Bovenpoort. 
23. 2 Kon 15:37: "In die dagen begon JHWH Resin de koning van Aram en Pekach de zoon 
van Remaljahu [van Israël] op Juda los te laten." 
24. Stuurt ze naar Tiglatpileser van Assur met het verzoek Aram aan te vallen, wat met succes 
geschiedt. 

25. Plaatst een altaar naar Damasceens model in de tempel, verplaatst het oorspronkelijke koperen 
altaar en ontmantelt dat. 
26. Resin van Aram en Pekach van Israël kunnen Jeruzalem niet innemen, maar Elat gaat voorgoed 
aan Edom verloren en Achaz wordt een vazal van Assur. 
27. Over de begrafenis van Hizkia wordt niets vermeld. 

"" Voor een bespreking zie Japhet 1993, 670-671. 
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28. Probeert Sanherib van Assur ermee af te kopen; toont ze later aan de gezanten van Berodak-
Baladan van Babel. 
29. Verslaat de Filistijnen; Sanherib van Assur geeft beleg van Jeruzalem op. 
30. Wordt begraven in de hof van zijn huis, de hof van Uzza. 
31. Bouwt altaren voor het gehele heer des hemels en Asjera in de tempel. 
32. Vermoord door samenzwering. 
33. Wordt begraven in zijn graf in de hof van Uzza. 
34. Wordt begraven in zijn graf. 
35. Sneuvelt tegen Neko van Egypte. 
36. Sterft in Egypte en zal daar begraven zijn. 
37. Wordt door Neko van Egypte meegevoerd. 
38. Over de begrafenis wordt niets vermeld. 
39. Betaalt schatting aan Egypte en wordt vazal van Babel. 
40. Sterft in ballingschap en zal daar begraven zijn. 
41. Nebukadnessar van Babel neemt ze mee. 
42. Wordt door Nebukadnessar in ballingschap gevoerd. 
43. Sterft in ballingschap en zal daar begraven zijn. 
44. Nebukadnessar neemt ze mee. 
45. Jeruzalem en de tempel worden door Nebukadnessar verwoest, het volk wordt in ballingschap 
gevoerd. 

Dit overzicht geeft aanleiding tot een aantal overpeinzingen. In de eerste plaats betreft 
dat de verhouding van het aantal 'minnen' tot het totaal per koning. Als we ons beperken 
tot die koningen van wie meer dan alleen raamwerkgegevens verstrekt worden, valt 
er een duidelijke tweedeling te maken tussen hen die deden wat juist is in de ogen 
van JHWH en hen die dat niet deden. In de eerste groep is het aantal minnen in de 
minderheid: Asa 1:11, Josafat 1:8, Joas 2:10, Amasja4:10, Hizkia 1:11 en Josia3:10. 
In de andere groep overheerst het aantal minnen : Rechabeam 6:9, Achazj a 3:5, Achaz 
7:10, Manasse 6:8 en Sedekia 4:5. Dat Amasja de gevaarlijke zone nadert, hangt 
ongetwijfeld ermee samen dat hij weliswaar doet wat juist is in de ogen van JHWH, 
maar niet zoals zijn vader David. Het overzicht laat overigens zien, dat het moeilijk 
is om op grond van tellingen of berekeningen tot een ranglijst van koningen te komen. 
Op de cijfers afgaand zou men namelijk Asa en Hizkia hoger inschatten dan Josia, 
die echter de man van de deuteronomistische hervorming is. 
In de tweede plaats zijn er de moeders. Zoals reeds vermeld bij de exegese van 2 
Kon 12 ontbreken ze bij een tweetal koningen die deden wat kwaad is in de ogen van 
JHWH: Joram en Achaz. Het kan nauwelijks toeval zijn dat zij (in 2 Kon 8:18 respectie
velijk 16:13) over één kam geschoren worden met de koningen van Israël. Maar er 
valt meer uit de betrokken vermeldingen op te maken. De moeder van Rechabeam 
was namelijk een Ammonitische, wat geen aanbeveling lijkt. Die van Abiam, Maäka, 
is een dochter van Abisalom (= Absalom), wat evenmin voor hem pleit. De moeder 
van Asa, die eveneens Maäka heet en een dochter van Abisalom zou zijn, deugt evenmin; 
ze wordt wegens afgoderij afgezet. De moeder van Achazj a is de Achabsdochter Atalja, 
die door de Deuteronomist zelf al als oorzaak van diens negatieve beoordeling wordt 
genoemd. Daarentegen komt de moeder van Joas, Sibja, uit Berseba, en die van Amasja 
uit Jeruzalem, plaatsen met een positieve connotatie; de eerste speelt in de verhalen 
over de aartsvaders een rol. Verder is de moeder van Jotam de dochter van een zekere 
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Sadok, wat op een priesterlijke afkomst kan wijzen. Die van Hizkia is een dochter 
van Zekarja, wat 'JHWH herdenkt' betekent. De grootmoeder van moederskant van 
Joachaz komt uit Libna, een gebied dat na Joram geruime tijd buiten de invloedssfeer 
van Jeruzalem heeft gelegen en daardoor mogelijk 'besmet' is geraakt. De moeder 
van Jojakin komt weliswaar uit Jeruzalem, maar zij heet Nechusta, wat wel eens een 
toespeling op Nechustan zou kunnen zijn, de naam van de koperen slang van Mozes 
die Hizkia (2 Kon 18:4) vernietigd heeft omdat hij als een god vereerd werd. Ten 
slotte, ook de moeder van Sedekia kwam uit Libna. Kennelijk zijn moeders factoren 
om rekening mee te houden. 

Zoals in deze studie uitvoerig aan de orde is geweest, wijkt de Kronist op tal van 
plaatsen af van zijn bron. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van 
de manier waarop hij met de zo-even verzamelde deuteronomistische motieven is 
omgesprongen; de belangrijkste afwijkingen van zijn bron zijn in een noot toegelicht. 

noten bij de tabel 
1. De raamwerkgegevens staan hier alle aan het eind van het levensverhaal van Rechabeam. 
2. In dit overzicht betekent sD 'in de stad van David' of een equivalent daarvan. 
3. Verslaat Israël. 
4. Dit gegeven staat niet in het raamwerk, maar midden in het verhaal, waar verteld wordt 
dat Asa zijn moeder als koningin-moeder afzet. 
5. In het eerste deel van het raamwerk staat dat Asa de hoogten afbreekt, maar veel verderop 
dat hij ze laat staan. Bij Josafat is hetzelfde het geval. 
6. Verslaat Zerach de Kusiet; met Aramese hulp wordt een Israëlische aanval afgeslagen. 
7. Dit gegeven staat in een raamwerkachtig deel vlak voor het slot van zijn regering. 
8. De 'gewijde palen' uit de NBG-vertaling in 2 Kron 17:6 die Josafat (evenals zijn vader Asa 
in2Kron 14:3) verwijdert, heten in hetHebreeuws 'irw?(asjera's). Ze herinneren aan de godin 
die in Ugarit de partner was van oppergod El en blijkens opgravingen in Palestina die van 
JHWH.142 

9. Filistijnen en Arabieren betalen schatting; wordt met Achab door Aram verslagen; verslaat 
Ammon en Moab. 
10. Edom wordt evenals Libna onafhankelijk; wordt zelf door Filistijnen en Arabieren verslagen. 
11.2 Kron 26:23: "en men begroef hem bij zijn vaderen, in het veld naast de begraafplaats 
der koningen (...)." 
12. Verslaat de Ammonieten. 
13. Wordt eerst door Aram en Israël verslagen, vervolgens door de Edomieten en de Filistijnen 
en ten slotte door Assur in het nauw gebracht. 
14. 2 Kron 32:33: "Men begroef hem op de helling waar de graven der zonen van David liggen." 
15. De dubbele vermeldingen in deze rij vinden hun oorzaak in de verdeling van Manasses 
leven in een slechte en een goede periode. 
16. 2 Kron 33:20: "en men begroef hem in zijn paleis." 
17. Wordt door Assur in ballingschap gevoerd, maar mag later terugkeren. 
18. 2 Kron 35:24: "en hij werd bijgezet in de graven zijner vaderen." 

142 Vgl. Garbini 1997: 59-60. 
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Een aantal verschillen tussen de Deuteronomist en de Kronist is in vorige hoofdstukken 
al besproken. Als we dit overzicht met dat van het Deuteronomistisch Geschiedwerk 
vergelijken, blijkt verder dat de Kronist de raamwerkgegevens van zijn bron niet systema
tisch op hun oorspronkelijke plaats heeft laten staan. Wellicht mede daardoor spreekt 
hij zichzelf bij Asa en Josafat tegen. Bovendien lijkt deze auteur de cultische prostitutie 
(?) niet gekend te hebben. Of hij heeft die niet willen kennen, zoals Japhet meent;143 

volgens Dt 23:18 behoorde ze er immers niet te zijn. Ik acht deze verklaring echter 
minder waarschijnlijk, omdat er in 2 Kronieken wel meer gebeurt wat in strijd is met 
de thora. Verder, eervol begraven worden hoeft niet 'bij zijn vaderen' te gebeuren, 
'in de stad van David' lijkt daartoe te volstaan. Zo zijn er nog meer grotere en kleinere 
verschillen, maar belangrijker is, dat de Kronist verscheidene koningen anders waardeert 
dan zijn bron. Zo zijn Rechabeam en Abia in dat opzicht gestegen en zijn de levens 
van Josia en Manasse in een goede en een slechte respectievelijk een slechte en een 
goede periode verdeeld. Overigens beginnen ook Asa en Uzzia, die in zijn bron Azarja 
heet, goed, maar later gaat het met hen van kwaad tot erger. 

Een interessant deelaspect vormen de contacten met buitenlandse mogendheden. In 
de laatste kolom van de tabellen zien we deze opkomen, zinken en verblinken. Het 
schema op de volgende pagina geeft een overzicht van alle 'raakpunten' in 1-2 Koningen; 
een plusje geeft aan dat de uiteindelijke balans met Juda positief is, bij een minteken 
is die negatief en bij een nul neutraal. Een aantal markante gebeurtenissen is in een 
noot met relevante bijbelpassages (in NBG-vertaling) geïllustreerd en waar mogelijk 
gedateerd, vgl. ook het vorige overzicht. 

143 Japhet 1993, 705-706. 
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noten bij de tabel 
1. Vgl. 1 Kon 15:19: "Er bestaat een verbond tussen de koning van Aram (i.e. Benhadad) 
en mij, tussen uw vader en mijn vader." 
2. Vgl. 1 Kon 22:45: "En Josafat hield vrede met de koning van Israël." 
3. Zie 2 Kon 3, waar verteld wordt hoe Josafat en de koning van Edom Joram van Israël helpen 
Moab te verslaan. 
4. Vgl. 2 Kon 12:18: "Toen trok Hazaël, de koning van Aram, op, streed tegen Gat en nam 
het in." 
5. Vgl. 2 Kon 15:37: "In die dagen begon JHWH Resin, de koning van Aram, en Pekach, 
de zoon van Remaljahu [van Israël], op Juda los te laten." 
6. Vgl. 2 Kon 16:6: "Te dien tijde heroverde Resin, de koning van Aram, Elat voor Aram144 

en hij wierp de Judeeërs uit Elat; en de Edomieten kwamen naar Elat en woonden daar tot 
op de huidige dag." 
7. Vgl. 2 Kon 16:7: "Ik ben uw (i.e. Tiglatpilesers) knechten uw zoon." Met andere woorden, 
Achaz onderwerpt zich aan de koning van Assur en wordt diens vazal. 
8. Vgl. 2 Kon 16:9: "En de koning van Assur gaf hem (Achaz) gehoor; de koning van Assur 
trok op tegen Damascus, nam het in en voerde de bevolking in ballingschap weg naar Kir; 
en Resin bracht hij ter dood." 
9. Vgl. 2 Kon 18:8: "Hij versloeg de Filistijnen tot aan Gaza en (verwoestte) het gebied ervan 
(...)." Volgens Cogan & Tadmor is dit een actie tegen een bondgenoot van Assur.145 

10. Vgl. 2 Kon 18:10-11: "(...) in het zesde jaar van Hizkia (...) werd Samaria ingenomen. 
De koning van Assur voerde Israël in ballingschap en bracht hen naar Chalach, Chabor, de 
rivier van Gosan en de steden der Meden." 
11. Vgl. 2 Kon 23:29: "In zijn dagen trok Farao Neko, de koning van Egypte, naar de koning 
van Assur naar de rivier de Eufraat. " 
12. Vgl. 2 Kon 24:7: "De koning van Egypte trok niet weer op buiten zijn land, want de koning 
van Babel had alles veroverd, van de beek van Egypte af tot de rivier de Eufraat toe." 
13. Vgl. 2 Kon 24:1-2: "In zijn dagen trok Nebukadnessar, de koning van Babel, op en Jojakim 
werd hem onderdanig, drie jaar; maar daarna kwam hij weer in opstand. En JHWH zond tot 
hem de benden der Chaldeeën, en die van Aram, Moab en de Ammonieten." Hobbs denkt 
hier aan huurbenden van Nebukadnessar, wiens eigen leger nog niet sterk genoeg was om Palestina 
aan te vallen.'46 Smelik wil Aram emenderen tot Edom,147 een opvatting die door Hobbs 
en Cogan & Tadmor te licht bevonden wordt;148 hun afwijzing wordt gesteund door LXX 
met Syrias. 

14. Vgl. 2 Kon 25:21: "Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap weggevoerd." 

Zoals dit overzicht laat zien, verschijnen van de grote mogendheden achtereenvolgens 
Egypte, Aram, Assur en Babel ten tonele. De balans met Egypte is uiterst negatief, 
die met Babel na een neutrale aanloop ook. De verhoudingen met Aram en Assur 
laten een wat gemengder beeld zien. Van de kleine buurvolkeren lijken de Moabieten 
en de Filistijnen tijdens de regeringen van Joas respectievelijk Hizkia het onderspit 

144 Lees vermoedelijk: Edom, vgl. Hobbs 1985: 214. 
145 Cogan & Tadmor 1988, 221. 
146 Hobbs 1985, 349. 
147 Smelik 1984, 95. 
148 Hobbs 1985, 350 en Cogan & Tadmor 1988, 306. 
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gedolven te hebben. Jeremia echter, die ten tijde van Josia begint op te treden, voorspelt 
in Jer 47^19 alsnog de ondergang van de Filistijnen, terwijl hij Moab als reeds verslagen 
opvoert; Ammon en Edom lijken nog te bestaan. De Ammonieten spelen in het Deutero-
nomistisch Geschiedwerk als staat trouwens sinds de tijd van David (zie 2 Sam 12:26-31) 
geen rol meer; alleen in 2 Kon 24:2 worden ze nog genoemd als onderdeel van Babyloni
sche huurtroepen. Zo blijkt het zgn. Deuteronomistisch Geschiedwerk niet alles te 
vertellen wat in de wereldpolitiek van belang was. Dat hadden we overigens al uit 
het ontbreken van elke verwijzing naar de ondergang van Ninevé in 612 v.o.j. tijdens 
de regering van Josia kunnen afleiden. Een profetische geschiedschrijving wil nu eenmaal 
andere dingen onder de aandacht brengen dan een politiek georiënteerde.149 

Zoals elders wijkt de Kronist ook hier op verscheidene plaatsen af van zijn bron. Het 
overzicht op de volgende pagina laat zien waar en hoe de buitenlandse machten bij 
hem figureren: 

i49 Voor historische achtergronden met betrekking tot de buurvolkeren in het Overjordaanse 
zie Smelik 1984, in het bijzonder p. 92-96. 
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noten bij de tabel 
1. De Kusieten treden hier samen op met Egyptenaren, Libiërs en Sukkieten. De combinatie 
Libiërs en Kusieten komt als onderdeel van het Egyptische leger ook voor in Nahum 3:9 en 
in Dan 11:43, 15° en zonder de Egyptenaren in 2 Kron 16:8, waar ze door Asa verslagen worden. 
2. Asa achtervolgt de Kusieten tot Gerar en overweldigt alle steden in de omgeving daarvan, 
waarbij onder meer kamelen worden buitgemaakt. Dat wijst erop dat we hier met een woestijnvolk 
te maken hebben. 
3. Hier en bij de regering van Amasja wordt Edom Seïr genoemd. 
4. In 2 Kron 20 wordt verhaald, hoe de Moabieten, de Ammonieten en de lieden uit het gebergte 
van Seïr verslagen worden. Na afloop van de strijd keren de Moabieten en de Ammonieten 
zich tegen hun bondgenoten uit Seïr, vervolgens storten ze elkaar in het verderf. Mogen we 
deze trouweloosheid in het verlengde zien van hun in Gen 19:30-38 beschreven verachtelijke 
incestueuze herkomst? Er is overigens een tekstkritisch probleem met 2 Kron 20:1 : MT heeft 
'de Moabieten, de Ammonieten en een deel van de Ammonieten', maar LXX heeft hier '(...) 
van de Meünieten', een volk dat in Edom gelokaliseerd moet worden.151 

5. De Filistijnen en de Arabieren betalen Josafat schatting, zie 2 Kron 17:11. 
6. Blijkens 2 Kron 21:16 woonden de Filistijnen en de Arabieren naast de Kusieten. 
7. De Ammonieten worden in 2 Kron 26:7 samen genoemd met de Arabieren, de Filistijnen 
en de Meünieten; in het volgende vers lijken de laatsten echter vervangen te zijn door de 
Ammonieten.152 

8. De Ammonieten betaalden Jotam volgens 2 Kron 27:4-5 na door hem verslagen te zijn schatting. 
9. De Filistijnen worden volgens de Kronist niet meer door Hizkia verslagen, hun laatste optreden 
vindt nu plaats tijdens de regering van Achaz (2 Kron 28:18-19), waar ze hun gebied uitbreiden 
ten koste van Juda. 
10. Manasse wordt als straf voor zijn goddeloosheid door de legeroversten van Assur naar 
Babel weggevoerd, maar als hij zich bekeert, komt hij terug. Opmerkelijk is, dat Babel hier 
als behorend tot Assur wordt voorgesteld, terwijl daarvoor de vorsten van Babel bij Jechizkia 
op bezoek waren geweest. Het lijkt erop, dat hier de theologie (er is terugkeer uit Babel mogelijk) 
het van de chronologie gewonnen heeft. 

Als we de gedragingen van de Kronist op dit punt vergelijken met die van de Deuterono-
mist, valt op dat de eerstgenoemde meer volkeren een rol laat spelen. Dat zijn de 
Ammonieten, die in zijn bron bij David voor het laatst genoemd worden, de Kusieten, 
en de Arabieren. De Kusieten (k(w)sjm) moeten waarschijnlijk in de zuidelijke grensstre
ken gelokaliseerd worden; zo woonden ze naast de Filistijnen en was Mozes, wiens 
schoonvader uit Midian kwam, met een Kusitische vrouw getrouwd (Num 12:1), en 
wordt in Hab 3:7 Kus(an) eveneens met Midian geassocieerd.,53 In het Deuteronomis-
tisch Geschiedwerk worden de Kusieten overigens één keer genoemd, namelijk in 
2 Kon 19:9, waar wordt vermeld dat Tirhana, de koning van Kus, opgetrokken is 
tegen Sanherib, die op dat moment Jeruzalem belegert; hier wordt met Kus Ethiopië 

150 Vgl. Japhet 1993, 677. 
151 Vgl. Japhet 1993, 785. 
152 Vgl. Dillard 1987, 206. 
153 Vgl. Dillard 1987, 119 en Japhet 1993, 710. 
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bedoeld.154 De Arabieren ( 'rbjm) waren een woestijnvolk dat eveneens in de omgeving 
van de Filistijnen woonde.155 Verder zijn de verschillen marginaal. 
Het is hier niet de plaats om alle punten van verschil tussen de deuteronomistische 
en de kronistische versies van de geschiedenis van de koningen van Juda op hun theologi
sche merites te onderzoeken; ik beperk me tot enige aspecten die mogelijk informatie 
geven over de tijd waarin de Kronist zijn werk schreef. 
In de eerste plaats zou dat de weglating van de cultische prostitutie kunnen zijn, die 
erop kan wijzen dat dit verschijnsel in zijn tijd niet meer actueel was. In de tweede 
plaats is er de introductie van twee volkeren in de zuidelijke periferie, de Kusieten 
en de Arabieren. Het optreden van deze volkeren zou kunnen betekenen dat er in de 
tijd van de Kronist een dreiging vanuit het zuiden bestond. Mogen we daarbij aan 
de Ptolemeeën denken, die ca. 310 v.o.j. de macht in Palestina overnemen?156 Of 
heeft men eerder de Nabateeërs op het oog gehad, die vanaf de 5e/4e eeuw v.o.j. 
ten zuidoosten en later ook ten zuiden van Juda woonden?157 Verder wordt de rol 
van de Filistijnen uitgebreid: bij de Deuteronomist treden ze alleen actief op tijdens 
de regering van Hizkia, terwijl de Kronist ze ten tijde van Josafat, Joram, Uzzia en 
Achaz ten tonele voert. Vermeldenswaard is in dit verband Sir 50:25-26, waar de 
bewoners van het gebergte van Seïr (aldus de later teruggevonden Hebreeuwse tekst; 
LXX heeft hier Samaria, wat weinig zin heeft), dus de Edomieten, met de Filistijnen 
en het dwaze volk dat in Sichern woont, dus de Samaritanen, in één adem afgeschreven 
worden. Het is niet ondenkbaar, dat hier de Edomieten voor hun nazaten, de Idumeeërs 
staan, die zich na de val van Jeruzalem in de Negeb gevestigd hadden en later door 
Johannes Hyrcanus I (134-104 v.o.j.) met geweld tot het Joodse geloof bekeerd en 
besneden werden.15S Met de Filistijnen wordt behalve op de in de kuststeden wonende 
Grieken wellicht ook op de eveneens onbesneden hellenisten gedoeld;159 deze gedachte 
is ook door Diebner herhaaldelijk geopperd. 16° Het is echter de vraag, of deze associa
ties al in het werk van de Kronist een rol spelen. Bovendien bewijst 1 Mak 10:84, 
dat in de tweede eeuw voor onze jaartelling de Filistijnse echo nog nagalmde: daar 
wordt verteld, hoe Jonatan Asdod in brand steekt en de tempel van Dagon met hen 
die daarheen gevlucht waren, verbrandt. Maar dat is niet meer dan een echo. Hun 
rol als politieke macht was namelijk sinds de tijd van Hizkia vrijwel uitgespeeld en 
die van Nebukadnessar definitief; in Jesaja en Arnos worden ze nog wel genoemd, 
in Hosea en Micha al niet meer.161 

Ten slotte is er het hernieuwde optreden van de Ammonieten. Mogelijk kan er verband 
gelegd worden met het bijbelboek Nehemia, waar ze (Neh 4:7) samen met de Arabieren 
en de Filistijnen (i.e. de Asdodieten) een kwalijke rol spelen; er zijn immers aanwijzingen 

Zie Cogan & Tadmor 1988, 234 en Veen 1996, 44. 
Vgl. verder Dillard 1987, 135 en Japhet 1993, 751. 
Vgl. Soggin 1993, 303. 
Vgl. Donner 1986, 443. 
Soggin 1993, 330. 
Vgl. Davies 1995, 173-176. 
Bijv. Diebner 1994, 30 n. 109. 
Vgl. Noort 1994, 29-30 resp. 35. 
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dat Nehemia vóór Kronieken ontstaan is. Maar anderzijds is hun aanwezigheid tijdens 
de regering van Jojakim met die van de Moabieten (en de Arameeërs/Edomieten) wegge
werkt. Echt duidelijk is alles dus (nog) niet. 

5.3 Nadere specificaties van de ark 

(de) ark 

'r(w)n 

van het ge
tuigenis 
h'd(w)t 

van 
JHWH 

van 
h 'Ihjm 

van het verbond 
(h)brjt 

van 
de 
god 
van 
Israël 

'Ihj 
jsr'l 

van 
JHWH 

van 
h 'Ihjm 

div. 

van 
de 
god 
van 
Israël 

'Ihj 
jsr'l 

Ex 9162 

Num 2163 2164 

Deut 10 4 

Joz J165 5 8166 

Ri J 167 

Sama 20 20168 3 1 7 

Sam" 169 2 1 

Kon 1 4 

Kron 6 12 12 

Jer 1 

P heeft 'r(w)n h 'd(w)t (de ark van het getuigenis). De uitdrukking mskn h 'dwt (woning 
van de getuigenis) is te vinden in Ex 38:21, Num 1:50, 53 (2x) en 10:11; 'hl h'dwt 
(tent der getuigenis) in Num 9:15, 17:22, 23, 18:2, volgens Smend alle P,170 en 

162 Ex 25:22, 26:33, 34, 30:6, 26, 39:5, 40:3, 5, 21. 
163 Num 4:5 en 7:89. 
164 Num 10:33 en 14:44. De toeschrijving aan een bepaalde bron is omstreden. Soggin (1989, 
161) rekent deze verzen tot P, Smend (1989, 48) laat zich er niet over uit en Van Seters (1994, 
369 resp. 176 en 329) schrijft ze toe aan J. 
165 Joz 4:16. 
166 In Jozua komt 5x 'de ark van het verbond' zonder nadere specificatie voor; Joz 3:11 heeft 
'rwn hbrjt 'dwn kl-h'rs (de ark van het verbond [van] de heer van de gehele aarde); ook in 
3:14 en 3:17 vinden we deviante constructies: h'rwn hbrjt resp. h 'rwn brjtJHWH, vgl. Soggin 
1988, 48. 
167 Ri 20:27. 
168 1 Sam 3:3 'rwn 'Ihjm. 
169 = 2 Sam 2:8-4:12, 5:3a en 2 Sam 9-1 Kon 2, de zgn. troonopvolgingsgeschiedenis, i.e. 
2 Sam 15:24 en 25. Sama is de rest van 1 en 2 Sam, Kon is de rest van 1 en 2 Koningen. 
170 Smend 1989, 48. 
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2 Krön 24:6. 'dwt lijkt dus een P-woord. De benaming 'rwn 'Inj jsr'l (de ark van 
de god van Israël) lijkt bepaald door de context: hier verblijft de ark volgens 1 Sam 
5-6 tijdelijk in het land van de Filistijnen. De verhouding tussen 'de ark (van het verbond) 
van JHWH' en '(•••) van God' in Samuël en Kronieken wijst erop dat de definitieve 
vorm van deze boeken pas laat is vastgelegd. 
In 1 Sam 4:4 staat 'rwn brjtjhwh sb 'wt (de ark van het verbond van JHWH der heer
scharen) . De uitdrukking;Awh sb 'wt (JHWH der heerscharen) komt in de ' historische ' 
boeken voor in 1 Sam 1-2 Sam 8 (llx), 1 Kon 3-2 Kon 27 (1 Kon 18:15, 2 Kon 3:14 
en (cm') 2 Kon 19:31)enin 1 Kron(ll:9, 17:7 en 24, de parallelplaatsen van 2 Sam 
5:10, 7:8 en 26, 3x). Daarnaast vinden we de variant 'JHWH de god der heerscharen' 
in 2 Sam 5:10, 1 Kon 19:10 en 14. In de Latere Profeten komt het epitheton sb'wt 
vooral voor in Jesaja (1-39, 56x), Jeremia (82x) en Zacharja (53x), verder in Arnos 
(9x), Haggai (14x) en Maleachi (24x); daarbuiten is het nog te vinden in de Psalmen 
(9x). Daarbuiten is het een zeldzaam verschijnsel; in de Pentateuch, in de troonopvol
gingsgeschiedenis en in Ezechiël ontbreekt het geheel. De wortels liggen volgens Mettin-
ger in de pre-exilische Jeruzalemcentrische Sion-Sebaot-theologie.1" 171 

171 DDD, 1730-1739. 
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Hoofdstuk 4 

Structuur en exegese: 
narratieve, stilistische en masoretische structuren 

1. Inleiding 

In de vorige hoofdstukken heb ik de verhalen over Joas van Juda in 2 Koningen en 
2 Kronieken gestructureerd vanuit twee verschillende invalshoeken. Steeds heb ik 
ze op basis van een voorlopige globale indeling eerst 'stilistisch' benaderd, waarbij 
het taalgebruik de basis vormde. Daarna heb ik getracht, ze 'narratief te duiden door 
gebruikmaking van de actantenanalyse van Greimas. Daarbij is gebleken dat de beide 
invalshoeken niet altijd in eenzelfde geleding van de betrokken tekstgedeelten resulteren. 
Nu ben ik niet de eerste die de geschiedenis van Joas van Juda vanuit verschillende 
gezichtspunten geanalyseerd heeft. In 1996 verscheen namelijk een monografie van 
P. Dutcher-Walls, Narrative Art, Political Rhetoric. The Case ofAthaliah andJoash.1 

Van de inhoud van dit boek geef ik een kort overzicht. 
De auteur onderscheidt vier concentrische benaderingswijzen, die achtereenvolgens 
worden toegepast: de narratieve, de retorische, de ideologische en de sociologische 
invalshoek. De eerste richt zich op de verteller en de lezer, het gaat hier om de tekst 
als kunstwerk: er wordt een indeling in scènes gemaakt, er wordt aandacht geschonken 
aan woordherhalingen, aan de verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd, er wordt 
onderzocht hoe het verhaal zich ontwikkelt; daarbij zijn het tekstkritisch apparaat en 
het woordenboek de gehanteerde instrumenten. 
De tweede benaderingswijze is gericht op de auteur en zijn publiek; het gaat daarbij 
om de vraag wat de auteur met zijn verhaal heeft willen zeggen, welke boodschap 
hij het heeft willen meegeven. Daarbij wordt vooral gelet op associaties en dissociaties, 
op overeenkomsten en verschillen met andere verhalen; een belangrijke ingang daarbij 
is het concordantie-onderzoek. Op deze manier wordt onder meer duidelijk dat de 
regering van Joas gezien moet worden in het perspectief van die van David, Salomo 
en Josia. Er kan gesproken worden van een drievoudig snoer dat niet verbroken mag 
worden, dat tussen JHWH, het volk en de dynastie. 
De derde benaderingswijze onderzoekt het wereldbeeld van de auteur, i.e. dat van 
het Deuteronomistisch Geschiedwerk, en dat van zijn publiek. Daarbij springt een 
aantal thema's in het oog. Om te beginnen is er de figuur van Atalja, die de troon 
ten onrechte bezet, want zij is van vreemde afkomst (een Omride nog wel, iemand 
uit het geslacht dat de Baälsdienst in Israël heeft ingevoerd), een vrouw en een dienares 
van vreemde goden. Dan is er de koning, die verantwoordelijk is voor de tempel, 
de priesters staan onder hem; verder het verbond tussen het volk en JHWH, dat trouw 

Zie de bibliografie. 
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inhoudt aan JHWH alleen, die ter bestemder plaatse, te Jeruzalem, gediend moet worden, 
onder leiding van de door JHWH aangewezen leider. Dat is de regerende vorst, die 
een afstammeling van David moet zijn, dit vanwege de door Natan uitgesproken belofte 
aan David, ten overstaan van Jerobeam herhaald door Ahia.2 Een laatste thema is 
de maatstaf waarmee de koningen beoordeeld worden; deze stelt de vraag naar het 
al dan niet doen wat juist is in de ogen van JHWH. Het niet verwijderen van de hoogten 
hoeft daarbij niet tot een veroordeling te leiden, maar resulteert wel in een straf; deze 
bestaat uit vreemde overheersing of politieke c.q. persoonlijke tegenspoed. Echter, 
ook zonder voorbehoud goed beoordeelde koningen kunnen fouten maken en daarvoor 
gestraft worden, zoals Hizkia, die een ogenblik niet op JHWH vertrouwt. 
De vierde benaderingswijze onderzoekt de maatschappelij ke context waarin het verhaal 
oorspronkelijk gefunctioneerd heeft. Volgens de schrijfster moet dat de tijd van Josia 
zijn. In diens tijd vormde Juda een agrarische samenleving. In zulke samenlevingen 
bestaat er een tweedeling tussen de elite, die haar centrum in de hoofdstad heeft, en 
de boerenbevolking. Omdat de betrokken verhalen vanuit het gezichtspunt van die 
elite, i.e. het hof en de kringen daaromheen, geschreven zijn - in die tijd kan men 
niet anders verwachten -, speelt 2 Kon 11-12 zich af in Jeruzalem, en met name in 
de brandpunten daarvan, de tempel en het paleis. Op grond van het gegeven dat het 
volk des lands een politieke rol speelt, mogen we afleiden dat deze groep tot de toplaag 
behoorde; vermoedelijk bestond hij uit landeigenaren. Opvallend is dat Atalja alleen 
staat. Sociologisch gezien is dat zeer onwaarschijnlijk, zodat we mogen aannemen 
dat haar aanhang overgelopen is; dat haar positie als eenzaam geschilderd wordt, hangt 
samen met politiek-theologische motieven. De keuze voor een zevenjarige troonopvolger 
garandeert een maximale invloed van pressiegroepen. Dat de Davidische dynastie 
hier verdedigd wordt, kan men opvatten als propaganda voor Josia, die ook jong de 
troon besteeg; bij deze gebeurtenis speelde het volk des lands eveneens een rol. 2 
Kon 11 is dus in feite propaganda voor de Davidische dynastie, in casu voor Josia; 
een vergelijkbare geschiedenis is de troonopvolgingsgeschiedenis van Salomo (2 Sam 
9-1 Kon 2).3 De auteur maakt weinig werk van de moord op Joas, omdat diens opvolging 
door een Davidide toch wel verzekerd was. De godsdienst legitimeert de monarchie. 
Enerzijds heeft de koning belang bij de tempel, wat blijkt uit de restauratie daarvan, 
maar anderzijds staat de tempel wel in dienst van de monarchie, zodat de koning de 
priester ter verantwoording kan roepen. In agrarische samenlevingen komen vaak 
'sekten' voor, die onder druk staan van de centrale godsdienst; de brandpunten hiervan 
zijn in ons geval de Baaistempel en de hoogten. In de bestrijding daarvan scoort Josia 
hoger dan Joas, wat impliciete propaganda voor de eerstgenoemde betekent. Ook de 
internationale politiek komt in 2 Kon 11-12 om de hoek kijken: het internationale hu
welijk waardoor de Omride Atalja op de troon kan komen, en het streven naar gebieds
uitbreiding, gematerialiseerd in de veldtocht van Hazaël. Ook 2 Kon 12 bevat propagan
da, namelijk voor het koningschap: de koning doet het beter dan de priester. 

2 2 Sam 7:12-16 respectievelijk 1 Kon 11:31-36. 
3 Deze interpretatie is zoals reeds besproken echter niet onomstreden, vgl. Dietrich & Naumann 
1995, 191-198. 
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Ten slotte, de genese van de betrokken verhalen is het spiegelbeeld van de exegese 
ervan: ze bevatten de narratieve neerslag van de ideologie van een elite. 
De studie van Dutcher-Walls biedt een interessante ordening van elementen die in 
de voorgaande hoofdstukken merendeels reeds aan de orde zijn geweest. Toch is met 
haar studie niet het laatste woord gezegd. Om te beginnen houdt haar 'narratieve' 
analyse nauwelijks rekening met stilistische eigenaardigheden in de tekst zoals zinstypen, 
omsluitingen, chiasmen en parallellismen. Daardoor valt de parallelle bouw van 2 
Kon 11:4-16 en 17-20 buiten de boot, evenals de structurerende betekenis van het 
getal zeven in 2 Kon 11:4-12:1. Doordat er geen aandacht geschonken wordt aan de 
omsluiting van 2 Kon 12:18-19 door het werkwoord 'Ih (optrekken) en de begrenzing 
van 12:5-6 door niet-narratieve zinstypen, een blok dat uit een inquitformule met 
bijbehorende directe rede bestaat, blijft het gegeven dat deze tekstgedeelten eikaars 
tegenhanger zijn, buiten het gezichtsveld. Verder is het onderscheid tussen de retorische 
en de ideologische analyse enigszins kunstmatig, omdat men pas weet wat retorisch 
betekenis heeft, als men kennis heeft van het wereldbeeld. Ten slotte, de sociologische 
analyse is gefundeerd op de veronderstelling dat de hoofdstukken 2 Kon 11 en 12 
uit de tijd van Josia stammen, wat allesbehalve zeker is; daarbij presenteert de auteur 
de feiten in de vorm van illustraties van theorieën omtrent agrarische samenlevingen. 
Mijns inziens is dat in dit geval methodologisch minder gelukkig; juister had het mij 
geleken als zij vanuit de verhalen tot een sociologische beschrijving gekomen was 
en de plaatsing van de betrokken samenleving in de tijd van Josia hypothetischerwijs 
was geschied. Overigens, ook op de andere hoofdstukken drukt de theorie een zwaar 
stempel. 

Hoe verhoudt de aanpak van Dutcher-Walls zich nu tot de mijne? Welnu, haar narratieve 
analyse komt min of meer overeen met mijn stilistische, terwijl mijn narratieve analyse 
in zekere zin correspondeert met het totaal van haar retorische, ideologische en sociologi
sche, die elkaar overigens door hun concentrische toepassing niet zelden overlappen. 
De actantenanalyse tracht immers de boodschap van het verhaal, die in het object 
besloten ligt, aan het licht te brengen, terwijl de sociologisch bepaalde machtsverhoudin
gen uit de toekenning van rollen als zender, subject en helper blijken. Daarbij komt 
het me wel voor dat haar aanpak meer historisch en de mijne meer exegetisch georiën
teerd is. 
Maar zoals reeds vermeld zijn er soms fricties tussen de stilistische en de narratieve 
analyse. Zo correspondeert met een stilistisch drieluik, Joas' eerste optreden (hij regelt 
het tempelherstel) - restauratie - Joas' laatste optreden (hij vervreemdt de tempel-
schatten),4 een narratieve tweedeling met als objecten de tempelrestauratie respectievelijk 
de vervreemding van de tempelschatten.5 De relatie tussen de beide wijzen van structu
reren en de betekenis ervan voor de exegese komen in de paragrafen 2-5 van dit hoofd
stuk nu eerst aan de orde. Daarna wordt in paragraaf 6 de nodige aandacht besteed 

4 2 Kon 12:5-19. 
5 Zie de exegese van 2 Kon 12 in hoofdstuk 2, paragraaf 3.3.2. 

139 



aan de indeling 'mpetuchot en setumot zoals MT die geeft; zoals we gezien hebben, 
gaat die op haar beurt soms weer eigen wegen. 

2. Verschuivende structuren in en om 2 Kon 11:17-20 en 2 Kron 
23:16-21 

Bij de bespreking van de troonsbestijging van Joas, 2 Kon 11:4-20, is gebleken dat 
dit tekstgedeelte uiteenvalt in twee parallel geschakelde reeksen gebeurtenissen, vss. 
4-16 en vss. 17-20; de tweede reeks vormt als het ware een refrein, waarin de hoofd
momenten van de eerste nog eens kort en bondig de revue passeren. Wel neemt in 
de tweede reeks de cultus een grotere plaats in. Deze tweeledigheid wordt formeel 
onderstreept doordat beide beginnen met het sluiten van een verbond {wjkrt brjt 
respectievelijk wjkrt 't-hbrt) en eindigen met de dood van Atalja (wtwmt, 'zij werd 
gedood' respectievelijk hmjtw, 'hadden zij gedood'). Bij de afbakening van de scènes 
in de tweede reeks rees echter de vraag of vs. 18e, zoals Hobbs meent, tot de tweede 
scène behoort of dat deze zin bij de derde moet worden ondergebracht, zoals de Bible 
de Jerusalem dat doet.6 Als opmaat tot het hoofdprobleem van dit hoofdstuk, de samen
hang tussen structuur en exegese, wil ik het betrokken tekstgedeelte opnieuw onder 
de loep nemen. Om hinderlijk heen en weer bladeren te voorkomen wordt de 'leestekst', 
met inbegrip van stijlfiguren, hieronder nog eens afgedrukt; de plaats van de atnach 
is weer met een puntkomma aangegeven. 

17 Toen sloot Jojada het verbond 
tussen JHWH en de koning en het volk 
om een volk voor JHWH te zijn; 
en tussen de koning en het volk. 

18 En heel het volk des lands kwam naar het huis van Baal en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden^ sloegen zijb kort en klein, 
en: Mattan, de priester van Baälz, 
die brachten zij omb voor de altaren; 
en de priester stelde opzichters aan over het huis van JHWH. 

19 En hij nam de oversten over honderd en de lijfwacht en de ijlboden en het 
gehele volk des lands, 

6 Deze verdeelt vss. 17-20 in tweeën: 17-18d en 18e-20. In de Groot Nieuws Bijbel vormt 
vs. 18e zelfs een bijzin bij vs. 19: "Toen de priester Jojada wachtposten had uitgezet bij de 
tempel, nam hij..." De Statenvertaling geeft geen indeling in pericopen maar begint elk vers 
op een nieuwe regel. Verschillende uitgaven van deze vertaling geven echter niet hetzelfde 
beeld: die van de Gereformeerde Bijbelstichting te Dordrecht, handig vanwege de verklarende 
woordenlijst achterin, zet boven het hele hoofdstuk, 11:1-21 (= 12:1), 'Athâlia's regering 
en dood', die van Jongbloed in Leeuwarden zet boven vss. 1-15 'Athâlia doodt het ganse koninklij
ke geslacht, en regeert over Juda' en boven 16-21 'Athâlia gedood'. In de NBG-vertaling en 
de Willibrordvertaling en bij Slotky (1983, 233-234) vormen de verzen 16-20 één episode. 
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en zij lieten de koning afdalen uit het huis van JHWH, 
en zij kwamen langs de poort van de ijlboden naar het huis van de koning; 
en hij ging zitten op de troon van de koningen. 

20 Toen verheugde zichà het gehele volk des landsb, en de stadb die had rust,;, 
Atalja echter hadden zij gedood met het zwaard in het huis van de koning. 

Om te beginnen, het uit één zin bestaande vs. 17 vormt een afgerond geheel met één 
handelende persoon. Evenals in de pendant in de eerste reeks, vss. 4-8, sluit Jojada 
een verbond, in vs. 17 zelfs twee. 
In vs. 18 gaat het volk des lands over tot actie. Van dit vers vormen twee parallel 
gebouwde samengestelde nominale zinnen het hoogtepunt van de betrokken scène, 
de vernietiging van de Baälsdienst. Maar is het parallellisme ook de afsluiting ervan? 
Voor deze veronderstelling pleiten twee verteltechnische argumenten: in vs. 18e heeft 
het volk des lands als handelende persoon het veld geruimd voor Joj ada en de handeling 
heeft zich van de Baälstempel naar de tempel van JHWH verplaatst. Bovendien hebben 
in 2 Kon 11-12 twee andere parallelle constructies, namelijk in 11:3 en in 12:9, eveneens 
afsluitende waarde. Ten slotte, dat vs. 18e oorspronkelijk tot een volgende scène 
behoorde, zou men ook kunnen afleiden uit de manier waarop de Kronist met deze 
passage is omgegaan: hij heeft deze zin uitgebreid tot een hele nieuwe scène, die tussen 
de vernietiging van de Baälsdienst en de troonsbestijging in staat en waarin de gang 
van zaken in de tempel wordt geregeld. Alles lijkt dus voor een scènegrens tussen 
18d en 18e te pleiten. 
De vraag is nu, waarom de masoreten dan anders hebben beslist. Zij hebben immers 
na vs. 18d een atnach gezet en 18e met een silluq afgesloten, zodat er een nieuwe 
eenheid ontstaan is, het huidige vs. 18. Het heeft er alle schijn van, dat zij het hoogtepunt 
van vs. 18 in het midden hebben willen plaatsen en willen omringen door narratieve 
zinnen. Daardoor heeft dit vers ook een omlijsting gekregen: de eliminatie van de 
afgodsdienst bevindt zich nu tussen twee polen, het huis van Baal en het huis van 
JHWH. Als gevolg hiervan heeft zich eveneens een inhoudelijke verschuiving voor
gedaan: in de gehele cultus is nu orde op zaken gesteld.7 

Met deze ingreep hebben de masoreten dus eigenlijk een nieuwe structurering over 
een oudere heen gelegd. Dat deze wijze van ingrijpen geen unicum is, hoop ik in 
paragraaf 6 van dit hoofdstuk, bij de bespreking van de indeling mpetuchot en setumot, 
duidelijk te maken; daar is namelijk iets overeenkomstigs aan de hand. Op het effect 
van een en ander ga ik dadelijk verder in, eerst moet de scène-indeling van 2 Kon 
11:17-20 tot een goed einde worden gebracht. 
Dat vss. 18-20 uit (minstens) twee delen bestaat, wordt al in vs. 17 aangekondigd: 
er is sprake van een verbond tussen JHWH, de koning en het volk, dat in vs. 18 gestalte 
krijgt, en van een verbond tussen de koning en het volk, dat in vs. 19 zichtbaar wordt. 
Maar vormen de verzen 19-20 nu een eenheid of vallen ze uiteen in twee scènes? 
Mijns inziens is het laatste het geval: vs. 19 bevat de troonsbestijging van Joas, die 
zich bij de tempel afspeelt; vs. 20 vormt de afsluiting van de gehele passage, waarin 

7 Vgl. de interpretatie van de Kronist van vs. 18e. 
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de nieuwe situatie in Jeruzalem (en omstreken) na de dood van Atalja wordt bezongen. 
Het afsluitende karakter van het laatste vers wordt onderstreept door een chiasme, 
dat gevolgd wordt door een samengestelde nominale zin. Door deze stijlmiddelen wordt 
de voortgang van het verhaal als het ware stilgezet, we krijgen een close-up van de 
eindsituatie. 
Wat is nu het effect van de masoretische ingreep in vs. 18? Als ik het goed zie, is 
daardoor de aard van de gehele passage 2 Kon 11: 17-20 enigszins gewijzigd. Oorspron
kelijk vormden de eerste drie scènes, de verzen 17, 18a-d en 18e-19, drie fasen in 
de voortgang van de handeling, er zat vaart in het verhaal, de ene gebeurtenis volgde 
op de andere; in de vierde kwam alles tot rust. Maar door de incorporatie van vs. 
18e in de vernietiging van de Baälsdienst lijkt in de eerste plaats deze scène een meer 
statisch karakter te hebben gekregen, ze is bij wijze van spreken een 'tableau vivant' 
geworden. De aanstelling van tempelopzichters door Jojada is naar mijn mening geen 
handeling meer die de troonsbestijging inluidt, maar een geruststellend gebaar: er 
kan weinig verkeerds meer gebeuren, want ook in de tempel van JHWH is een goede 
gang van zaken gewaarborgd. Maar daar lijkt het niet bij gebleven: de gehele passage 
heeft aan dynamiek ingeboet. Ze bestaat nu uit een tweeluik, de ingreep in de cultus 
en de troonsbestijging, twee kanten van dezelfde medaille van het herstel van het Davi
disch koningschap, met daaromheen als omlijsting het inleidende vs. 17 en het afsluitende 
vs. 20. 
Aan de frictie tussen de beide manieren van structureren van 2 Kon 11:17-20 lijkt 
dus een verschil in benadering ten grondslag te liggen waarmee we al in het voorgaande 
kennis hebben gemaakt: er botsen een narratief en een stilistisch uitgangspunt. Bij 
het eerste is de voortgang van het verhaal primair, er is een lineaire samenhang tussen 
de scènes, die logisch op elkaar volgen. Bij het tweede wordt daarentegen de geschiedenis 
met behulp van stilistische middelen opgedeeld in 'plaatjes' die 'op elkaar reageren': 
ze omlijsten, vullen elkaar aan of contrasteren. In 2 Kon 12:17-20 kan de genoemde 
spanning diachroon verklaard worden: het heeft er de schijn van dat een narratieve 
structuur in een later stadium door een herordening met het oog op stilistische effecten 
op een andere manier geïnterpreteerd is. Vs. 20 staat zo als ultieme voltooiing tegenover 
de verbondssluiting van vs. 17, en de verzen 18 en 19 complementeren elkaar. 
Het spreekt vanzelf dat deze bespiegeling verkennend van aard is en een zeer hypothetisch 
karakter heeft. In paragraaf 6 van dit hoofdstuk hoop ik echter te laten zien dat ze 
geen slag in de lucht is. 
Ten slotte, in het voorgaande is het belang van de plaats van de atnach al aan de orde 
geweest. Zoals bekend deelt dit distinctivum het vers in twee delen.8 Nu valt daar 
juist binnen het kader van de hier onderzochte passage nog meer interessants over 
op te merken. In de verzen 18, 19 en 20 bestaat dat tweede deel namelijk steeds uit 
één zin, die als het ware in staccatovorm de afronding van het betrokken vers geeft 
en daardoor een refreinachtig karakter heeft. Bovendien wordt het eerste deel van 
die verzen steeds korter, ze bestaan uit respectievelijk 4, 3 en 2 zinnen; in het laatste 
geval worden die twee zinnen zelfs slechts door een tifcha, het 'voorsein' van een 

8 In mijn vertaling is de plaats van de atnach zoals vermeld met een puntkomma aangegeven. 
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silluq of - zoals hier - een atnach, gescheiden. Deze compositie heeft tot gevolg, 
dat er een soort van versnelling optreedt, waardoor het lijkt alsof de mededelingen 
steeds korter op elkaar volgen. Daardoor vormt het laatste vers, en vooral het tweede 
deel daarvan, de climax van de gehele passage. De volle nadruk komt op de dood 
van Atalja te vallen, wier optreden bijna het eind van de dynastie had betekend en 
die de Baälsdienst in Juda had ingevoerd. Haar tijd is nu definitief voorbij.9 Het gebruik 
van de atnach lijkt hier dus een stilistisch effect te beogen. Maar dit effect staat wel 
in dienst van de narratieve structuur, die op de dynamiek van het verhaal is gericht 
en niet zozeer op de (relatieve) stilstand van het stilistische evenwicht. Zo eindigt 
deze beschouwing over 2 Kon 11: 17-20 met een paradox: de narratieve en de stilistische 
structuur lijken onontwarbaar met elkaar verstrengeld. Kennelijk hebben we te maken 
met twee kanten van dezelfde zaak. 

In het voorgaande is al enige malen sprake geweest van de Kronist, die met de passage 
in kwestie eigen wegen is gegaan. Op diens handelwijze wil ik nu wat dieper ingaan; 
daarbij gaat de aandacht voornamelijk uit naar structurele aspecten. Ik geef eerst weer 
de leestekst van 2 Kron 23:16-21.10 

16 Toen sloot Jojada een verbond 
tussen hem, en het gehele volk en de koning; 
om een volk voor JHWH te zijn. 

17 En het gehele volk kwam naar het huis van Baal en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden sloegen zij in stukken; 
en: Mattan, de priester van Baal, 
die brachten zij om voor de altaren. 

18 En Jojada gaf het opzicht over het huis van JHWH 
in handen van de levitische priesters die David over het huis van JHWH 
verdeeld had 
om brandoffers te brengen voor JHWH, 
zoals geschreven is in de thora van Mozes, met vreugde en gezang: 
op gezag van David. 

19 En hij liet de poortwachters staan 
bij de poorten van het huis van JHWH, 
opdat niemand die in enig opzicht onrein was zou binnenkomen. 

20 En hij nam de oversten over honderd en de notabelen en de heersers over 
het volk en het gehele volk des lands, 
en hij liet de koning afdalen uit het huis van JHWH, 
en zij kwamen door de Eljon-poort naar het huis van de koning; 
en zetten hem op de troon van het koninkrijk. 

Daarom is het mijns inziens dan ook onjuist om die zin te vertalen als een bijzin met 'nadat' 
of 'hoewel', zoals de Staten- en de NBG-vertaling respectievelijk Buber dat doen. De Bible 
de Jérusalem doet het beter: 'Quant à Athalie, on la fit périr par l'épée dans le palais royal'. 
10 De plaats van de atnach is weer met een puntkomma gemarkeerd. 
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21 Toen verheugde zich het gehele volk des lands, en de stad die had rust; 
Atalja echter hadden zij gedood met het zwaard. 

Zoals reeds besproken heeft de Kronist met als uitgangspunt 2 Kon 11:18e een hele 
nieuwe scène geformeerd, waarin orde op zaken gesteld wordt in de tempel. Het is 
dan ook niet voor niets, dat deze scène, vss. 18-19, begint met de aanstelling van 
opzichters in de tempel en eindigt met die van poortwachters. In het midden daarvan, 
in vs. 18de, staat de tenuitvoerbrenging van de thora van Mozes zoals David die georga
niseerd heeft. Deze 'centraliserende' opzet uit zich in de structuur van de gehele passage. 
Ze valt namelijk in drie blokken uiteen, die, zoals reeds besproken, door niet-narratieve 
zinnen afgesloten worden. Het eerste blok, vss. 16-17, legt de basis: er wordt plaats 
gemaakt voor JHWH. Het derde, vss. 20-21, is op het koningschap gericht. Samen 
vormen deze blokken een drieluik, met als thema het herstel van de cultus, waarin 
de koning een belangrijke rol speelt. 
Opmerkelijk is nu dat de werkwijze van de Kronist een versterking van het stilistische 
element betekent. Men zou haast kunnen zeggen dat het narratieve aspect ondergeschikt 
is gemaakt aan het stilistische. Althans in deze passage lijkt het in de eerste plaats 
te gaan om 'plaatjes', die niet narratief-lineair, maar concentrisch geordend zijn. 
Nu mocht er in 2 Kon 11 gesproken worden van een inhoudelijke parallellie tussen 
vss. 4-16 en vss. 17-20 (verbond-actie-troonsbestijging-dood van Atalja), die overigens 
niet consequent formeel ondersteund werd." Maar de herverkaveling van de tweede 
reeks in 2 Kron 23 heeft geen pendant in de eerste. De oorspronkelijke grenzen tussen 
de scènes 1 en 2 respectievelijk 3 en 4 (1 en 3 eindigen beide met directe rede) zijn 
er nog steeds, zij het dat het afsluitende chiasme aan het eind van de eerste in vs. 
7 verdwenen is; het einde van wat het eerste blok in de eerste reeks zou moeten zijn, 
23:10, is 'gewoon' narratief. Voorzover er nog sprake is van parallellie tussen de 
beide reeksen in 2 Kon 23, hebben we dus met een rudiment uit de grondtekst te maken. 
Het is dan ook niet toevallig dat in 2 Kron 23:16 het verbond tussen de koning en 
het volk is weggelaten, zodat er geen rechtstreeks lineair verband meer is tussen het 
verbond en de troonsbestijging in vs. 20. 

Deze tendens tot ontkoppeling van de eerste en de tweede reeks is bij de indeling in 
petuchot en setumot nog versterkt. In 2 Koningen behoort het hele verhaal van de 
troonsbestijging, 11:4-12:1, tot eenzelfdepetucha. In 2 Kronieken echter is het equivalent 
van het zgn. refrein daarvan losgemaakt en vormt deze passage éénpetucha met de 
restauratie van de tempel door Joas. Hier krijgen we een tweeluik te zien, waarin 
het gaat om de cultus. Deze wordt in de eerste setuma, 23:16-21, inhoudelijk weer 
op poten gezet; in de tweede, 24:1-14, wordt de plaats waar dat gebeurt, onderhanden 
genomen. Het heeft er dus alle schijn van dat volgens deze indeling het koningschap 
ondergeschikt is aan de cultus. 
Als we alles overzien, lijkt er een lijn in de ontwikkeling te zitten. In de oudste fase, 
de 'kale' tekst van 2 Kon 11:17-20, overheerst de lineair-narratieve structuur, die 

11 In de eerste reeks was dat niet het geval bij scène 2 en in de tweede bij scène 3; de eerste 
scène van de tweede reeks bestaat evenals in 2 Kron 23 uit één zin. 
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veel later door de masoreten enigszins is ' overgeschilderd '. De Kronist heeft de lineaire 
structuur van deze passage omgewerkt tot een meer concentrische, waardoor de oorspron
kelijke parallellie tussen de twee reeksen van de troonsbestijging losser is gemaakt. 
Bij de indeling van 2 Kron 23-24 mpetuchot is die helemaal losgelaten; hier laat men 
op een heel eigen wijze passages op elkaar reageren. In het vervolg van dit hoofdstuk 
zullen we zien dat deze ontwikkeling niet alleen in de hier onderzochte tekstgedeelten 
aanwijsbaar is. 

3. Narratieve structuren in 2 Kon 11-12 en 2 Kron 22:10-24:27 

In het voorgaande is al een en ander gezegd over narratieve structuren. Bij het onderzoek 
daarnaar moeten twee aspecten worden onderscheiden: de verhoudingen binnen de 
onderzochte episoden en de relatie van die episoden met het grotere geheel. 
Om de interne betrekkingen te bepalen moeten om te beginnen de episoden afgebakend 
worden. Dat gebeurt in eerste instantie globaal. Een episode is daarbij een verhaalgedeelte 
dat onder de noemer van één centrale 'eenheid van handeling' gebracht kan worden. 
Daarna moet het verhaal in scènes worden opgedeeld; dit gebeurt op basis van wisse
lingen van tijd en plaats, van personages en van aan de centrale handeling ondergeschikte 
deelhandelingen. Het doel hiervan is tweeërlei. In de eerste plaats krijgt men zo inzicht 
in de lineaire structuur van de handeling: uit welke stappen bestaat deze? De betrokken 
verbanden zijn zowel van temporele als van causale aard: scènes volgen niet alleen 
op elkaar, maar ook uit elkaar. In de tweede plaats kan men zicht krijgen op de 
'stereometrische' structuur van het verhaal. Veelal verhouden de scènes zich namelijk 
ook op een niet-lineaire manier tot elkaar. Zo kan van een parallelle of concentrische 
volgorde van scènes in twee opeenvolgende tekstgedeelten een contrasterende of comple
mentaire werking uitgaan. In paragraaf 4, die over stilistische structuren gaat, komt 
dit aspect uitgebreid aan de orde. Het uiteindelijke doel van deze fase van de narratieve 
analyse is echter de 'thematische' opzet vast te stellen: wat is de verhouding tussen 
de personages en waartoe leiden de gebeurtenissen? Om die vragen te beantwoorden 
is de actantenanalyse van Greimas als instrument gebruikt, waarbij de centrale handeling 
van zo-even zich doorgaans binnen de sfeer van het object bevindt. 
Daarna komt het tweede aspect aan de orde: op welke wijze is het betrokken verhaal 
ingebed in een groter geheel? 2 Koningen maakt immers deel uit van het Deuteronomis-
tisch Geschiedwerk en 2 Kronieken van het werk van de Kronist. In deze fase van 
het onderzoek is de concordantie een belangrijk hulpmiddel. 
In het voorgaande hebben beide aspecten reeds uitvoerig de revue gepasseerd. Gebleken 
is, dat de Kronist in alle gevallen zijn grondtekst meer of minder ingrijpend gewijzigd 
heeft. Ik vat mijn bevindingen nog eens kort samen. 
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Zowel in 2 Kon 11-12 als in 2 Krön 22:10-24:27 omvat het leven van Joas drie episoden. 
In 2 Koningen zijn dat de regering van Atalja c.q. de troonsbestijging,12 de tempel
restauratie en de oorlog met Aram. In 2 Kron 24 is de laatste onder toevoeging van 
een heel complex verzen uitgebouwd tot de episode van de zwarte jaren van Joas. 
Wat de scène-indeling betreft, de eigenlijke troonsbestijging van Joas, 2 Kon 11:4-20, 
bestaat uit twee reeksen van vier parallel verlopende scènes. De Kronist heeft deze 
opbouw verstoord door midden in de tweede reeks een vijfde passage toe te voegen, 
die daarvan de kern uitmaakt. Verder heeft hij de drieledige structuur van de tempel
restauratie van zijn bron omgewerkt tot een vierledige. Daarbij vertonen bij hem de 
episoden van de goede en de slechte tijden van Joas een parallelle opbouw. 
Als we kijken naar de thematische opzet, zien we dat de Kronist ook in dit opzicht 
eigen wegen gegaan is. Bij hem gaat het in het eerste deel niet zozeer om het herstel 
van de dynastie door de militairen onder leiding van Jojada als wel om dat van de 
goddelijke ordening, waarvan de dynastie deel uitmaakt, door het gehele volk. Ook 
de tempelrestauratie wordt bij de Kronist door het gehele volk uitgevoerd, en niet 
meer in hoofdzaak door Jojada. Ten slotte, in de nadagen van Joas is het verwijt niet 
meer dat deze de tempelschatten vervreemdt, maar dat JHWH verlaten wordt. 
Dan is er nog de inbedding in het grotere geheel. Hier zijn de verschillen tussen de 
beide versies eveneens zeer ingrijpend. In 2 Kon 11 legt de auteur onder meer verbanden 
met het verleden: met David, Salomo, en verder terug de richterentijd. In 2 Kron 
23 :1 -21, de pendant van 2 Kon 11:4-20, zij n de verwij zingen naar Salomo overschaduwd 
door die naar David; verder vertoont deze episode vooral overeenkomsten met de 
regeringen van Asa, Josafat, Jechizkia en enigszins met die van Josia. In 2 Kon 12 
is de blik bij de tempelrestauratie in de eerste plaats voorwaarts gericht, naar de regering 
van Josia, maar ook naar de val van Jeruzalem. In de laatste episode, bij de vervreemding 
van de tempelschatten, gedraagt hij zich conform Rechabeam, Asa, Achaz, Hizkia, 
Jojakin en Sedekia. Als het evenwel gaat om het offeren op de hoogten, staat hij in 
de traditie van Salomo, Asa, Josafat, Joram, Amasja, Azarja (Uzzia), Jotam, Achaz 
en Manasse. In zijn einde, het resultaat van een samenzwering, is hij verwant met 
Nadab, Ela, Achab, Joram, Zekarja, Pekachja en Pekach van Israël en met Amasja 
en Amon van Juda, een notoir gezelschap. In de kronistische versie van Joas' regering, 
in 2 Kron 24, vertoont deze koning tijdens de goede jaren van zijn regering verwantschap 
met David, Salomo, Asa, Josafat, Amasja, Jechizkia en Josia; daarentegen onderscheidt 
hij zich van Achaz, Manasse, Jojakim, Jojakin en Sedekia. In zijn slechte jaren waait 
de wind uit een andere richting: daar wijkt de beschrijving van zijn regering juist af 
van die van Asa, Josafat, Jechizkia en Josia, terwijl zijn gedrag zich dan aansluit bij 
dat van Joram, Achazja, Amasja, Achaz, Manasse en Amon. Met andere woorden, 
de eerste jaren van Joas' regering vertonen raakpunten met veel meer goede koningen 
dan bij de Deuteronomist, terwijl zijn laatste jaren veel meer overeenkomsten met 
de slechte laten zien. 

12 Desgewenst kan men de redding van Joas als aparte episode beschouwen. Ik behandel haar 
als opmaat tot de troonsbestijging, omdat mijns inziens heel 2 Kon 11 pas in tweede instantie 
bij wijze van voorgeschiedenis aan de regering van Joas is toegevoegd. 
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Als we de tabellen bestuderen waarvan het bovenstaande een samenvatting geeft, valt 
het op, dat het aantal aanknopingspunten dat de Kronist gebruikt om overeenkomsten 
en verschillen met voorgangers en opvolgers te schilderen zoveel groter is dan dat 
van de auteur(s) van 2 Kon 11 en 12. Men zou kunnen zeggen dat het in 2 Koningen 
om het gedrag van concrete koningen gaat, die door onderlinge overeenkomsten en 
verschillen in een bepaald daglicht worden gesteld, maar dat bij de Kronist de abstracta 
(de aanknopingspunten) door de geschiedenis zweven en zich aan de koningen hechten, 
die parkeerplaatsen van die kenmerken zijn. Houden bij de Deuteronomist theologie 
en geschiedenis elkaar nog in evenwicht, bij de Kronist slaat de balans door naar de 
theologie. 
Ik geef een voorbeeld. Bij de geschiedenis van de nadagen van Joas in 2 Kon 12:18-22 
legt de auteur op twee manieren verbanden met andere verhalen uit zijn geschiedwerk. 
In de eerste plaats is dat aan de hand van het motief van de tempelschatten, in de 
tweede plaats door de wijze waarop Joas aan zijn einde komt, namelijk door een samen
zwering. De Kronist echter laat in het corresponderende gedeelte, 2 Kron 24:17-27, 
veertien motieven aan de oppervlakte komen: optredende oversten, het dienen van 
vreemde goden, toorn, schuld, optredende profeten, het verlaten van JHWH, voorspoed, 
de geest (rwh), goedertierenheid, verraad/samenzwering, Strafgerichten, klein wint 
van groot, het al dan niet begraven worden in de graven der koningen en Ammon/Moab. 
Zelfs als men in aanmerking neemt dat de Kronist voor deze episode elf verzen gebruikt 
waar de Deuteronomist er maar vijf nodig heeft, is het verschil onmiskenbaar; bovendien 
geeft deze passage juist een beeld van wat er gebeurt als de Kronist zijn eigen gang 
gaat: hij schept ook ruimte voor zijn denkbeelden. 
De werkwijze van de Kronist lijkt wel op het zogenaamde entrelacement in deLancelot 
en prose. Dit is een gigantisch prozacomplex uit het begin van de dertiende eeuw 
- men spreekt wel van een kathedraal in proza - waarin de avonturen van een groot 
aantal ridders rondom koning Artur worden verhaald. Om de beschrijving van hun 
avonturen de schijn van synchronie mee te geven, zijn die op een ingewikkelde manier 
met elkaar vervlochten, waarbij dan de ene, dan weer de andere verhaaldraad aan 
de oppervlakte komt. Zo lijkt het ook te gaan in 1 en vooral in 2 Kronieken, maar 
daar zijn het zaken als gemeente, trompetten en gewijde voorwerpen, en gebeurtenissen 
als zalven, verlaten, het dienen van vreemde goden en het optreden van profeten, 
die zich op gezette tijden manifesteren. 

4. Stilistische structuren in 2 Kon 11-12 en 2 Kron 22:10-24:27 

Behalve dat een verhaal 'narratief is georganiseerd, is het ook stilistisch geordend: 
de auteur heeft het taalmateriaal zo gebruikt, dat de taalvormen de inhoud op de een 
of andere manier onderstrepen. Bij de bespreking van de structuur van de betrokken 
verhalen is daar al de nodige aandacht aan besteed. Daarbij is in de eerste plaats gelet 
op wisselingen in zinstypen, i.e. narratieve zinnen met een imperfectum consecutivum, 
die de voortgang van het verhaal dragen, versus onder meer al dan niet samengestelde 
nominale zinnen, die deze voortgang onderbreken om achtergrondinformatie of commen-
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taar te geven. Bovendien is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van chiasmen, 
parallellismen en omsluitingen, verschijnselen die nadere aanwijzingen geven over 
de geleding van deze verhalen. In deze paragraaf wil ik deze aspecten nog eens voor 
het voetlicht brengen. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de manier waarop 
in 2 Kon 11-12 en in 2 Kron 23-24 van omsluitingen gebruik gemaakt is. Ik begin 
met de Koningenversie; de relevante gegevens daarvan geef ik op de volgende pagina 
schematisch weer.13 

13 Stilistisch relevante herhalingen van woorden en woordgroepen zijn weer met subscripten 
gemarkeerd, chiasmen met abba en parallel gebouwde constructies met ab(c)ab(c). 
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In deze versie van de geschiedenis van Joas is deze in zijn geheel ingeraamd door 
het werkwoord qwm (opstaan). In het begin is het Atalja die opstaat om de prinsjes 
te doden, aan het eind zijn dat de knechten van Joas die hetzelfde met hem doen. Het 
leven van Joas is dus door moordpartijen omgeven. Het komt me voor, dat de auteur 
hiermee heeft willen laten uitkomen dat deze koning het uiteindelij k niet gehaald heeft. 
Het ongemoeid laten van het offeren op de hoogten en de vervreemding van de tempel-
schatten kondigen dit eindoordeel al aan. 
Een tweede omlijsting is die met de naam Atalja. Deze markeert in de eerste plaats 
het begin en het eind van de eerste scène, 11:1-3, waar haar mislukte poging zich 
van haar rivalen te ontdoen centraal staat; deze wordt afgesloten met twee parallel 
gebouwde zinnen, waarin het huis van JHWH opponeert met het land, waar de koningin 
regeert. Haar naam klinkt daarna nog tweemaal in narratieve zinnen, maar voor het 
laatst in een afsluitende perfectische zin in 11:20. Zo begrenzen de eerste en de laatste 
vermelding haar regering. 
De derde omlijsting is die van de geschiedenis van de troonsbestijging door het getal 
zeven in 11:4 en 12:1. De symbolische betekenis hiervan is bij de bespreking van 
de betrokken episode al uitgebreid besproken. 
De vierde omlijsting is die met het werkwoord slh (zenden) in 11:4 en 12:19. Ook 
deze weerspiegelt de neergang van Joas. In het eerste geval zendt Jojada namelijk 
boden uit om de militairen te mobiliseren met als doel Joas op de troon te krijgen. 
Maar diens antwoord is uiteindelijk, dat hij de tempelschatten naar Hazaël zendt. 
Ten vijfde zijn er de twee reeksen scènes 11:4-16 en 17-20, die parallel overspannen 
worden door de verbondssluiting van Jojada en de dood van Atalja, waarbij de dood 
van de usurpatrice de voltooiing van het verbond betekent. 
Ten slotte, de secundaire omlijsting van de eliminatie van de Baälsdienst door de vermel
ding van de betrokken 'huizen' in vs. 18a-e is zo-even al voor het voetlicht geweest. 
Merkwaardigerwijs is er tegenover de drie omsluitingen binnen 11:1-12:1 binnen hoofd
stuk 12 slechts één inclusio te vinden: de Hazaël-episode wordt omsloten door het 
werkwoord 'Ih (optrekken). Deze omsluiting heeft hoofdzakelijk structurerende waarde, 
dit in tegenstelling tot de inclusies in het elfde hoofdstuk, die ook exegetische betekenis 
hebben doordat ze samenhangen met de strekking van de omsloten passages. De observa
tie dat er bij de omsluitingen verschil is in frequentie en waarde, steunt overigens 
mijn hypothese dat de hoofdstukken 11 en 12 van 2 Koningen door verschillende auteurs 
zijn geschreven.14 

Dat de Hazaël-episode in 2 Koningen de enige is met een omsluiting, betekent echter 
niet dat de regering van Joas verder een structuurloos geheel zou zijn. Binnen de omlijs
ting van het deuteronomistische raamwerk, vss. 2-4 respectievelijk vss. 20-22, bevindt 
zich een drieluik waarvan de binnengrenzen stilistisch gemarkeerd zijn, namelijk door 
niet-narratieve zinnen, de verzen 6cd respectievelijk 17c/18a. Deze driedeling weerspie
gelt zich ook in de manier waarop de koning wordt aangeduid. In het eerste deel heet 
hij Joas zonder meer, in het tweede 'de koning Joas' en in het derde 'Joas de koning 

14 Als deze hypothese steek houdt, moeten de omsluitingen met qwm en Slh van de auteur van 
2 Kon 11 afkomstig zijn. 
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van Juda'. Het linker- en het rechterluik, vss. 5-6 respectievelijk vss. 18-19, vormen 
een tegenstelling: opbouw tegenover afbraak; het middenstuk omvat het object van 
deze episode, de restauratie van de tempel. Op zijn beurt vormt het middenluik zelf 
weer een drieluik; het linker- en het rechterluik daarvan beginnen met het befaamde 
wjhf5 en eindigen met een parallellisme respectievelijk een chiasme. En weer contraste
ren het eerste en het derde deel, er staat tegenover een mislukking een geslaagde poging 
de tempel te restaureren; het laatste bestaat met zijn beschrijving van de gang van 
zaken vrijwel geheel uit niet-narratieve zinnen. Centraal staat de actie van de priester, 
die in deze episode als subject optreedt. Wat het raamwerk betreft: de auteur heeft 
zowel in het openings- als in het sluitstuk ervan een chiasme verwerkt, dat de sombere 
ondertoon van het geheel versterkt. Joas laat de hoogten namelijk in gebruik en wordt 
uiteindelijk door zijn dienaren vermoord. Zo heeft de Deuteronomist op zijn manier 
met stilistische middelen zijn verhaal een weloverwogen concentrische structuur mee
gegeven met in het midden de centrale handeling; in het centrum daarvan treedt degene 
op die daar uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor draagt. Maar zoals gezegd wordt 
de regering van Joas door kritische geluiden omgeven. Daardoor blijft Joas' regering 
een periode tussen hoop en vrees. Mijns inziens heeft de auteur hem hiermee in de 
schaduw van Josia willen laten staan. Deze herstelt immers niet alleen de tempel, 
maar ook de cultus, en hij verwijdert de hoogten wel. 

Hoe gaat nu de Kronist om met inclusio's en andere stilistische middelen om verhaal
gedeelten te begrenzen? Ik geef eerst weer een overzicht van de relevante gegevens 
(vgl. het schema uit hoofdstuk 3 paragraaf 3.2): 

15 Deze constructie zou volgens Eskhult (1990, 115) in het latere Hebreeuws op zijn retour 
zijn. Maar het ontbreken van wjhj in 2 Kon 11 bewijst natuurlijk niet dat dit hoofdstuk echt 
iaat zou zijn. 

151 



ao 
i2 £ 

Uî Ä 

&, ' " 71 
O 
c 
u 
•a •a 
u 

X 

.S 2 
*¥ 

ïcd 
cd « e 

o 
o 

;_ D 
J 3 

' C G 

e 
o 
o 

;_ D 
J 3 

X cd > CU 
t/5 

3 
3 

J2 
'F 

C/) 

'3 
X 

x 1 •o 
C L , 
O 
't 
X 

O 
VO r- O 

X 

xi ' ' • ' x 1 
< N f N 

c / l 

e 
CU 

X 2 cd 

cd o. 

s -o 
X 

_ o\ 
X ~~f 's1 
•'—i OO 'F 

( S <s r- o •o 
" ' ' ~ " 

•r~) ^ X 
X 2 X 

S X ' u b « 
X I a- C/l ü 
T5 r? eu 

X 'F eu 
X 

CA 
cd 
C 

>> •a o i—« O 0O 1 — < < N 

^H cd ' ' *"' 
ói m m 
<N CN 

0 0 

< N 

•o 
ca C o 

S 9 'S Ü 

e 
c/i 
cd 
O 

tu 

T 3 

O 

0) 
- M 

c 
cd > 
c/o 

73 
C + - . 

>• H-1 

C 
a, 
o 

t u 

T 3 

O 

0) 
- M '3 

X 

l d 
N 

SU en 

a, 
o "o c 

4 -

6 0 T 3 

.s 
u 

> 
6 0 

i -
c 
o 

" O 
T 3 
O 

c 
4 -

6 0 
O 
O 
-o u 
6 0 

cd 

ou •3 
•a 

Vi 6 0 

S 
•o 
c 
o 

X 

o 
cd 

'3 
o 

M 

c/l 

O 
O 
-o u 
6 0 

cd 

T 3 u 'o* 
1 * U i 

O O 
'S < M •o •—» X > > >—> 
'S < 

152 



uT cd 
DA 

ed 3Jf O •o T3~ o5 
0) 

TD 
<U 
O 

•a 
t a 

•ö1 

T D 
cd 

'o1 
cd 

Q 
o 
t - l 
M 

eu 
. o 
.g 

*> 
cd 

Û 

g 
'S 
o 

e 
a 

>-* 
H-s J, ^4 e 

a 
c 
ed > 

C 
cd > 

B 
cd > f 

32 

c 
cd > 

cd 

cd 

a C 

OS 

C 
1) 

•a 
3 
CA 

f 

32 
T D 

$ 
c/3 

e < a 
ed 

•a 
ed 

•a T D 
CU 

•a =a 
c _!) — .£ g CA 

U . 
'5 
o 13 "êd 0) 

TD 
±t 

O 

ed E 
O 

•—» 

B J 3 
U i 

G 
t u 

E 
cd 

B 
«S «a eu — U i 

>CA 

w •^ ta er 
M O . 

t-H 4 -
C+--

ta 
C 

.M 
Cfl 
cd 
O 

S1 

'F s 
cx 

5 1 

ct-. 

4-1 
ex 

a 
C/} 

D . 

<U o 
Ü T 3 * .o <L> •a <L) 0 0 CU 

"/•) l> o -* u- i VD o\ ( N •5 f «O l O l— 

' ' ' ~ ^ ~ 
( S CN <N t N CN 

M .* 
Ë 

J 3 

S 
.B 4 - <4-i 

._ " fc* E ._ -8* cx 
J 3 a- - B N J 3 s 

c/3 s F 'F 'W 'F C 
CA 'F s 

c/3 
E 

Ä O 

« cd cd cd cd c+-
CN m •* vu oo 2 »o vo r- O 

CN 
c«"i 
CN 

i n 
CS CN 

T t ' 
CN 

T 3 
t u 
O 

o 
1-9 c o C« 

2 
3 TD 

c - "c 
1) > 
cd 

M 
CL) 

Ë 
1 ) 

cd 
" — i 

CJ 

4 -
cd 

"cd 

cd 

cd 

•a h 
> 
cd 

Q0 
U 

c 
> 
os 
.S M 

u 
t-H a •—> 

TD 

•a 
C/5 
cd 
O 

Si. 
ÇU 

O 
cd 

cd 
CA 

a. 
u 
o 
a. 
o 

M 

M 

.g 
(-1 

CO 

cd 

cd 

'o1 

"c 
1) > 
cd 

M 
CL) 

Ë 
1 ) 

cd 
" — i 

CJ 

> 
CA 
cd 
O 

cd 

'o* 

B 
cd > 

"E 
cd 
I - I 

< 
c 
cd 

CA 

CA 

cd 
o 

> 
cd 

Q0 
U 

ii 
I M 
0> eu o 

ed 

"ÖJ •a 
cd 

O 

£ E E "S 
ex 
E 

H-J 

•a M "ä> S 
O 

o 
N 

"E 
cd 
I - I 

< 
c 
cd 

H-j •3 CU 

ÖJD 

S 
cd 

o 

ed 

ex 
C/J 
k l 

O 

'c? 
1—» 

"o 
cx 
Ë 
22 

C/5 
ed 
o 

H-, 

cd 
N e 

cd 
N 
C 

"S 
ex 
E 13 

a. 
c/3 

O 
C/3 

cd 

cx 
CA 
U t 

O 

S 
O 

o 
N 

> 
"cd > 

*Ï3 
cx 
CA 

O 
E 
cd 

u , 
O •—> O > 

'c? 
1—» 

"o 
cx 
Ë 
22 cd 

E =3 o 
1 — , 

O <% 

> 
"cd > cd 

C =a cd 
Ut 

^ < pq cd" .o* cd~ m cd" J£* cd4 < 

153 



Zoals een vergelijking met het schema van 2 Kon 11-12 laat zien, heeft de Kronist 
in de omlijsting van het geheel een wijziging aangebracht: het opstaan {qwm) van Atalja 
respectievelijk van de dienaren van Joas is vervangen door 'in de beddenopslag' respectie
velijk 'in bed'. Het is niet onmiddellijk duidelijk, waarom de Kronist de qwm-\\]si 
heeft vertimmerd tot een bed-raam. Wel weerspiegelt het laatste de neergang van Joas. 
In dit opzicht is het het equivalent van de sZ/z-omlijsting, die de Kronist evenmin heeft 
overgenomen van zijn bron, maar mijns inziens heeft de Kronist hier een meerwaarde: 
die van de ironie. Vond hij een passief verblijf in en om bedden een passender 'omge
ving' voor deze koning dan het actieve 'opstaan'?16 

Een volgende wijziging die de Kronist heeft doorgevoerd, is dat hij de omlijsting van 
de revolte van Jojada met het getal zeven heeft weggelaten. Het gevolg hiervan is, 
dat de scheiding tussen die revolte en de regering van Joas veel minder nadrukkelijk 
is. Die scheiding is bij de Kronist toch al minder scherp, doordat bij hem in beide 
episoden het gehele volk het subject (de uitvoerder) is, terwijl in 2 Kon 12:2 Jojada 
de fakkel overneemt van de militairen. Bovendien hebben we in de vorige paragraaf 
gezien, dat er redenen zijn om aan te nemen dat de Kronist niet zo zwaar getild heeft 
aan de structuur van de troonsbestijging zoals hij die gevonden heeft in zijn bron. 
Maar tegenover deze weglating staat een versterking van het verbondsmotief: de twee 
brjt-mwt-blo\ùien met een godsdienstige toonzetting worden nu voorbereid door een 
verbond met de oversten over honderd, die de levieten en de familiehoofden, de reli
gieuze en de profane leiders, moeten mobiliseren. Zij staan voor de gehele gemeente 
in vs. 3. 
Een laatste wijziging in de geschiedenis van de troonsbestijging is de hiervoor uitvoerig 
besproken insertie van een scène in het midden van het tweede brjt-mwt-blok. Ook 
deze scène, 23:18-19, is omlijst met een woordgroep die niet alleen de plaats van 
handeling noemt, maar tevens de kern waar alles bij de Kronist om draait: het huis 
van JHWH. 
Als we nu de geschiedenis van de troonsbestijging overzien, merken we op dat ook 
de Kronist het stijlmiddel van de inclusio met liefde heeft toegepast. Daarbij gaat hij 
wel andere wegen dan de auteur van 2 Kon 11, maar kwalitatief noch kwantitatief 
is er veel verschil. 
Hierna wordt het echter anders, in de geschiedenis van Joas' regering leeft hij zich 
volledig uit. In de eerste plaats heeft hij deze episode een chiastische omlijsting meegege
ven: Joas wordt koning - naam van zijn moeder -»«- namen van de moeders van de 
moordenaars - Amasja wordt koning. Deze inclusio weerspiegelt de neergang van 
Joas: in de naam van zijn moeder horen we die van JHWH, de moeders van de moorde
naars stammen uit verderfelijke volkeren. 
Ten tweede is Joas' goede tijd in engere zin ingeraamd met 'alle dagen van Jojada'; 
de betekenis hiervan behoeft geen nadere toelichting. Samen met de dood van Jojada, 
die deze episode afsluit, vormen deze jaren een drieluik, waarvan het middenstuk 

16 Vgl. hoofdstuk 3 paragraaf 3.2. 
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begint en eindigt met wjhj respectievelijk wjhjw.17 In het voorwerk wordt over Jojada's 
activiteiten met betrekking tot Joas verteld, in het naspel lezen we dat hij sterft en 
een waardige begrafenis krijgt. Op zijn beurt bestaat het middenstuk uit een vierluik. 
De buitenste delen, die elkaar complementeren, beginnen beide met wjhj.w De kern 
bestaat uit twee contrasterende delen, die elk met een sprekende koning beginnen: 
wjqr' hmlk respectievelijk wj'mr hmlk. Zo zijn de taalvormen de coördinaten van de 
structuur. 

De aandacht vraagt vervolgens het slot van 2 Kron 24:5, 'de levieten echter haastten 
zich niet'. Volgens de ons overgeleverde tekst, MT, is deze zin blijkens de interpunctie 
de afsluiting van het voorwerk van de episode van het tempelherstel. Het equivalent 
ervan, 2 Kon 12:7b, 'de priesters hadden de gebreken niet hersteld', maakt evenwel 
evident deel uit van het middenstuk, en narratief valt dat ook voor de zin in kwestie 
te verdedigen: er is immers ook in het volgende vers sprake van falende levieten. 
Ik geef de betrokken passages parallel weer; de cruciale zinnen zijn cursief gedrukt: 

2 Kon 12 

5 Toen zei Joas tot de priesters: 

Al het zilver dat bestemd is voor de 
heilige gaven dat naar het huis van JHWH 
gebracht wordt, het gebruikelijke zilver 
per man, de vastgestelde hoeveelheid zil
ver per persoon, en al het zilver waarvan 
het in iemands hart opkomt om het naar 
het huis van JHWH te brengen, 
6 dat moeten de priesters nemen, ieder 
van een bekende; 
en dezen moeten de gebreken aan het huis 
ermee herstellen, alles wat er aan gebre
ken gevonden wordt. 

2 Kron 24: 
4 En het geschiedde daarna: het kwam 
in het hart van Joas op om het huis van 
JHWH te vernieuwen. 
5 En hij verzamelde de priesters en de 
levieten 
en hij zei tot hen: 
Gaat erop uit naar de steden van Juda 
en verzamelt uit heel Israël zilver 

om het huis van jullie God te herstellen, 

van jaar tot jaar, 
en jullie, jullie moeten je haasten in dezen; 

17 De eerste persoonsvorm 'landt op' een perfectum, de laatste op een participium. We hebben 
hier dus niet meer te maken met de 'klassieke' constructie, waar wjhj zijn vervolg vindt in 
een imperfectum consecutivum. 
18 De eerste landt, zoals gezegd, op een perfectum, de tweede op een perfectum consecutivum. 
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7 Maar het geschiedde, in het drieëntwin
tigste jaar van koning Joas, 
- de priesters hadden de gebreken niet 
hersteld -
8 dat koning Joas Jojada de priester en 
de andere priesters riep en hij zei tot hen: 
Waarom herstellen jullie de gebreken aan 
het huis niet? 

de levieten echter haastten zich niet. 

6 Toen riep de koning Jojada, het hoofd 
van de priesters, en hij zei tot hem: 
Waarom heb je er niet op gelet dat de 
levieten uit Juda en Jeruzalem bijeen 
brachten de heffing die opgelegd is door 
Mozes, de dienaar van JHWH en van de 
gemeente van Israël, voor de tent der 
getuigenis? 

Het valt niet met zekerheid uit te maken of de Kronist verantwoordelijk is voor deze 
herplaatsing of dat ze op het conto van de masoreten geschreven mag worden. Maar 
het komt me voor, dat het effect ervan vergelijkbaar is met de hiervoor besproken 
herstructurering van 2 Kon 11:18-19. Door de heroriëntering van het slot van 2 Kron 
24:5 wordt het voorwerk van de betrokken episode veel nadrukkelijker afgesloten, 
waardoor de voortgang van het verhaal aan vaart heeft ingeboet. Met andere woorden, 
weer heeft het geheel een meer statisch karakter gekregen. 

Na de goede jaren van Joas volgen de slechte. Ook hier vinden we een veelzeggende 
inclusio. Het hart van deze episode, de inval van de Arameeërs, waar op onverwachte 
wijze klein wint van groot, wordt namelijk omsloten door lieden die samenzweren 
en ombrengen {qsr respectievelijk hrg). Deze omlij sting bevat bovendien verwij zingen 
naar Jojada: diens hsd (goedertierenheid, vs. 22) is de tegenhanger van het bloed van 
zijn zonen (vs. 25). Op deze manier heeft de Kronist opnieuw een drieluik geformeerd, 
waarvan het eerste en het derde, met oorzaken respectievelijk gevolgen, begrensd 
worden door niet-narratieve zinnen; de kern begint met wjhf9 en eindigt weer niet-narra-
tief. De kern bevat de boodschap: als men JHWH verlaat, helpt zelfs een militaire 
overmacht niet. Ten gerieve van de lezer geef ik van dit tekstgedeelte weer een schema: 

a voorspel: Joas valt af 17ab snz/pf -22e "ipf qsr & hrg 

b inval van Aram 23a wjhj (:pf) -24d snz/pf klein -**- groot 

a naspel: Joas' einde 25ac snz/pf -25g l '&pf qSr & hrg 

Kennelijk heeft de Kronist met voorliefde drieluiken en omsluitingen geconstrueerd. 
Daarbij heeft hij de goede respectievelijk slechte jaren een extra afsluiting meegegeven 
in de vorm van een verwijzing naar de begrafenis van Jojada respectievelijk Joas. 
Deze episoden zijn bovendien parallel gebouwd. 

19 Ook deze landt op een perfectum. 
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Uit het voorgaande laat zich een tweetal conclusies trekken. In de eerste plaats hebben 
we de Kronist leren kennen als een 'constructeur' met een sterke neiging tot schematisme. 
Om te beginnen is dat gebleken bij het onderzoek naar de narratieve structuur: de 
geschiedenis van Joas maakt deel uit van een vlechtwerk van theologisch geladen 
motieven. Verder heeft hij zijn verhaal met drieluiken en omsluitingen tot een imposant 
bouwwerk gemaakt. Deze hang naar fraaie constructies weerspiegelt het belang dat 
hij aan de tempeldienst hecht: ook deze wordt door hem als perfect georganiseerd 
beschreven. 
In de tweede plaats tekenen zich de contouren van een ontwikkeling af. Een zekere 
voorkeur voor drieluiken is al in de oudste laag, 2 Kon 12, aanwezig, maar als we 
dit hoofdstuk naast 2 Kron 24 zetten, lijkt een toenemend gebruik van omsluitingen 
aanwijsbaar, wat samenhangt met de opkomst van een meer statische manier van ver
tellen. 
Deze indruk wordt bevestigd door de voorlopige resultaten van een verdere verkenning. 
In 2 Kron 20, waar Josafat strijd levert tegen Moab en Ammon, lezen we in vs. 1 
een inleidend wjhj, het afsluitende vs. 29 begint op dezelfde manier.20 Verder, aan 
het begin van zijn pesachviering stuurt Jechizkia in 2 Kron 30:1 brieven naar heel 
Israël en Juda, en ook aan Efraïm en Manasse; aan het eind in 31:1 wordt de cultus 
in Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse gereinigd. Een laatste geval: de Kronist raamt 
de kern van de gehele regering van Josia in met 'in het achttiende jaar', zie 2 Kron 
34 :8 en 35 :19. Daarvoor verhaalt hij hoe Josia korte metten maakt met de afgodsdienst 
in zijn rijk, daarna glijdt hij uit en luistert niet naar de woorden van God uit de mond 
van farao Neko (vgl. 2 Kron 35:21-22). Daarmee maakt hij van de regering van Josia 
een groots drieluik, waarvan de buitenste delen weer een tegenstelling vormen, terwijl 
het middenstuk zelf ook een drieluik vormt: in het midden de vondst van het wetboek 
met eromheen de tempelrestauratie en de pesachviering. In al deze gevallen vaart de 
Kronist een eigen koers.21 Maar uiteraard moet verder onderzoek uitwijzen, in hoeverre 
we hier met een typerende eigenaardigheid van deze auteur te maken hebben. 
Ten slotte, evenals in 2 Kon 11:18 (zie paragraaf 2) zou het gedrag van de masoreten 
in 2 Kron 24:5 eventueel in een ontwikkeling naar een meer statische behandeling 
van de verhaalstof kunnen passen. 

20 De eerste landt op een perfectum, b'w (kwamen), de tweede op een substantief, phd 
(verschrikking). 
21 In het laatste geval geeft de brontekst weliswaar zowel bij het begin van de regering van 
Josia (2 Kon 22:3) als bij de pesachviering (23:23) een datering in het achttiende jaar, maar 
de dubbel ingebedde drieluikstructuur moet een vinding van de Kronist zijn. 
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5. Botsende structuren in 2 Kon 11-12 en 2 Kron 23-24: het verhaal 
gaat... of beelden van verhalen? 

In de vorige paragrafen zijn twee benaderingswijzen van oudtestamentische verhalende 
teksten besproken: de narratieve, die de opeenvolgende scènes vooral ziet als schakels 
in een doorlopend verhaal, en de stilistische, die scènes ziet als 'plaatjes' die elkaar 
aanvullen of met elkaar contrasteren. Bij de tweede benadering staat veelal de scène 
in het centrum die het hoogtepunt, de centrale gedachte van de betrokken episode, 
bevat. 
Nu zijn er bij de analyse van de verhalen over Joas in 2 Koningen en 2 Kronieken 
twee plaatsen gevonden, waarbij de narratieve analyse tot een andere structurering 
leidde dan de stilistische. Aan deze discrepantie is het nu volgende gewijd. 
In de eerste plaats doet het hier te onderzoeken verschijnsel zich voor in 2 Kon 12:2-22. 
Het volgende schema brengt een en ander in beeld: 

zender: Joas object: tempelherstel 
eerste optreden van Joas 5a wj'mr "... -6cd snz/ipf" 

de priesters falen 7a wjhj -9c pit & inf 
Jojada treft nieuwe regeling 10a ipf cons -lOef Apf cons 
nieuwe regeling wordt uitgevoerd 11a wjhj -17c snz/ipf 

zender: Joas object: vervreemding tempelschatten 

laatste optreden van Joas 18a 'zj'lh -19g wj'l 

Deze passage behoort narratief tot twee episodes, die van het tempelherstel respectievelijk 
die van de vervreemding van de tempelschatten. In beide gevallen is Joas de zender, 
maar in de tweede episode is Jojada van het toneel verdwenen en Hazaël erop verschenen. 
De scènes volgen logisch op elkaar: Joas geeft de priesters opdracht belastinggelden 
te gebruiken voor het herstel van de tempel, maar deze opdracht wordt niet uitgevoerd. 
Vervolgens treft Joj ada maatregelen, die het gewenste resultaat hebben. Als een buiten
landse koning het land dreigt binnen te vallen, maakt Joas dat echter (gedeeltelijk) 
weer ongedaan. 
Met stilistische middelen is evenwel de laatste episode tot tegenhanger van de eerste 
scène uit de episode van het tempelherstel gemaakt, waar Joas de opdracht geeft om 
belastinggeld daartoe aan te wenden. Deze operatie heeft wel een basis in de inhoud 
van de twee betrokken scènes: in de eerste, de positieve, wordt er toegevoegd, in 
de tweede, de negatieve, verwijderd. Men zou kunnen zeggen dat ze elkaar neutraliseren. 
Daardoor blijft het centrum, de gang vanzaken rondom de tempelrestauratie, overeind. 
In dit opzicht blijft de regering van Joas dan ook met die van Salomo en Josia verbonden. 
Zoals bovenstaand reeds besproken schema laat zien, bestaat op zijn beurt ook dit 
blok uit een drieluik, met in het midden degene die de leiding moet geven aan de restau
ratie, het subject Jojada. 

Hiermee zijn we bij het uiteindelijke verschil in resultaat tussen de twee benaderingswij
zen aangeland. Volgens de narratieve analyse, zo komt het mij voor, staat de zender, 
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koning Joas, centraal. Deze is tijdens zijn gehele regering als drijvende kracht aanwezig. 
Volgens de stilistische analyse echter staan de schijnwerpers op de uitvoerder van 
de tempelrestauratie gericht. Anders gezegd, tegenover de regering van Joas, die uit 
een reeks handelingen bestaat en op zijn beurt een episode is uit een lange rij soortgelijke 
episoden, staat de unieke handeling van de priester Jojada, die tot het gewenste resultaat 
leidt. De narratieve dynamiek staat tegenover de statische stilistiek. 
Het lijkt niet goed mogelijk uit te maken welke van de twee zienswijzen 'genetisch' 
primair is. Het is immers weinig aannemelijk dat een narratieve structuur later is 
omgewerkt tot de huidige. Voor zo'n hypothese bevat onze tekst geen aanwijzingen, 
tenzij men ervan uitgaat dat 2 Kon 12 in fasen ontstaan is en de Hazaël-episode later 
is toegevoegd; bij de bespreking van dit hoofdstuk is deze mogelijkheid al overwogen. 
Maar dan blijft het wel erg toevallig dat deze in vss. 5-6 een inhoudelijke tegenhanger 
heeft, tenzij men aanneemt dat bij de inpassing van vss. 18-19 de gehele passage is 
omgewerkt. In dat geval zijn we echter terug bij af: de integriteit van de ons overgelever
de tekst. 
Een beroep op de tekstgenese om een dubbele structurering te verklaren faalt in ieder 
geval in 2 Kron 24:17-25. Dit tekstgedeelte, het met theologische oogmerken omgewerkte 
correlaat van 2 Kon 12:18-21 en 22b, vormt zozeer een eenheid, dat het onmogelijk 
is tot gelaagdheid te besluiten: het geheel komt uit eenzelfde pen. Ook van deze passage 
geef ik een (enigszins vereenvoudigd) schematisch overzicht: 

zender: oversten object: verlaten bestemmeling: JHWH 

voorspel: Joas valt af 17ab snz/pf - 19c2 1' &pf 

voorspel: Zekarja actief 20ab nz/pf -22e "ipf" qsr & hrg 

zender: JHWH object: verlaten bestemmeling: volk (oversten & Joas) 

kern: inval van Aram 23a wjhj -24d snz/pf klein -*«- groot 

naspel: Joas sterft 25ac snz/pf -25e2 ipf cons qsr & hrg 

naspel: wordt begraven 25f wjqbrhw -25g 1' &pf 

ïnhoudelijk-narratief valt deze episode in twee delen uiteen, die elk uit twee scènes 
bestaan.22 Eerst luistert Joas naar de oversten van Juda en verlaat hij ondanks de 
waarschuwingen van profeten JHWH. Ook Zekarja, de zoon van Jojada heeft geen 
succes; deze moet zijn optreden zelfs met de dood bekopen. Dan volgt de uitvoering 
van het aangekondigde oordeel: JHWH verlaat Juda, zodat het geteisterd wordt door 
een buitenlandse bende. Als wraak voor de moord op Zekarja wordt ten slotte de verlaten 
Joas zelf vermoord. Zo haakt de ene scène in de andere. 
Maar weer doorkruist de stilistische structuur de narratieve. Door de twee chiasmen 
in vss. 23-24, waarvan het tweede de climax vormt, is er een centrum geformeerd 
dat de kern van de laatste fase van Joas' regering bevat. Het begin van deze scène 

22 Ik spreek hier van één episode, omdat het geheel onder de ene noemer van het 'verlaten' 
kan worden gebracht. 

159 



wordt ondubbelzinnig gemarkeerd door wjhj, het einde door een samengestelde nominale 
zin waarin het lot van Joas wordt bezegeld. De omsluitingen met qsr en hrg nemen 
de laatste twijfels aan de stilistische drieluikstructuur weg. Daardoor komt de theologie 
van de Kronist expliciet in het centrum van de belangstelling te staan. Opnieuw zien 
we tegenover een dynamische narratieve structuur - de ene handeling volgt op de 
andere - een stilistische die meer statisch is. En weer kunnen we moeilijk anders dan 
concluderen dat de betrokken passage dubbel gestructureerd is. 
Het is verleidelijk de narratieve en de stilistische structuur in verband te brengen met 
de primaire respectievelijk de secundaire code zoals Bronzwaer die in navolging van 
Lotman in poëtische teksten onderscheidt.23 Onder de primaire code moet de laag 
van het normale taalgebruik verstaan worden. De secundaire code is een modellerend 
systeem dat aan de primaire code wordt opgelegd, waarbij 'modellerend' 'betekenisvoort-
brengend' betekent. Zo worden door parallellismen en chiasmen de corresponderende 
delen op niet-vrijblijvende wijze met elkaar in verband gebracht. De toegevoegde waarde 
van deze stijlfiguren kan bijvoorbeeld versterking van overeenkomst of contrast inhouden. 
Ook omsluitingen brengen betekenis voort: zij genereren een kern, plaatsen iets in 
het centrum. Maar helaas gaat deze vlieger niet zonder meer op. Weliswaar kan de 
stilistische structuur in verband gebracht worden met de secundaire code, maar met 
de narratieve is dat evenzeer het geval. Zo is bijvoorbeeld door het gebruik van motieven 
als de speren en de pijlkokers respectievelijk de vervreemding van tempelschatten 
Joas in 2 Kon 11-12 niet meer alleen Joas, maar ook de nazaat van David respectievelijk 
de voorloper van Josia. Wil men in dit verband niettemin spreken van een primaire 
en een secundaire code, dan is de eerste het verhaal sec: een afgeronde reeks gebeurte
nissen en handelingen die lineair-causaal op elkaar volgen. De tweede wordt dan gevormd 
door narratieve motieven en stijlfiguren. Maar het is uiteraard weinig aannemelijk, 
dat de auteurs van de hier onderzochte verhalen eerst een verhaallijn hebben uitgezet 
en pas daarna de motieven met hun narratieve waarde (en de stijlfiguren met hun effec
ten) hebben aangebracht. Die motieven behoren immers bij het totaalconcept. Wel 
is het mogelijk bij het receptieproces een primaire en een secundaire fase te onder
scheiden. De eerste bestaat dan uit het kennis nemen van het verloop van het verhaal: 
wat gebeurt er en wat is het verband tussen de opeenvolgende gebeurtenissen? In de 
tweede fase ontdekt men dan de diepte in het betrokken verhaal: welke verbanden 
bestaan er met de voorafgaande en volgende verhalen en wat zijn de verhaalinterae 
niet-lineaire relaties? Op dit proces kom ik in het volgende hoofdstuk terug. 
Toch is er een aanwijzing dat de stilistische structuur uiteindelijk de sleutel is tot de 
auteursintentie, althans in het geval van de regering van Joas. Deze resulteert hier 
namelijk in een positief beeld; in het centrum staat immers wat hij aan blijvends heeft 
verricht, de tempelrestauratie. Dit beeld nu komt overeen met het in 2 Kon 12:3 verwoor
de deuteronomistische oordeel: hij deed wat juist is in de ogen van JHWH.24 Het 
wijkt echter af van wat men op grond van de narratief-lineaire benadering zou menen: 
daar redt hij het uiteindelijk niet, wordt hij een voorbode van de verwoesting van 

23 Bronzwaer 1993, 24-29. 
24 Dit oordeel wordt herhaald in 2 Kon 14:3. 
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de tempel en wordt hij in het verlengde daarvan vermoord. Verder onderzoek moet 
evenwel uitwijzen, of deze bevinding een algemenere geldigheid heeft. 

Ik probeer de gevolgen van de in het voorgaande gewonnen inzichten samenvattend 
in een groter verband te plaatsen. Volgens de narratieve benadering vormen de episoden 
en de scènes waaruit die bestaan, schakels in het grote geheel van de geschiedenis 
van het volk Israël. Zowel bij de Deuteronomist als bij de Kronist zien we hoe de 
hand van JHWH dwars door de geschiedenis heen gaat. Zo is in de Koningen-versie 
van de geschiedenis van Joas diens einde nabij als hij dubieuze paden bewandelt. Een 
overeenkomstig lot treft eerst het Tienstammenrijk en daarna ook Juda, zij het dat 
daarvoor uiteindelijk met de begenadiging van Jojakin toch nog enige hoop gloort. 
Ook in de zojuist besproken Kronieken-passage volgt de straf op de zonde: wie JHWH 
verlaten, worden ook door hem verlaten. En het werk van de Kronist loopt in 2 Kron 
36:23 uit op een grote processie naar de herbouwde tempel in Jeruzalem: "Wie nu 
onder u tot enig deel van zijn volk behoort - JHWH zijn God zij met hem, hij trekke 
op. " Hierin mogen we toch een oproep lezen tot de Joden om uit de verstrooiing terug 
te keren naar het land der vaderen. Het komt me voor dat de titel van Ter Lindens 
bestseller Het verhaal gaat... een exponent is van deze zienswijze.25 

De stilistische structurering doorbreekt deze doorgaande lijn. Zij deelt die op in episoden. 
Deze vallen op hun beurt in scènes uiteen die op elkaar reageren. Hierdoor wordt 
de voortgang van de geschiedenis bij wijze van spreken stilgezet, zodat alle nadruk 
op een bepaalde scène (of een groepje scènes) met de daarin optredende de personages 
valt. De schijnwerper wordt op hun doen en laten gericht. Zo handelt Joas in 2 Kon 
12:5-6 wel en in 18-19 niet in de geest van JHWH; in het centrum is de handeling 
geplaatst die cruciaal is voor wat er tijdens diens regering aan blijvends tot stand wordt 
gebracht. In 2 Kron 24:17-25 zien we rondom een concrete theologische boodschap 
in vss. 23-24 een oorzaak tegenover een gevolg staan. Deze invalshoek zou men iconisch 
kunnen noemen: er worden beelden geschetst van het handelen van JHWH en van 
de mensen. Illustratief voor deze benaderingswijze lijkt me de titel van de Nederlandse 
vertaling van Drewermanns studie over het Marcus-evangelie, Beelden van verlossing.,26 

Stuiten hier een protestantse en een katholieke manier van exegetiseren op elkaar? 
Men vergelijke ook de cursorische lezing van De eerste dag met de fragmentarische 
selectie die het rooms-katholieke lectionarium uit het Oude Testament maakt. Het 
lijkt me in ieder geval niet juist om op grond van het door mij onderzochte materiaal 
tot het primaat van de ene of de andere benadering te concluderen. Zowel de iconische 

25 Ter Linden 1996. 
26 Drewermann 1990. Dat een concentrische ordening van scènes een doorbreking van de lineaire 
chronologie in het leesproces impliceert, is ook opgemerkt door Wijntjes (z.j., 3-5): men herkent 
zo'n structuur pas door na lezing van het geheel terug te kijken. Haar studie betreft echter 
vooral gevallen waar de voortgang van het verhaal niet spoort met de tijdsvolgorde van de 
vertelde gebeurtenissen: achronie (zoals in opsommingen, die geen tijdsverloop kennen), synchronie 
(gelijktijdige voorvallen worden na elkaar beschreven) en anachronie (zoals analepsis en prolepsis). 
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als de historische zijn immers inherent aan het materiaal. Beide hebben evenveel recht 
van bestaan. 
Als de door mij onderzochte tekstgedeelten echter een representatief beeld geven van 
de oudtestamentische verhalen, heeft het voorgaande wel consequenties voor de exegese. 
Weliswaar maken de bijbelverhalen namelijk deel uit van het grotere geheel van de 
geschiedenis van het volk van God, maar zeker indien de vooralsnog hypothetische 
tendens tot versterking van de stilistische component inderdaad op grotere schaal 
aanwijsbaar blijkt,27 zou het onjuist zijn eenzijdig de nadruk te leggen op aspecten 
als 'de komst van het koninkrijk Gods' of 'de hand van JHWH in de geschiedenis'. 
Door deze ontwikkeling lijkt er immers een toenemende neiging te zijn episoden en 
scènes los te maken van hun context in ruimere zin, zodat ze meer op zichzelf komen 
te staan; deze zelfstandigheid is overigens al in de oudste van de hier onderzochte 
teksten, in 2 Kon 12, aanwijsbaar. Daardoor geven de concrete situaties van de perso
nages niet in de laatste plaats beelden van hoe het in de wereld toegaat. En daarin 
zij zijn exemplarisch voor de onze. 

6. Masoretische structuren 

Bij de bespreking van 2 Kon 11: 17-20 en 2 Kron 23:16-21 is al naar voren gekomen 
dat de masoretische indeling van de Hebreeuwse bijbel zoals de Codex Leningradensis 
die weergeeft, zich niet alles gelegen laat liggen aan overwegingen van narratieve 
en zelfs van stilistische aard. Zo is 2 Kron 23:16-21 in éénpetucha ondergebracht 
met 24:1-14, tekstgedeelten die in ieder geval narratief tot verschillende episoden 
behoren. In deze paragraaf wil ik deze indeling onder de loep nemen. Daartoe geef 
ik eerst een synoptisch overzicht van de betrokken indeling van de onderzochte tekst
gedeelten. 

27 In de deuterocanonieke Wijsheid van Salomo, een oorspronkelijk in het Grieks geschreven 
werk dat uit de eerste eeuw voor het begin van onze jaartelling stamt, komt dit verschijnsel 
eveneens veelvuldig voor, zie Beentjes 1987, 12. Het is dus niet beperkt gebleven tot de 
Hebreeuwstalige Joodse literatuur. 
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2 Kon telling BHS 2 Kron 

PI 11:1-3 Joas gered PO 22:2-12 regering Achazja 

P2 Joas wordt koning PI Joas wordt koning 

SI 11:4-12 verbond Jojada-
militairen 

SI 23:1-11 Davidisch koning
schap hersteld 

S2 11:13-14 Atalja naar de tempel S2 23:12-13 Atalja naar de tempel 

S3 11:15-16 Atalja gedood S3 23:14-15 Atalja gedood 

P2 Joas' goede jaren 

S4 11:17-20 'refrein' SI 23:16-21 cultus hersteld 

S5 12:1 afsluiting: zeven jaren S2 24: 1-14 tempel hersteld 

P3 12:2-6 Joas' eerste optreden 

P4 12:7-17 herz, regeling tempelherstel 

P3 Joas' slechte jaren 

SI 24:15-16 Jojada sterft 

S2 24:17-19 Joas dwaalt af 

S3 24:20-22 Joas doodt Zekarja 

P5 12:18-22 Joas' laatste optreden P4 Joas' einde 

SI 24:23-25 dood van Joas 

S2 24:26-27 afsluiting 

Zoals dit overzicht laat zien, zijn er nogal wat verschillen in indeling tussen de Koningen
en de Kroniekenversie. Deze zijn ten dele te verklaren vanuit tekstuele verschillen. 
Met name de manier waarop de late jaren van Joas door de Kronist zijn omgewerkt, 
heeft zijn sporen nagelaten. In feite is er op petucha-niveau slechts één overeenkomst: 
zowel 2 Kon 12:18-22 als de paralleltekst 2 Kron 24:23-27 vormen één petucha. Te
gelijkertijd vinden we hier echter ook een verschil: in 2 Kronieken is die petucha 
verdeeld in twee setumot, in 2 Koningen niet. Nu omvat de Kroniekenversie wel meer 
tekst, waardoor men eerder een nadere indeling kan verwachten, maar de vraag is, 
waarop genoemde tweedeling dan wel gebaseerd is. Het antwoord hierop is eenvoudig : 
de eerste setuma is narratief, de tweede bestaat uitsluitend uit nominale zinnen met 
zakelijke achtergrondinformatie. In 2 Kon 12:18-22 zijn deze 'tekstsoorten' evenwel 
met elkaar vervlochten, zodat een overeenkomstige scheiding daar niet mogelijk was. 
Daar staat het narratieve vs. 21 met een bijbehorende achtergrondmededeling, vs. 
22a, als een nagekomen mededeling tussen de raamwerkachtige verzen 20 en 22bc. 
Om verder inzicht te krijgen in de principes waarop de indeling mpetuchot en setumot 
berust, onderzoek ik de twee versies afzonderlijk. 

ïn 2 Kon 11 vormt de redding van Joas een afzonderlijke petucha. In dit geval omvat 
eenpetucha dus één episode/scène. De tweede petucha omvat de opstand van Jojada, 
11:4-12:1, die uiteenvalt in vijf setumot. De laatste daarvan beslaat slechts één vers, 
12:1, waar vermeld wordt dat Joas toen zeven jaar was. De reden voor deze indeling 
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moet zijn, dat dit vers zo duidelijk de troonsbestijging van Joas afrondt door terug 
te grijpen naar het begin ervan in vs. 4, dat begint met 'in het zevende jaar...'; de 
desbetreffende setuma vertelt, hoe Joas door een samenzwering van Jojada met de 
militairen tot koning gezalfd wordt. De buitenste setumot van deze pelucha vormen 
dus een omlijsting met het getal zeven. Maar de toespraak van Jojada tot de militairen 
met zijn chiastisch slot in vs. 8 is onderdeel van een groter geheel geworden. Verder, 
ook de tweede en de vierde setuma lijken eikaars tegenhanger: in de tweede komt 
Atalja uit het paleis naar de tempel, in de vierde worden eerst de tempels van Baal 
respectievelijk JHWH 'op orde gebracht', waarna het paleis de juiste bewoner krijgt; 
ze zijn dus qua plaats van handeling chiastisch geordend. In het midden staat dan de 
derde setuma met de dood van Atalja. Kennelijk is deze gebeurtenis voor de instantie 
die deze indeling heeft aangebracht, het hoogtepunt geweest van de betrokken episode. 
Als het voorgaande houdbaar is, betekent de sefw/na-indeling in 2 Kon 11:4-12:1 een 
herordening van de basisstructuur van deze episode. Deze wijziging is wel in overeen
stemming met de tendens waarvan het bestaan al eerder vermoed is: de verschuiving 
van een (in dit geval parallel-) lineaire naar een concentrische opbouw. 
De derdepetucha omvat het eerste optreden van Joas, waarvan zijn (vergeefse) poging 
tot de financiering van het tempelherstel het belangrijkste deel vormt. De vierde omvat 
de geslaagde poging daartoe met de restauratie zelf. De vij fde en Izaislz petucha beslaat 
de nadagen van Joas: diens optreden tegen Hazaèl en zijn dood. De laatste ânepetuchot 
vormen een drieluik, dat in hoofdzaak overeenkomt met het buitenste drieluik dat 
de analyse van de stilistische structuur aan het licht heeft gebracht; alleen is het raamwerk 
in de buitenste delen daarvan geïncorporeerd. 

Volgens deze voorstelling van zaken lijkt de eerste petucha met de redding van Joas 
er enigszins verloren bij te staan. Vermoedelijk is dit echter slechts schijn, want als 
men de petucha-'mdeYmg van de voorafgaande episoden erbij betrekt, krijgen we een 
ander beeld: 

P 2 Kon 10:1-17 Jehu roeit geslacht van Achab uit 

S 1-14 70 zonen van Achab gedood 

S 15-17 broers van Achazja gedood 

P 2 Kon 12:18-36 Jehu roeit Baälsdienst uit 

S 18-29 Jehu roeit Baälsdienst uit 

S 30-36 slot regering van Jehu 

P 2 Kon 11:1-3 Joas gered 

Zo gezien maakt de redding van Joas hier deel uit van het optreden van Jehu, waarvan 
de vernietiging van de Baälsdienst de kern vormt; de redding van Joas is dan de tegenhan-
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ger van de eliminatie van het huis van Achab.2S Merkwaardigerwij s maakt in 2 Kronie
ken de redding van Joas eveneens deel uit van een vorige episode, namelijk van de 
petucha die de regering van Achazja omvat, 2 Kron 22:2-12. 
Als de tekenen niet bedriegen, betekent de indeling in petuchot en setumot dus een 
versterking van de tendens in de richting van een meer statische kijk op de betrokken 
verhalen. Er lijkt immers een voorkeur aanwijsbaar voor een concentrische opbouw 
ervan rondom een centrum, een inmiddels bekend verschijnsel. 

Zoals reeds vermeld, wijkt de wijze waarop de Kroniekenversie van de geschiedenis 
door de masoreten is gestructureerd, af van de manier waarop dat in 2 Koningen is 
gedaan. In de eerste plaats maakt de redding van Joas in 2 Kron 22:10-12 deel uit 
van de regering van Achazja; de bespreking hiervan valt buiten het kader van dit onder
zoek.29 In de tweede plaats is het equivalent van het 'refrein', 2 Kron 23:16-21, 
van de geschiedenis van de troonsbestijging afgesplitst en met de tempelrestauratie 
in een afzonderlijke petucha geplaatst; dit tekstgedeelte is hiervoor al besproken. In 
de derde plaats is de episode van de slechte jaren van Joas in een eigen petucha 
ondergebracht; daardoor vormen de slechte jaren van Joas en zijn dood twee petuchot. 
Ik ga nu over tot de behandeling van de afzonderlijke onderdelen. 
De eerste petucha omvat de troonsbestijging van Joas. Deze bestaat uit een drietal 
setumot: de samenzwering van Jojada, de komst van Atalja naar de tempel en de dood 
van de laatste. In het midden staat dus het gebeuren in de tempel; de betrokken verzen 
geef ik hieronder weer: 

12 Toen Atalja... het geroep van het volk hoorde dat toe-ijlde en de koning 
toejuichte, 
kwam zij naar het volk in het huis van JHWH. 

13 En zij zag, en zie: de koning stond bij zijn zuil bij de ingang, 
de zangers en de trompetten waren bij de koning 
en het gehele volk des lands was verheugd 
en blies op de trompetten, 
en de zangers waren er met de muziekinstrumenten 
en gaven het teken dat er lofzangen gezongen moesten worden; 
toen verscheurde Atalja haar kleren 
en zei: 

Verraad, verraad! 

Een nadere beschouwing van deze passage leert, dat ze symmetrisch gebouwd is. In 
de periferie (vs. 12 respectievelijk 13g-i) staat Atalja. Het middenstuk heeft, geheel 
in de stijl van de Kronist, een cultisch karakter. De masoretische indeling berust hier 

28 Een analyse van de interne structuur van de betrokken petuchot valt buiten het kader van 
dit onderzoek; het verschijnsel van de tweeledige petucha komt bij de bespreking van 2 Kron 
23-24 ter sprake. 
29 Zie hiervoor Van den Berg 1998, 89-96. 
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dus weer op een verrassende herinterpretatie van de beschikbare gegevens, die daar 
zeker niet mee in strijd zijn. Maar een herinterpretatie is het wel. Er zijn namelijk 
geen formele verschijnselen die erop kunnen wijzen dat deze verzen in de geschiedenis 
van de troonsbestijging een bijzondere positie innemen. Bovendien heeft het blok 2 
Kron 23:16-21 oorspronkelijk bij de troonsbestijgingsgeschiedenis gehoord en niet 
bij de regering van Joas; deze passage staat immers buiten het in essentie van de 
Deuteronomist overgenomen raamwerk van hoofdstuk 24. De centrale positie die 23:12-
13 hier volgens de indeling van de Codex Leningradensis inneemt, moet dus secundair 
zijn.30 Kennelijk zijn de hier onderzochte verhalen in bepaalde opzichten meerduidig. 
Op de theoretische achtergrond daarvan ga ik in hoofdstuk 5 van deze studie nader 
in. 

Over de masoretische structuur van depetucha die 2 Kron 23:16-24:14 omvat, kan 
ik hier kort zijn, omdat deze al in de paragraaf over de verschuivende structuren aan 
de orde is geweest. We zien hier twee setumot die wel eikaars tegenhanger zijn, maar 
niet tegenover elkaar staan, ze vullen elkaar eerder aan. De omlijsting met 'alle dagen 
van Jojada' is hier overigens ondergesneeuwd; de eerste vermelding staat nu middenin 
de betrokken setuma. 
De volgende petucha, 2 Kron24:15-22, bevat stof die uit de pen van de Kronist afkom
stig is. Ze omvat de slechte jaren van Joas. Evenals depetucha met de troonsbestijging 
bestaat deze uit drie setumot. In de buitenste twee sterven Jojada respectievelijk diens 
zoon; ze vormen een tegenstelling. De eerste sterft immers op een aartsvaderlijk hoge 
leeftijd en krijgt een eervolle begrafenis, de tweede wordt vermoord. In de middelste 
lezen we de kern van deze petucha: als de dienaren van JHWH niet meer gehoord 
worden, wordt alles donker. Ook hier wordt een stilistische omlijsting verduisterd: 
de samenzwering tegen en de moord op Zekarja (qsr respectievelijk hrg) bevinden 
zich in deze petucha, de tegenhanger met Joas als slachtoffer staat in de volgende. 
De laatste petucha omvat Joas' einde. Deze bestaat uit slechts twee setumot; ze verhouden 
zich zoals besproken meer of minder als verhaal tot commentaar. 

In deze paragraaf hebben we gezien, hoe de masoretische indeling haar eigen weg 
is gegaan. Deze eigenzinnigheid betreft in de eerste plaats de onderlinge groepering 
van depetuchot en setumot. Daarbij is binnen de hier onderzochte tekstgedeelten op 
vier plaatsen een concentrische ordening van scènes/episoden aanwijsbaar; in een tweetal 
gevallen is er een meer polaire ordening aangebracht. Vrijwel altijd is er sprake van 
de constructie van tekstgedeelten die op elkaar reageren. In de tweede plaats zijn vooral 

30 Van de oorspronkelijke parallellie tussen twee reeksen scènes zoals de Deuteronomist die 
in 2 Kon 11:4-20 geconstrueerd had, is hier nog slechts een echo aanwezig. Wel is voor de 
twee blokken die omsloten worden door wjkrt brjt en wjmjtwh respectievelijk hmjtw (2 Kron 
23:3-15 respectievelijk 16-21), een nieuwe scène (23:1-2) geplaatst, maar in het begin daarvan 
lezen we wjqh bbrjt; hier wordt dus voor de verbondssluiting een ander werkwoord, Iqh in 
plaats van krt, gebruikt. Daarom kan hier slechts in beperkte mate gesproken worden van een 
poging de parallellie althans formeel te bewaren. 
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in 2 Krön 23-24 structurele aanwijzingen in de grondtekst zoals omsluitingen lang 
niet altijd gehonoreerd. Onderstaand schema brengt dat in beeld: 

P Joas wordt koning 

S 23: 1-2 oproep Jojada wjqh bbrjt 

herstel goddelijke ordening 

3-11 dynastie hersteld wjkrt brjta 

S 12-13 Atalja komt naar de tempel 

S 14-15 Atalja wordt gedood wjmjtwb 

P Joas' goede jaren 

S 16-21 cultus hersteld ('refrein') wjkrt brjta - hmjtwb 

S 24: 1 raamwerk Joas koningc - naam moederd 

2-3 goede jaren: voorspel alle dagen van Jojadae 

4-14 tempelherstel alle dagen van Jojadae 

P Joas' slechte jaren 

S 15-16 goede jaren: naspel in de stad van David, 

S 17-19 slechte jaren: voorspel I 

S 20-22 slechte jaren: voorspel II qsr & hrgg 

P Joas' einde 

S 23-24 inval van Aram klein -»*- groot 

25 slechte jaren: naspel qsr & hrgg; 
in de stad van David, 

S 26-27 raamwerk namen moeders,, -
Amasja koningc 

Zoals dit overzicht laat zien, komt om te beginnen de in Kronieken toch al dubieuze 
parallellie tussen de troonsbestijging en het 'refrein' niet in de masoretische indeling 
tot uitdrukking; de beide onderdelen zijn in verschillende petuchot ondergebracht. 
Bovendien is een aantal omlijstingen aan het zicht onttrokken. In de eerste plaats is 
dat de niet in dit schema opgenomen inclusio van het gehele leven van Joas met 'in 
de beddenopslag' (2 Kron 22:11) / 'in bed' (24:25), in de tweede plaats de chiastische 
omsluiting van de regering van Joas, in het schema weergegeven met de indices cd/dc. 
Ten derde is zoals hiervoor al besproken de omsluiting met 'alle dagen van Jojada' 
verdwenen, evenals die met qsrlhrg. Ten slotte heeft de zinsnede 'in de stad van David' 
geen episode-(i.c. pefHcfaz-jafsluitende waarde (meer). 
Ook het gebruik van zinstypen lijkt bij de masoretische indeling geen doorslaggevende 
rol te hebben gespeeld. Op de grenzen tussen de setumot die de komst van Atalja naar 
de tempel en haar dood omvatten, en op die tussen Atalja's dood en het cultusherstel 
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bevinden zich alleen narratieve zinnen,31 terwijl de grens tussen het tempelherstel 
en de dood van Jojada slechts gemarkeerd wordt door een narratieve zin die weliswaar 
met wjhj begint, maar dit zonder de betekenis 'en het geschiedde'. Onderstaand overzicht 
laat dat zien:32 

P Joas wordt koning 

S 2 Krön 23: 1-11 Davidisch koningschap hersteld snz/pf - "ipf" 
S 12-13 Atalja komt naar de tempel ipf cons - ipf cons 

S 14-15 Atalja wordt gedood ipf cons - ipf cons 

P Joas' goede jaren 

S 23: 16-21 cultus hersteld ipf cons - snz/pf 
S 24: 1-14 de tempel hersteld nz - wjhj & pt 

P Joas' slechte jaren 

S 15-16 Jojada sterft ipf cons - kj & pf 
S 17-19 Joas dwaalt af snz/pf - 1' & pf 

s 20-22 Joas doodt Zekarja snz/pf - "ipf" 
P Joas' einde 

S 23-25 dood van Joas wjhj & pf - 1' & pf 
S 26-27 afsluiting nz - ipf cons 

Kennelijk is er bij de indeling mpetuchot en setumot vooral naar de 'fatische' laag, 
naar het verhaalverloop gekeken, wat een bevestiging betekent van het hiervoor gemaakte 
verschil tussen een primaire en een secundaire code. 

In het voorgaande is er steeds meer of minder stilzwijgend van uitgegaan, dat de 
masoretische indeling zoals de uitgevers van de BHS die in de Codex Leningradensis, 
die uit 1008 stamt, hebben aangetroffen, overeenkomt met die in andere bronnen. 
Deze voorstelling van zaken is echter niet geheel juist. 
Zoals Oesch heeft laten zien, zijn er al in de eerste eeuw van onze jaartelling pogingen 
gedaan de indeling 'mpetuchot en setumot, die in principe dan al minstens twee eeuwen 
oud is, te fixeren. Uit die tijd stamt namelijk een verbod om in liturgische handschriften, 
d.w.z. manuscripten met de boeken van de Thora en Ester, die in hun geheel in de 
synagoge gelezen werden (en worden),33 petucha- en setuma-mMmgen te verwisselen. 
Verder stamt uit de 9e eeuw een Babylonisch masoracommentaar met de opgaven van 
begin en eind van de betrokken parasiot; in moeilijk te dateren westelijke masora-

31 De setuma met Atalja's dood eindigt wel met directe rede: "Verraad, Verraad!" 
32 In dit schema wordt vermeld, tot welk zinstype de eerste respectievelijk de laatste zin van 
de betrokken setuma behoort. 
33 De Esterrol ter gelegenheid van het Poerimfeest; uit andere rollen werd (en wordt) wel gelezen, 
maar niet cursorisch. 

168 



handschriften komen overeenkomstige lijsten voor. Ten slotte, Maimonides heeft in 
de tweede helft van de 12e eeuw getracht op basis van de Codex Aleppo een standaardlijst 
voor de Thora op te stellen.34 Dat de oorsprong van de indeling zoals die in de oude 
masoretische handschriften te vinden is, inderdaad omstreeks het begin van onze 
jaartelling gezocht moet worden, bewijst de grote mate van overeenstemming tussen 
bijv. de fragmenten Mur XII met gedeelten uit de twaalf profeten en de Codex Cairo: 
90% van de petucha- en 70% van de setuma-greraen stemmen overeen.35 Wel is 
de indeling in de loop van het eerste millennium verfijnd. Daarbij bewijst de lijst van 
Maimonides overigens, dat uniformiteit in zijn tijd geen vanzelfsprekendheid was. 
Ook doet de opstelling ervan vermoeden dat daarna met name in de Profeten en de 
Geschriften verschillen te verwachten zijn. Het is daarom niet verrassend, dat raadpleging 
van oude bronnen een enigszins gedifferentieerd beeld oplevert, dat ik nu ga bespreken. 
Onderzocht zijn om te beginnen de Codex Cairo uit 895, geschreven door Mose ben 
Aser, een prominent vertegenwoordiger van de masoreten, en de Codex Aleppo uit 
de eerste helft van de tiende eeuw, waarvan de vocalisering, de accenttekens en de 
masora van de hand van diens zoon Aäron zijn.36 Verder de BHK2, die zich baseert 
op de Tweede Rabbijnenbijbel van Jakob ben Chajimuit 1514/25, ook wel de Bombergia-
na genoemd,37 en de uitgave van Ginsburg uit 1894, die daarvan een kritische weergave 
biedt.38 In Qumran zijn tot dusver geen fragmenten gevonden met de hier onderzochte 
tekstgedeelten.39 Het schema op de volgende pagina geeft een synoptisch overzicht 
van het leven van Joas volgens 2 Kon 11-12: 

34 Oesch 1979, 90-96. 
35 Oesch 1979, 288. 
36 Würthwein 1988, 43-44. 
37 Würthwein 1988, 52. 

Deze uitgave werd voor het eerst gepubliceerd door de Trinitarian Bible Society te Londen 
als The Massoretico-Critical Text of the Hebrew Bible; ik heb een latere uitgave hiervan 
geraadpleegd, die is uitgegeven door The Society for Distributing Hebrew Scriptures (Edgware 
Middx, England). De nodige gegevens werden mij in een brief van 12-12-1997 verstrekt door 
de heer Eric R. Browning, General Secretary van genoemde Society. 
"Vgl. Glessmer 1993, 173 en 189 en Ulrich 1994, 129 en 1995, 107. 
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Zoals het overzicht laat zien, komen de oude handschriften Leningrad en Cairo geheel 
overeen, terwijl Aleppo op één plaats afwijkt: hier vormen de verzen 13-16 van hoofdstuk 
11 slechts één setuma. Hoe moet dit verschil beoordeeld worden? Een eerste mogelijkheid 
is dat Aleppo 'corrupt' is. Dat is echter allesbehalve zeker, omdat dit handschrift op 
deze plaats overeenstemt met de Bombergiana. Mogelijk hebben we in dit geval met 
twee enigszins verschillende tradities van doen. In ieder geval hebben we hier niet 
met een voorbeeld te maken dat tegen de hiervoor ontwikkelde hypothese pleit, dat 
de masoretische indeling erop gericht is geweest tekstgedeelten op elkaar te laten 
reageren. In de betrokken petucha zijn de eerste en de vierde setuma namelijk nog 
steeds eikaars pendant door het gebruik van het getal zeven; alleen hebben we nu met 
een tweeledig middenluik te maken, waarvan het tweede deel als het ware een onder
streping is van het eerste. 
De stand van zaken bij de gedrukte uitgaven, i.e. de editie-Ginsburg en BHK2, valt 
moeilijker te beoordelen. Hier zijn het slot van de regering van Jehu, die van Joas 
en die van Joachaz in één petucha samengenomen.40 Dat doet vermoeden dat we 
hier wel met een corrumpering van het masoretische systeem te maken hebben. Daarom 
ga ik er hier niet verder op in. 
Geheel anders liggen de zaken bij de masoretische indeling van de regering van Joas 
van Juda in 2 Kronieken. Het volgende overzicht brengt dat in kaart: 

w Bovendien is in BHK2 het begin van de regering van Joas verdeeld in een raamwerkdeel 
(12:1-4) en zijn eerste optreden in engere zin (5-6). 
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Omdat dit tekstgedeelte in de Codex Cairo ontbreekt, moeten we ons wat de oudste 
handschriften betreft tevreden stellen met een vergelijking van Leningrad met Aleppo. 
Zoals het overzicht laat zien, komen die in 2 Kron 22:2-23:15 overeen; daarna beginnen 
de verschillen. Weliswaar omvatten Joas' goede jaren in beide handschriften eenpetucha 
die in twee setumot uiteenvalt, maar de grens tussen die twee bevindt zich niet op 
dezelfde plaats: in L ligt die tussen 23:21 en 24:1, in A tussen 24:2 en 3. Op zichzelf 
is de laatstgenoemde keuze verklaarbaar, want nu begint de setuma die het herstel 
van de cultus omvat, met het sluiten van het verbond door Jojada en eindigt ze met 
de mededeling dat Joas deed wat juist is in de ogen van JHWH zolang Jojada leefde; 
met andere woorden, Jojada omsluit deze setuma. Deze begrenzing wordt, getuige 
de editie-Ginsburg en BHK2, gesteund door de Rabbijnenbijbel. Maar daar staat tegenover 
dat het raamwerk van Joas' regering (2 Kron 24:1-3) nu over twee setumot verdeeld 
is. Daardoor is het niet goed mogelijk uit te maken of de indeling van L of die van 
A hier de oudste rechten heeft. 
Het tweede verschil is, dat in L Joas' slechte jaren één petucha vormen, die in drie 
setumot uiteenvalt, terwijl in A er weepetuchot zijn, waarvan de tweede twee setumot 
telt. Inhoudelijk valt ook de laatstgenoemde indeling te verklaren: de eerste petucha 
omvat de oorzaak, de tweede het gevolg; eenzelfde verhouding is aanwijsbaar tussen 
de twee setumot. Het belangrijkste effect lijkt echter, dat het laatste deel van Joas' 
regering hier een drieluik vormt met in het midden zijn morele ondergang, ervoor 
de dood van zijn goede genius en erna zijn eigen dood. Zo wordt evenals in L de 
morele duisternis door de dood omgeven, zij het op een andere manier. 
Het derde verschil is, dat in L de petucha met Joas' einde wel in twee setumot is ver
deeld, terwijl dat in A niet het geval is. Het is moeilijk uit te maken of L hier een 
verfijning is van een ouder systeem of dat A, met de Rabbijnenbijbel, de zaak vereen
voudigd heeft. 
Wat de laatstgenoemde bron betreft, hier lopen de beide versies, Ginsburg en BHK2, 
uiteen. In de tweede uitgave overschrijdt de petucha die de episode met het optreden 
van Atalja omvat, de grenzen daarvan; in het schema is dat aangeduid met een naar 
boven gerichte pijl. De eigenlijke regering van Joas is op haar beurt samen met de 
regering van Amasja in een petucha ondergebracht, wat is gesymboliseerd met een 
omlaag gerichte pijl. Omdat deze regeringen buiten het kader van mijn onderzoek 
vallen, laat ik BHK2 verder buiten beschouwing. 
Ginsburg daarentegen vraagt om een nadere bespreking. De eerste petucha, 2 Kron 
22:2-23 : 15, begint met de vermelding van de invloed van Atalja op haar zoon Achazja 
(22:2-4) en eindigt met de dood van deze koningin-moeder (23:14-15); de betrokken 
episode begint en eindigt dus met het optreden van Atalja en mag daarom in feite 
haar regering genoemd worden. Deze petucha is bovendien concentrisch gebouwd. 
In het midden staat het herstel van het Davidisch koningschap, de scènes daar onmiddel
lijk omheen spelen zich af in de tempel en in de buitenste setumot worden twee vorsten 
gedood over wie weinig goeds te melden is. De tweede petucha begint en eindigt, 
zoals we hiervoor gezien hebben, met Joj ada, terwijl de derde de episode omvat waarin 
Joas zelfstandig optreedt. Deze petucha begint met de vermelding dat Joas twee vrouwen 
krijgt, en eindigt met die van de namen van de moeders van zijn moordenaars. Ook 
deze is concentrisch gebouwd: evenals in L dwaalt in het midden Joas af en heerst 
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daaromheen de dood. Daar weer omheen bevinden zich twee contrasterende scènes: 
de tempelrestauratie van Joas en diens dood, maar die vallen als het ware tegen elkaar 
weg, zodat er een somber beeld van Joas overblijft. Ten slotte, als we allepetuchot 
waarin Joas een rol speelt, in ogenschouw nemen, staat de petucha waarin Jojada 
het begin en het einde vormt, in het midden. In de omringende petuchot lijken de 
gebeurtenissen 'in het licht te staan' van de aanwezigheid van vrouwen. Dat geeft 
te denken en vraagt om verder onderzoek. 
Als we de geanalyseerde bronnen op een rij zetten, mogen we concluderen dat er 
weliswaar onderlinge verschillen zijn, maar dat die in eenzelfde richting wijzen. Steeds 
lijkt er in de indeling in petuchot en setumot namelijk een tendens aanwijsbaar om 
de onderdelen zo te begrenzen dat er een spel wordt gespeeld met parallellen en 
contrasten, waarbij doorgaans in het midden staat wat ook inhoudelijk als kern kan 
worden opgevat. Maar wat die kernen zijn, is niet van tevoren voorspelbaar. Dat blijkt 
het duidelijkst in 2 Kron 22-24. In de Leningrader variant is de kern van de troons
bestijging van Joas de komst van Atalja naar de tempel; zoals hiervoor is besproken, 
heeft die een cultisch karakter. Bij Ginsburg staat het herstel van het Davidisch koning
schap echter centraal, een gebeurtenis die voorafgegaan en gevolgd wordt door tem
pelscènes; daaromheen heerst de dood. Hoezeer deze indelingen op (her-)interpretatie 
berusten, laat het volgende synoptische overzicht van 2 Kron 23 :16-24:27 zien, waarin 
naast de stilistische structuur de masoretische indelingen van Leningrad en Ginsburg 
weergegeven zijn: 
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Zoveel hoofden zoveel zinnen, zou men kunnen zeggen. 
Valt er iets te weten te komen over de tijd waarin de indeling in petuchot en setumot 
is ontstaan? Een aanzet tot beantwoording van deze vraag biedt een onderzoek van 
Conrad. Deze heeft deze structurering onderzocht in enige (late) bijbelboeken waarin 
ze slechts op enkele plaatsen is aangebracht, namelijk Prediker, Job en het (in het 
Hebreeuws geschreven) laatste deel van Daniël.41 

Zoals Conrad vermeldt, komen in Prediker slechts op vier plaatsen 'alinea'-aanduidingen 
voor. Door twee ervan is Pred 3:2-8 een afzonderlijke setuma. De betrokken verzen 
omvatten het tekstgedeelte met de vermaarde woorden 'Er is een tijd om te...' De 
begrenzing ervan is enigszins bevreemdend, omdat vs. 1 inhoudelijk de inleiding bij 
2-8 is. Bovendien kan men de inhoud van deze verzen moeilijk de centrale gedachte 
van dit bijbelboek noemen, dat is eerder de twijfel omtrent de zin van het menselijk 
handelen, waarbij begrippen als hbl (ijdelheid) enjtrwn (voordeel) herhaaldelijk klinken. 
Nu vermoedt Conrad dat de indeling in kwestie in verband gebracht moet worden 
met een discussie rondom Prediker; de genoemde centrale gedachte zal zeker geen 
algemene instemming gevonden hebben, en door een algemene wijsheid als kern te 
poneren zal men getracht hebben het boek acceptabeler te maken. 
In Job vraagt de isolering van 28:12-18, die eenpetucha vormt, om aandacht. Ook 
hier vermoedt Conrad een 'correctie' op het grondpatroon van het boek, de discussie 
tussen God en Job. In het betrokken tekstgedeelte wordt de onvindbaarheid van de 
wijsheid benadrukt. Deze komt echter in Job buiten hoofdstuk 28, een loflied op de 
wijsheid, nergens als zelfstandige entiteit voor, maar steeds als eigenschap van God 
en mens; dat wijst er overigens op dat dit hoofdstuk later is ingevoegd.42 Daarom 
zouden we de instantie die verantwoordelijk is voor de alinea-indeling, die verwant 
lijkt aan de interpolator van dit hoofdstuk, in de kring van de laat-Joodse wijsheidsleraren 
mogen zoeken.43 In de derde plaats wijst Conrad op Dan 12:4-8, een passage die 
éénpetucha vormt. Hierin wordt vermeld dat de visioenen van Daniël verborgen zullen 
blijven tot de eindtijd. Deze gedachte zou niet direct de hoofdgedachte vormen van 
Dan 12; daar gaat het volgens hem om de gang van zaken in die eindtijd. Maar ze 
is wel in overeenstemming met de ideeën die in apocalyptische kringen geliefd waren. 
Op grond van deze overwegingen komt Conrad tot het vermoeden dat de indeling 
in petuchot en setumot afkomstig is uit de eeuwen rondom het begin van onze jaartelling. 
Deze structurering lijkt namelijk niet in overeenstemming met de ideeën die in het 

41 Conrad 1968. 
42 Vgl. ook Smend 1989, 203 en Soggin 1989, 450. 
43 Conrad 1968, 54. Helaas wijst de masoretische indeling niet altijd zo eenduidig in deze richting. 
Zo vormt 1 Kon 3:3-14 één setuma, waarin eerst (vss. 3-4) wordt vermeld dat Salomo JHWH 
offers brengt op de hoogten, met name die te Gibeon; daarna vraagt hij om wijsheid en krijgt 
hij die ook. De Kronist heeft deze passage geïdealiseerd door te vermelden dat de tent der 
samenkomst zich op de hoogte te Gibeon bevond. Maar zijn weergave van dit verhaal, 2 Kron 
1:1 -13, omvat eenpetucha die uiteenvalt in twee setumot. In de eerste, vss. 1-10, vraagt Salomo 
om wijsheid, in de tweede, vss. 11-13, krijgt hij die. Noch in 1 Koningen noch in 2 Kronieken 
worden dus de verzen waarin de wijsheid expliciet ter sprake komt, door de masoretische indeling 
geïsoleerd. 
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farizeïstische jodendom leefden dat na de val van Jeruzalem de overhand heeft gekregen; 
hierin zou men kritisch gestaan hebben ten opzichte van de stromingen van de wijsheid 
en de apocalyptiek.44 Bovendien lijkt ze te zijn aangebracht vóór de synode van Jamnia, 
in een tijd waarin er nog discussie bestond over de canoniciteit van de betrokken boeken. 
Dat deze indeling in de masoretische overlevering toch bewaard is gebleven, pleit 
voor de trouw daarvan aan de traditie. Of heeft men het dissidente karakter ervan 
niet meer onderkend? 
Nu komt het me voor, dat mijn bevindingen met betrekking tot de Hebreeuwse indeling 
van de verhalen over Joas in 2 Koningen en 2 Kronieken tot op zekere hoogte overeen
komen met die van Conrad. Deze merkt namelijk op, dat door de betrokken verzen 
in Job 'eine Distanzierung von der Dramatik des Geschehens und den darin geführten 
Auseinandersetzungen' wordt bewerkstelligd.45 In mijn termen: de voortgang van 
het verhaal zou erdoor worden stilgezet. Verder zou de nadruk op de 'iconiciteit' die 
deze structurering tot effect lijkt te hebben, heel goed in de wereld van de wijsheids
leraren kunnen passen: we krijgen 'leerrijke beelden' voorgeschoteld. Zo zou men 
in de Kronist met zijn sterke neiging tot compartimentering van de tekst zelfs een 
vroege vertegenwoordiger van deze stroming kunnen zien. Deze gedachte vindt steun 
bij Den Heyer, volgens wie deze auteur de oude heilsverwachtingen van hun eschatologi
sche lading ontdaan heeft door de theocratie centraal te plaatsen; de weglating van 
de begenadiging van Jojakin, die hoop geeft op herstel van de dynastie van David, 
zou in dit licht gezien moeten worden. Het heil kan hier en nu gerealiseerd worden 
in de cultus en in de gehoorzaamheid aan Gods geboden.46 Deze ontwikkeling heeft 
dan een vervolg gekregen bij Ben Sira in zijn Lof der vaderen (Sir 44-50), in Wijsheid 
van Salomo 10 e.v. en bij diverse psalmdichters, zoals die van Ps. 78, 105 en 106, 
waar geschiedverhalen in gecondenseerde vorm als leerzame voorbeelden figureren.47 

Een en ander betekent wel dat we de narratieve verwijzingen, waarmee de samenhang 
tussen de gebeurtenissen in de geschiedenis wordt uitgedrukt, niet mogen zien als 
een correlaat van een messiaanse c.q. eschatologische gedachte. Het werk van de Kronist 
probeert immers met behulp van een hecht gecomponeerd en rijk geschakeerd beeld 
van het verleden duidelijk te maken, hoe het in het heden behoort toe te gaan. 

Het spreekt vanzelf dat met het voorgaande niet het laatste woord over de masoretische 
indeling gezegd is. Om te beginnen zijn er aanwijzingen, dat de indeling 'mpetuchot 
en setumot nog lang in beweging is gebleven. Zo wijken de Qumran-handschriften 
van Jesaja in dit opzicht af van de BHS,48 en vertonen de bronnen uit de masoretische 
traditie eveneens onderlinge verschillen. Verder worden parallelle c.q. meer of minder 
identieke tekstgedeelten lang niet altijd op dezelfde manier gestructureerd. Zo vinden 
we de tekst van Ps 18 terug in 2 Sam 22 (vss. 1-51), maar ze vormt hier samen met 

44 Volgens Von Rad (1992/1993, Band 2, 316-323) zijn deze twee stromingen met elkaar verwant 
45 Conrad 1968, 53. 
46 Den Heyer 1983, 127-130. 
47 Vgl. ook Beentjes 1987, 78 e.v. 
48 Zie hierna. 
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de laatste woorden van David (23:1-7) één petucha die niet nader is onderverdeeld. 
In de tweede plaats, de regering van Josia bestaat in 2 Koningen (22:3-23:30) uit één 
petucha; de weergave van de Kronist (2 Kron 34:1-36:5), die inhoudelijk overigens 
sterk afwijkt van zijn bron, telt er zes, waarvan de eerste in twee, de tweede in vier 
en de vijfde in drie setumot uiteenvalt; de laatste petucha omvat behalve de afsluiting 
van de Josia-episode de regering van Joachaz. Hier zijn de alinea-aanduidingen dus 
allesbehalve gelijkmatig over de teksten verdeeld. In 2 Koningen zijn die schaars (één 
alinea op 38 verzen), in 2 Kronieken zijn ze juist dicht gezaaid (12:65 = 1:5,4). Maar 
zoals uit de bespreking van de regering van Joas afgeleid kan worden, is dit verschil 
tussen 2 Koningen en 2 Kronieken niet systematisch; daar zijn de verhoudingen 1:5,3 
respectievelijk 1:4,8. 
Fascinerend wordt het, als we 2 Kon 18:13-20:19 met Jes 36:1-39:8, vergelijken, 
tekstgedeelten die eenzelfde deel van het optreden van Hizkia omvatten. Ik geef eerst 
een synoptisch overzicht, waarin een =-teken aanduidt dat er op de parallelle plaats 
een nieuwe 'alinea' begint; de gecursiveerde gedeelten zijn (hoofdzakelijk) poëzie:49 

49 De omschrijvingen van de inhoud zijn globaal, ik heb getracht de essentie ervan te vatten. 
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Vooraf moet worden opgemerkt dat de teksten inhoudelijk een vrij grote mate van 
overeenstemming vertonen. De belangrijkste verschillen zijn, dat Jesaja het eerste 
optreden van Hizkia, de vervreemding van de tempelschatten en de ondergang van 
Samaria mist50 en 2 Koningen het dankgebed van Hizkia na diens genezing. De lengte 
van de alinea's verschilt niet significant: in 2 Koningen is die 8:83 = 1:10,4 en in 
Jesaja 9:90 = 1:10. Verder, ook hier laat de masoretische indeling zich niet alles 
gelegen liggen aan tekststructurerende signalen. Zo is in 2 Kon 19:1, 35 en 37 en 
in Jes 37:38 wjhj niet als zodanig gehonoreerd. 
Nu hebben de genoemde inhoudelijke verschillen weliswaar gevolgen voor de indeling 
in kwestie gehad, maar de afwijkingen bij het beleg van Jeruzalem die het overzicht 
laat zien, kunnen daar niet toe worden herleid. Er is dus op meer dan één manier 
naar ongeveer dezelfde teksten gekeken. En hoewel het buiten het kader van dit onder
zoek valt om ze tot op de bodem te analyseren, valt er toch wel iets over de genoemde 
verschillen te zeggen. 
Ik begin met de Jesaja-versie.51 Het tekstgedeelte in kwestie, Jes 36:1-39:8, vormt 
één petucha, die in negen setumot is onderverdeeld. Op grond van de inhoud, dus 
narratief, vallen deze uiteen in twee reeksen van vijf respectievelijk vier setumot, die 
de belegering van Jeruzalem respectievelijk de ziekte en genezing van Hizkia om
vatten.52 De eerste, de derde en de zevende zetten in met wjhj, de tweede, de vierde, 
de zesde en de negende met een samengestelde nominale zin, terwijl de achtste met 
een opschrift begint. Alleen de vijfde wordt met een narratieve zin ingeleid, maar 
de scheiding met de vierde is evident doordat die uit directe rede bestaat.53 De grenzen 
zijn dus met stilistische middelen gemarkeerd.54 Maar er is meer. 

50 De eerste twee tekstgedeelten, die om technische redenen niet in het schema zijn opgenomen, 
vormen twee petuchot, 2 Kon 18:1-8 en 9-12; beide beginnen met wjhj. 
51 Voor een bespreking van de verhouding russen de twee versies zie Smelik 1992, hoofdstuk 
IV ('King Hezekiah advocates true prophesy. Remarks on Isaiah xxxvi and xxxvii // II Kings 
xviii and xix'). Daar wordt tegen de algemene opvatting in betoogd dat de tekst uit Jesaja na 
de ballingschap in de Perzische tijd in 2 Koningen is ingevoegd. In Jes 39:7 zou namelijk voorspeld 
worden dat de dynastie van David niet hersteld zal worden, en uit 2 Kon 18:13-19:37 zou het 
vertrouwen spreken dat Jeruzalem (weer) onneembaar was. Bovendien bevat dit tekstgedeelte 
poëzie, wat verder in de koningenverhalen niet voorkomt en ten slotte is hiermee de 
uitzonderingspositie verklaard van Jesaja, die als enige 'latere profeet' in de Eerdere Profeten 
genoemd wordt; Hosea, Arnos, Micha en Jeremia komen er niet in voor. 
52 In handschrift lQIsa begint met de ziekte van Hizkia ook een nieuwe petucha, maar dit gegeven 
helpt ons niet verder, omdat dit handschrift op verscheidene andere plaatsen eveneens eigen 
wegen gaat; andere oude codices als de Cairensis en Aleppo vertonen doorgaans slechts kleine 
verschillen met de Leningradensis. Voor een overzicht van de indelingen van de verschillende 
handschriften zie Oesch 1979, T 17+ - T 18+. Een vergelijking valt uiteraard buiten het kader 
van deze studie. 
53 In 2 Koningen wordt deze scène ingeleid met wjhj. 
54 In Jes 38:3-4 wijkt de versverdeling in BHS af van SV en NBG; die van de laatste is in het 
schema toegevoegd. 
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De eerste reeks lijkt concentrisch gebouwd. De buitenste setumot contrasteren: in de 
eerste beweert Sanherib dat JHWH hem gezonden heeft, in de vijfde blijkt het tegendeel. 
De tweede en de vierde beginnen beide met "(want/daarom) zo spreekt... "; in de tweede 
beweert de koning van Assur dat JHWH niet helpt, in de vierde zegt JHWH dat hij 
de stad wel degelijk beschermt; ook deze setumot vormen dus een tegenstelling.55 

In de op het eerste gezicht heterogeen samengestelde middelste setuma vormen de 
orakels van Jesaja meer of minder het raamwerk, in beide weerklinkt het kh 'mrjhwh 
(zo spreekt JHWH). In het eerste richt Jesaja zich als woordvoerder van JHWH recht
streeks tot Hizkia en spreekt hem moed in, in het tweede doet hij dat tot de koning 
van Assur en zegt hij hem zijn afgang aan; in beide wordt de macht van JHWH bena
drukt. Het middenstuk bestaat uit een contrasterend tweeluik: Sanherib loochent de 
macht van JHWH, maar Hizkia bidt juist dan tot hem en belijdt daarmee diens sterkte. 
De strijd tussen Sanherib en JHWH staat dus centraal.56 Zo zien we hier weer het 
bekende beeld: de lineaire voortgang wordt door de setuma-mfelmg vertraagd. 
De tweede reeks, het tekstgedeelte met de ziekte van Hizkia, lijkt te bestaan uit een 
drieluik met een tweeledig middenstuk. De omsluitende setumot beginnen beide met 
een tijdsaanduiding, in beide zegt JHWH onheil aan. Maar het midden getuigt van 
de genade van JHWH. In de tweede setuma vinden we zijn woord en daad, in de derde 
Hizkia's reactie. Zo lijkt ook deze episode zorgvuldig gestructureerd. Het blijft echter 
een raadsel waarom ze niet in een afzonderlijke petucha is ondergebracht. 
Zoals uit de synopsis blijkt, wijken zowel de inhoud als de masoretische indeling van 
de Hizkia-episode in 2 Koningen af van die in Jesaja. De Koningenversie heeft, zoals 
reeds vermeld, aan het begin drie petuchot waarvan de inhoud geen equivalent in Jesaj a 
heeft, maar ze mist het danklied van Hizkia. Dat moet later zijn ingevoegd, omdat 
de slotverzen van deze passage, waarin we vernemen hoe Hizkia precies genezen wordt, 
Jes 38:21-22, de indruk maken een mededeling achteraf te zijn. In 2 Kon 20 echter 
lijkt het corresponderende vers, 20:7, mogelijk samen met vs. 6, eveneens pas later 
zijn definitieve plaats te hebben gekregen, omdat vs. 6 in de huidige context niet past, 
vs. 7 de logische voortgang van het verhaal onderbreekt en vs. 8 het logische vervolg 
is op vs. 5.57 Ten slotte, in 2 Koningen wordt de masoretische grens tussen de derde 
en de vierde petucha niet door niet-narratieve zinnen of anderszins stilistisch gemarkeerd. 
In een poging om de ratio van de indeling 'm petuchot en setumot in 2 Kon 18-20 althans 
gedeeltelijk te reconstrueren richten we eerst de blik op de vijfde petucha, 2 Kon 19:15-
37. Deze bestaat uit drie setumot. In de eerste spreekt Hizkia tot JHWH. In de derde 
geeft deze hem als het ware antwoord, waarna zijn bode zijn werk doet en Jeruzalem 
wordt bevrijdt; ten slotte sterft Sanherib, zoals in 19:7 is voorspeld. Hier neemt de 
masoretische indeling weer woord en daad samen, hoewel beide delen van die daad 
(in 19:35 en 37) beginnen met wjhj. De middelste setuma bestaat op haar beurt weer 

55 Tussen de derde en de vierde setuma verandert de taalsituatie: in de tweede spreekt JHWH 
de koning van Assur in de tweede persoon aan, in de derde spreekt hij óver hem. 
56 Deze analyse wijkt in niet onaanzienlijke mate af van de manier waarop Smelik (1992, 106) 
Jes 36:1-37:38 indeelt, maar die is op de inhoud sec gebaseerd. 
57 Vgl. Cogan & Tadmor 1988, 215-217. 
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uit een inleiding (20-21a), een centraal deel (21b-28) en een afsluiting (29-31). In 
de inleiding richt de profeet zich tot Hizkia, in de afsluiting zegt hij hem het oordeel 
over Assur aan. Het centrale deel, 21b-28, is onmiskenbaar poëtisch, het ritselt er 
van de parallellismen.58 Hierin spreekt JHWH tot Sanherib, de koning van Assur. 
Met andere woorden, er is een drieluik in een drieluik geconstrueerd, iets wat we 
in dit hoofdstuk al eerder gezien hebben.59 

Een tweede samengestelde/?etac/2a is de zesde, die uit twee setumot bestaat. Ze vormen 
eikaars pendant: Hizkia wordt ziek / hij geneest. Opnieuw een bekende constellatie. 
Verder, hoewel de wizxàepetucha, 2 Kon 18:17-19:14, niet insetumot is onderver
deeld,60 vertoont ze wel de bekende drieluikstructuur. In het midden (19:1-7) bevindt 
zich Jesaja, die Hizkia oproept niet te vrezen; dit tekstgedeelte begint met wjhj. Eromheen 
staat de koning van Assur, die beweert dat JHWH Jeruzalem niet zal redden. Men 
zou dus kunnen zeggen dat dezepetucha iconisch is: zowel letterlijk in de tekstconstructie 
als in de beschreven situatie wordt Jeruzalem omgeven door de vijand, het woord 
van JHWH door de grootspraak van Sanherib. Ten slotte, de vierde en de vijfdepetucha 
vormen een tweeluik. In de vierde lijkt het er somber voor Jeruzalem uit te zien, in 
de vijfde grijpt JHWH in. 
De balans van deze voorlopige verkenning opmakend kunnen we concluderen dat de 
verschillende manieren waarop dezelfde tekst in 2 Koningen en Jesaja is gestructureerd, 
verschillende nuanceringen in de betrokken verhalen aanbrengen. In 2 Koningen staan 
beide orakels van Jesaja met hun nadruk op de macht van JHWH in de betrokken 
petuchot, de vierde en de vijfde, centraal. In Jesaja vormen ze de omlijsting, daar 
staat in de centrale derde setuma eerder de discussie over de macht van JHWH in 
het midden. Deze wordt door Sanherib aangevochten, terwijl Hizkia er juist een beroep 
op doet. De omringende setumot laten eenzelfde beeld zien, daar staat het woord van 
de koning van Assur tegenover dat van JHWH. Daardoor wordt in Jes 36-37 in het 
blok van de eerste vijf setumot het beleg van Jeruzalem in wezen een strijd tussen 
JHWH en Assur. 
Kortom, als we ervan uitgaan dat het centrum van een tekstgedeelte de hoofdzaak 
bevat, gaat het in 2 Koningen vooral om de profeet die het belegerde Jeruzalem moed 
inspreekt, in Jesaja eerder om een strijd op hoger niveau. Zo vormen de masoretische 
indelingen van het beleg van Jeruzalem in 2 Koningen en Jesaja een bevestiging van 
een uitspraak van Tov: "The subdivision itself into open and closed sections reflects 
exegesis on the extent of the content units (...)"61 Maar het spreekt vanzelf, dat het 

58 In BHS en in de Willibrordvertaling worden de betrokken verzen dus terecht als poëzie 
weergegeven. Verder, 2 Kon 19:20-21a is proza, maar over het karakter van 29-34 valt te 
twisten. De genoemde uitgaven drukken deze verzen als proza af, maar de parallelpassage, 
Jes 37:30-35, als poëzie. Mijns inziens hebben we gezien de vele parallellismen ook hier met 
poëzie te maken. 
59 Namelijk bij de bespreking van de stilistische structuur van 2 Kon 12:5-19 in paragraaf 4. 
60 Het lijkt ook hier moeilijk te achterhalen waarom dat niet gedaan is. Gebrek aan lengte kan 
dereden niet geweest zijn, zo vormt 2 Kon 12:1 (NBG/SV 11:21) één setuma. We zullen ons 
er dus bij neer moeten leggen dat er vragen blijven. 
61 Tov 1992, 51. 
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laatste ook voor deze beschouwing geldt, met de mogelijkheid tot misinterpretatie. 
De hier bereikte inzichten zijn daarom niet meer dan voorlopig en moeten door verder 
onderzoek getoetst worden. Daarbij zou het interessant kunnen zijn om na te gaan, 
in hoeverre ze eventueel representatief zijn voor de grotere gehelen van 1 -2 Koningen 
en Jesaja. 
Enige aanwijzingen dat dit het geval is met betrekking tot het laatstgenoemde bijbelboek, 
zijn er in ieder geval. Hierin heeft de geschiedenis van Hizkia een scharnierfunctie 
tussen de eerste Jesaja, die in een tijd van neergang leefde, en de tweede, die getuige 
is geweest van een tijd van herstel. Nu staat, zoals hiervoor betoogd, in het eerste 
deel van de betrokken episode de strijd tussen JHWH en Sanherib, die hier als vertegen
woordiger van de kwade machten gezien mag worden, centraal; daaromheen staat 
de profeet, die zijn gehoor moed inspreekt. In wezen geeft deze situatie een beeld 
van de omstandigheden waaronder de eerste Jesaja zijn werk schreef.62 In het tweede 
deel staat volgens dezelfde indeling de genezing van Hizkia en diens reactie daarop 
in het midden, en hierin mogen we de essentie van de leefwereld van de tweede Jesaja 
weerspiegeld zien.63 Ten slotte, dat het belegerde Jeruzalem in de Koningentekst 
centraal staat, verbaast evenmin: de regering van David begint in 2 Sam 5:6-8 met 
de verovering van deze stad en die van de laatste koning, Sedekia, eindigt in 2 Kon 
25 met de verwoesting ervan. 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen, dat er in de geschiedenis van de tekst van 
het Oude Testament een tendens aanwij sbaar lij kt in de richting van een grotere nadruk 
op de stilistische component. Zoals betoogd impliceert deze ontwikkeling een onder
breking of wellicht beter een vertraging van de voortgang van het verhaal. De indeling 
in petuchot en setumot betekent in feite een verdere stap in deze ontwikkeling. De 
zo geformeerde tekstgedeelten zijn immers nog maar in zeer betrekkelijke zin bouwstenen 
van een doorlopend verhaal, ze zijn vooral meer of minder zelfstandige 'plaatjes' die 
op elkaar reageren. De vraag die nu rijst, is hoe het mogelijk is dat een tekst op meer 

62 Tegen deze redenering kan worden ingebracht dat de masoretische indeling secundair is. 
Maar in dit tekstgedeelte lijkt deze juist op een stevig stilistisch fundament te staan. De enige 
afwijkingen zijn de reeds gesignaleerde veronachtzaming van wjhj in 37:38 en het stilistisch 
niet gemarkeerde begin van de vijfde setuma. Als men genoemd vers echter als een afzonderlijke 
eenheid aanmerkt, kan men dat eveneens met vss. 33-37 doen; in dit tekstgedeelte worden 
dan zowel de voorspelling van de afloop van het beleg als de vervulling daarvan verhaald. 
Daarmee zijn de zo-even besproken oneffenheden verwijderd: nu beginnen de twee buitenste 
onderdelen van het vijfluik in kwestie en het centrum ervan met wjhj, de passages onmiddellijk 
om dat centrum heen met kj 'mr hmlk 'swr/jhwh (zo spreekt de koning van Assur/JHWH). 
De vraag waarom de masoreten hier hun eigen spoor getrokken hebben, blijft onbeantwoord. 
Bovendien is met het voorgaande het laatste woord over de structurele aspecten van het betrokken 
tekstgedeelte nog niet gesproken. Met name het veelvuldige gebruik van het werkwoord swb 
((doen) terugkeren, in Jes 36:9, 37:7, 8,29,34 en 37 en twee keer in 38:8) vraagt om aandacht. 
63 Deze analyse wijst erop, dat het danklied van Hizkia met het oog op de tweede Jesaja is 
ingevoegd. Dit betekent mijns inziens, dat de Koningentekst toch primair is. Vgl. ook Veen 
1996, 7-10 en 67-69. 
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dan één manier gestructureerd kan worden. Waarom dekken de narratieve en de stilis
tische structuur, die beide aspecten van de grondlaag van de tekst zijn, elkaar niet, 
en welk bestaansrecht heeft de masoretische structuur64 naast de stilistische, die beide 
iconisch zijn? Is er dan niet één waarheid in dezen? Vooral deze vraag komt in het 
volgende hoofdstuk aan de orde. 

64 Of wellicht beter: 'hebben de masoretische structuren', want er lijken in dit opzicht immers 
verschillende tradities naast (of na?) elkaar bestaan te hebben. 
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Hoofdstuk 5 

Tekst, structuur en interpretatie 

1. De interpretatie van teksten 

In het vorige hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de structuur van een aantal oud
testamentische verhalen. Daarbij is gebleken, dat het niet mogelijk is die ondubbelzinnig 
vast te stellen. Veelal konden de teksten in kwestie op meer dan één manier gestruc
tureerd worden. Verder is betoogd, dat die verschillende manieren van structureren 
kunnen leiden tot verschillen in interpretatie. Weliswaar betreft het meestal slechts 
nuanceverschillen, maar soms lijken ze toch dieper te gaan. Bekijkt men bijvoorbeeld 
2 Kon 12 'narratief', dan eindigt men in mineur; met een stilistische benadering kan 
men echter tot een positiever eindresultaat komen. 
Een dergelijke onzekerheid is echter niet voorbehouden aan bijbelse verhalen. Een 
berucht voorbeeld betreft de compositie van ons volkslied, het Wilhelmus. In de loop 
van deze eeuw zijn er zeker vijf voorstellen gedaan en er zijn zelfs meningsverschillen 
met betrekking tot de strekking van dit gedicht: is het een troostlied of eerder een 
strijdlied?1 Kennelijk hebben we hier met een algemener probleem te maken. 
De vraag die in het eerste deel van dit hoofdstuk centraal staat, is hoe dat mogelijk 
is. Is er niet één door de auteur bedoelde structuur? En zo nee, wat is dan de status 
van de gevonden structuren? Zijn die gelijkwaardig, of mag men spreken van meer 
en minder geslaagde pogingen? En hoe bepaalt men dat dan? 
Om een antwoord op die vragen te krijgen ben ik in eerste instantie te rade gegaan 
bij Ricoeur.2 Diens vertrekpunt is de taaltheorie van de grote structuralist De Saussure 
(1857-1913). 
Deze maakt onderscheid tussen wat hij noemt langue en parole. De langue is het taal
systeem. Dit systeem is gesloten, wat wil zeggen dat er geen externe relaties zijn, 
er is geen rechtstreeks verband met de buitentalige werkelijkheid. Het is bovendien 
synchroon: de langue is het taalsysteem op een bepaald ogenblik. De diachronie, de 
taalgeschiedenis, moet daarom opgevat worden als een opeenvolging van synchrone 
systemen. Een systeem is opgebouwd uit tekens, die met elkaar opponeren. Zo verschilt 
op foneemniveau dep van de b,3 omdat 'pak' iets anders betekent dan 'bak'. Op 

1 Vgl. Hofman 1996, 28-29. 
2 In Ricoeur 1991 is een aantal opstellen bijeengebracht, waarvan vooral de hoofdstukken 3 
('Taal als taalgebruik'), 5 ('Wat is een tekst?') en 6 ('Verklaren en begrijpen') van belang zijn 
voor de problematiek die in dit hoofdstuk aan de orde komt. 
3 Een foneem is een klank met betekenisonderscheidende waarde; als men in een woord de 
ene klank door de andere vervangt, krijgen we een ander woord met een andere betekenis. 
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morfeemniveau opponeren bijvoorbeeld -lijk en -baar,4 omdat 'onvermijdelijk' en 
'onuitsprekelijk' (net) iets anders betekenen dan 'onvermijdbaar' en 'onuitspreekbaar'. 
Afleidingen op het suffix -baar zijn objectief/absoluut, die op -lijk relatief/subjectief.5 

Ook woorden zijn tekens. Met de zin zijn we op de grens tussen langue en parole, 
waarover zo dadelijk meer. Binnen de langue liggen de verhoudingen vast; men kan 
de regels niet ongestraft overtreden, omdat men dan al snel onbegrijpelijk wordt. Wie 
-schap als verkleiningsuitgang gebruikt, wordt over het algemeen evenmin begrepen 
als wie een kat een koe noemt. 
Taaltekens zoals morfemen en woorden hebben dus twee kanten: een klankaspect en 
een betekenisaspect. De Saussure spreekt hier van signifiant en signifié. De signifiant 
is wat men hoort, de vorm; de signifié wat men erbij denkt, de inhoud. Zo hoort men 
in het woord 'kat' drie fonemen, k, a en t, waarmee een gedachte-inhoud, het 'beeld' 
van het betrokken huisdier correspondeert. Vervangt men de t door een m, dan komt 
een andere betekenis, die van een haarverzorgingsvoorwerp, in zicht. Vormverandering 
leidt dus tot betekenisverandering. Ook volgorde kan een teken zijn. 'Hij fietst' betekent 
iets anders dan 'fietst hij', en 'in de boom' heeft een andere betekenis dan 'de boom 
in'.6 

De parole is het taalgebruik. Zoals Ricoeur laat zien, treedt de spreker daarmee in 
relatie tot de werkelijkheid. Hij richt zich met zijn zinnen namelijk veelal tot een 
aangesproken persoon en hij doelt met de zelfstandige naamwoorden die hij gebruikt, 
op entiteiten uit de wereld van hemzelf en de hoorder. Door zo te verwijzen treedt 
de taal dus buiten zijn grenzen, er wordt verband met de wereld gelegd. Verder, een 
zin omvat twee delen, een subject waarover iets gezegd wordt, en een predikaat, datgene 
wat erover gezegd wordt. In de zin 'de academische vrijheid is een essentiële voorwaarde 
voor het wetenschappelijk bedrijf' wordt over 'de academische vrijheid' beweerd, 
dat ze een essentiële voorwaarde voor het wetenschappelijk bedrijf is. Zo kunnen zinnen 
aanspraak maken op waarheid, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid of niet. 
In het taalgebruik wordt de langue geactualiseerd als gebeuren, maar tegelijkertijd 
begrepen als betekenis. Die betekenis heeft op haar beurt twee kanten, een objectieve 
en een subjectieve. Objectief is de 'propositionele inhoud', die bepaald wordt door 
de tekens uit het taalsysteem, maar de spreker wil ook iets bereiken met wat hij zegt, 
en dat is subjectief. Als een vader 's winters tegen zijn dochter zegt: "Het tocht hier", 
betekent dat weliswaar in eerste instantie dat er een ongewenste luchtstroom in het 
betrokken vertrek is, maar de bedoeling zal zijn, dat hij wil dat zij de deur, die ze 
(weer eens) heeft laten openstaan, dicht doet. Een zin heeft dus altijd een ruimere 

4 Een morfeem is de kleinste eenheid met een eigen betekenisaspect. Die eenheid kan zelfstandig 
zijn; in dat geval hebben we te maken met een woord dat uit één morfeem bestaat. Voor- en 
achtervoegsels hebben wel een eigen betekenisaspect, maar ze komen niet zelfstandig voor, 
ze zijn steeds deel van een woord. 
5 Taeldeman 1985-1986. 
6 Uiteraard is deze weergave van de ideeën van De Saussure zeer gesimplificeerd, maar voor 
het doel van dit onderzoek naar ik hoop voldoende. Een recente uitwerking en toepassing ervan 
geeft Van der Horst 1995. 
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waarde dan alleen de letterlijke betekenis, ook al is dat slechts dat de spreker ermee 
wil voorkomen dat er een stilte valt. Bovendien zijn zinnen soms ongewild dubbelzinnig. 
Zo kan 'de gasten vertrekken niet wegens de regen' betekenen dat de gasten niet 
vertrekken omdat het regent, maar ook dat ze wel vertrekken, maar niet omdat het 
regent. In het dagelijks leven geven dergelijke ambiguïteiten evenwel weinig aanleiding 
tot misverstanden, omdat de gegeven omstandigheden doorgaans uitsluitsel geven. 
Kortom, taalgebruik is concreet, tonend, het zegt iets over de werkelijkheid, het verwijst 
ernaar. Er zijn altijd een spreker, een hoorder en hun wereld bij betrokken. Die 
gebondenheid aan een concrete situatie wordt onderstreept door het gebruik van gebaren 
en deiktische woorden. Dubbelzinnigheden als in de zo-even besproken zin worden 
daarin en daardoor opgelost. 

Nu is het niet mogelijk, een tekst uitsluitend te beschouwen als de schriftelijke neerslag, 
als stolling van taalgebruik. Immers, als de auteur zijn werk doet, is de lezer er niet, 
en wanneer de lezer de tekst leest, is de auteur er niet. Bij de verschriftelijking is 
er dus geen sprake meer van dialoog; door de losmaking van een concrete situatie 
zijn de spreker en de hoorder in hun samenspel verdwenen. In dit verband schrijft 
Ricoeur: "De tekst is de plaats waar de auteur verschijnt. Maar verschijnt hij daarin 
anders dan de eerste lezer?"7 Met andere woorden: vraagt een schrijver zich bij zijn 
werk niet voortdurend af of de tekst die hij aan het produceren is, wel weergeeft wat 
hij te zeggen heeft?8 Verder, doordat teksten buiten hun primaire context gelezen 
worden, gaan ook de verwijzingen naar de buitentalige werkelijkheid op een andere 
manier functioneren. Die worden als het ware tot nader order opgeschort om door 
de lezer in een nieuwe context te worden geplaatst. Deze inpassing is een onderdeel 
van de interpretatie. 
Deze verloopt in fasen. Om te beginnen leest men de tekst naïef, men gaat na wat 
de tekst zegt, welke gebeurtenissen en handelingen er achtereenvolgens plaatsvinden. 
Zo hebben we in voorgaande hoofdstukken gezien, hoe in 2 Kon 12 binnen het deutero-
nomistische raamwerk Joas eerst tracht de tempelrestauratie te organiseren, hoe de 
priesters het vervolgens laten afweten, waarna Jojada een nieuwe regeling treft, die 
wel wordt uitgevoerd. Ten slotte hebben we gelezen hoe Hazaël van Aram Jeruzalem 
bedreigt en Joas hem met behulp van de tempelschatten afkoopt. Op deze manier bepaalt 
men wat Ricoeur de oppervlaktesemantiek noemt. Maar interpreteren gaat volgens 
hem verder. Door de tekst kritisch te onderzoeken moet men erachter proberen te 
komen waar de tekst in wezen over gaat. Daartoe moet men eerst de zogenaamde 
dieptesemantiek aan het licht brengen. In dit stadium van het onderzoek behandelt 
men de tekst als langue, als een systeem dat uit elementen is opgebouwd die onderlinge 
samenhang vertonen, relaties met elkaar onderhouden. Zo maakt men een structuuranaly
se, zo 'verklaart' men een tekst. Daartoe wordt deze eerst gesegmenteerd, in scènes 
verdeeld. Daarmee wordt hij gedechronologiseerd, de onderscheiden scènes worden 
niet zozeer na elkaar als wel naast elkaar gezet. Vervolgens wordt de tekst gehiërar-

7 Ricoeur 1991, 112. 
3 Vgl. Vedder 1997, 175 en 194-195. 
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chiseerd. Met andere woorden, hij wordt niet meer zozeer als een doorlopend verhaal 
beschouwd als wel als een georganiseerd geheel, met belangrijke en minder belangrijke 
elementen. Zoals Russische formalisten als Propp en Franse structuralisten als Greimas 
al inzagen, is de 'zin' van een verhaal namelijk te vinden in de rangschikking van 
de elementen; uit de onderlinge volgorde ervan kan men opmaken wat meer en wat 
minder belangrijk is.9 Deze zin moet dus onderscheiden worden van de referentie, 
de verwijzing naar de werkelijkheid. 
Hoe verhouden de narratieve en de stilistische structuur zich nu tot de dieptesemantiek? 
Het komt me voor, dat Ricoeurs ideeën op beide van toepassing zijn. Bij de eerste 
benaderingswijze worden de segmenten, i.e. de scènes, weliswaar niet gehiërarchiseerd, 
maar in een lineair-causaal verband gezien. Verder kan men uit het diachrone concor
dantie-onderzoek, waarmee men verbanden met voorafgaande en volgende verhalen 
en met andere bijbelgedeelten legt, slechts indirect en maar tot op zekere hoogte afleiden 
of Joas een hogere of lagere status zou hebben dan andere koningen.10 Zo'n status 
zou echter weinig te maken hebben met de interne organisatie van het betrokken verhaal. 
Maar men kan wel het actantenschema in zekere zin als het resultaat van de procedure 
in kwestie zien: de zender heeft macht over het subject en deze heeft weer een hogere 
status dan de helpers; verder kan het subject, zeker op gezag van de zender, over 
het object 'beschikken' en delven de tegenstanders uiteindelijk het onderspit. Zo 
domineert in het verhaal van de tempelrestauratie volgens de Koningen-versie Joas 
Jojada; deze wordt in tweede instantie bijgestaan door de priesters, die uiteindelijk 
door de bocht gaan, en de bouwvakkers. Bovendien is dit schema de uitdrukking van 
de diepere betekenis van de tekst, het geeft op een abstract niveau de essentie van 
het betrokken verhaal weer. Het actantenschema lijdt overigens wel aan een interne 
tegenstrijdigheid tussen synchronie en diachronie. Het tracht namelijk in een in wezen 
statisch model de essentie van een dynamisch proces, het 'transport' van het object, 
vast te leggen." 
De dieptesemantiek correspondeert op een geheel andere manier met de stilistische 
structuur, omdat daar vooral literaire vormgevingsprincipes de toon aangeven. Daar 
kunnen evenals in de langue ook volgordeverschijnselen als teken functioneren en 
als zodanig van belang zijn voor de interpretatie. Zo heeft een chiasme een andere 
'betekenis', een ander effect, dan een parallellisme, terwijl omsluitingen en concentrische, 
parallelle of contrasterende ordening van scènes weer andere signalen afgeven, die 
de lezer opmerkzaam maken op wat van belang is. Zo kan men tot het inzicht komen, 
dat in 2 Kon 12 de regeling van het tempelherstel de tegenhanger is van de vervreemding 
van de tempelschatten, en het door deze twee scènes omsloten tempelherstel de kern 
van Joas' regering. Deze inhoudelijke driedeling wordt namelijk door het taalgebruik 
gesteund. Het eerste deel bestaat in essentie uit een toespraak van Joas in de directe 

9 Vgl. Ricoeur 1991, 120. 
10 In appendix 5.2 bij hoofdstuk 3 geef ik een schematisch overzicht waarin alle koningen van 
Juda op een aantal punten waarin de theologie van de Deuteronomist doorschemert, met elkaar 
vergeleken worden. 
" Voor een bespreking van de theorie van Greimas in dit licht zie Ricoeur 1984, 88-114. 
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rede, het derde wordt omsloten door het werkwoord 'Ih (optrekken). Bovendien wordt 
Joas steeds verschillend aangeduid: eerst heet hij 'Joas' sec, in het tweede deel staat 
hij als 'de koning Joas' chiastisch tegenover 'Jojada de priester', terwijl hij in het 
derde deel als 'Joas de koning van Juda' parallel wordt geschakeld met 'Hazaël de 
koning van Aram'. Daarbij is het midden van de kern op zijn beurt ingeraamd door 
twee scènes die met wjhj beginnen. Een parallellisme in vs. 9 en een chiasme in vs. 
17 onderstrepen de scène-indeling in kwestie. Onderzoek naar de hiërarchische structuur 
van de tekst leidt hier dus tot de slotsom, dat 'het' in die kern gebeurt. Overeenkomstige 
processen spelen zich af binnen de masoretische structuren, met dien verstande dat 
daar vooral een inhoudelijke ordening van scènes de basis lijkt te zijn; beide wijzen 
van indeling zijn overigens zoals besproken iconisch en daarmee synchroon van aard. 
Als het voorgaande steekhoudt, heeft men het mis als men meent dat op een bepaalde 
manier de bedoeling van de schrijver achterhaald kan worden. Er is dan immers niet 
één verklaring van de tekst, naast een narratieve zijn er een stilistische en een of meer 
masoretische, en zelfs als zo'n unieke interpretatie er wel zou zijn, zou die niet 
noodzakelijkerwijs samenvallen met de auteursintentie. Deze valt volgens Ricoeur 
principieel niet meer te achterhalen. De relatie tussen tekst en auteur is namelijk 
verbroken toen deze hem af had. Daardoor kan men het lezen van een tekst vergelijken 
met het uitvoeren van een partituur van een componist uit een voorbije tijd. Dat niet 
iedereen daarbij tot eenzelfde resultaat komt, bewijzen de vele interpretaties van de 
Matthäuspassion van J.S. Bach. Zoveel uitvoeringen zoveel interpretaties, zou men 
haast zeggen. Zoals we gezien hebben, geldt dat gebrek aan eenduidigheid eveneens 
het lezen van teksten. Dat betoogt ook Ricoeur; ik citeer enige illustratieve passages: 

"Als de objectieve betekenis iets anders is dan een subjectieve intentie van 
de auteur, kan hij op verschillende manieren geconstrueerd worden. Misverstand 
is mogelijk en zelfs onvermijdelijk. Het probleem van het correcte begrip 
kan niet langer worden opgelost door een eenvoudige terugkeer naar de veron
derstelde situatie van de auteur. Het begrip gissing vindt hier zijn oorsprong. 
Het construeren van de betekenis als de verbale betekenis van de tekst 
impliceert het maken van een gissing."12 

"Aangezien deze specifieke werkstructuur niet kan worden afgeleid uit de 
structuur van de afzonderlijke zinnen, heeft de tekst als zodanig een soort 
meerstemmigheid die anders van aard is dan de polysemie van afzonderlijke 
woorden en anders dan de ambiguïteit van afzonderlijke zinnen. Die meerstem
migheid van de tekst is karakteristiek voor complexe literaire werken en maakt 
ze toegankelijk voor een veelvoud van constructies."13 

"De tekst als een geheel en als een uniek geheel kan worden vergeleken met 
een voorwerp dat van verschillende kanten bekeken kan worden, maar nooit 
van alle kanten tegelijkertijd. Daarom heeft de reconstructie van het geheel 
een perspectivisch aspect dat lijkt op dat van het waargenomen voorwerp. 
Het is altijd mogelijk om dezelfde zin op verschillende manieren te verbinden 

12 Ricoeur 1991, 135. 
13 Ricoeur 1991, 136. 
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met deze of gene andere zin die als de hoeksteen van de tekst wordt be
schouwd."14 

Zo moet de lezer binnen het kader van de in deze studie onderzochte mogelijkheden 
eerst bepalen of hij bij de analyse van de geschiedenis van de slechte jaren van Joas 
in de tweede helft van 2 Kron 24 narratief of iconisch te werk wil gaan, en in het 
tweede geval vervolgens of hij de omsluiting met verraad en ombrengen (qsr en hrg) 
als kadasterpaaltjes gebruikt, zoals hiervoor is gedaan, of de inclusio met de dood 
van Jojada respectievelijk van diens zoon, zoals de masoreten deden. In het eerste 
geval wijzen de chiasmen in vss. 23 en 24 naar het centrum, waarbij het grootste belang 
is gehecht aan de kruisstelling in vs. 24, omdat daarin het motief ' klein wint van groot ' 
herkend kan worden. In het tweede geval wordt de afval van Joas omsloten door de 
dood van twee rechtvaardigen, zodat zijn zwarte tijd door de nacht omgeven is. Men 
kan dit zo interpreteren, dat wanneer de stemmen van de priester en de profeet niet 
meer gehoord worden, godsverduistering het gevolg is. Opmerkelijk is, dat zelfs de 
begrenzing van de betrokken passage een kwestie van keuze blijkt; in het eerste geval 
omvat deze 2 Kron 24:17-25, in het tweede vss. 15-22. 
Uit deze analyse volgt overigens, dat weliswaar de oppervlaktesemantiek van Ricoeur 
correspondeert met de primaire code van Lotman, maar dat het moeilijker is een direct 
verband te leggen tussen de dieptesemantiek en de secundaire code. Het laatste begrip 
impliceert namelijk dat er in een literair werk slechts één zo'n door de auteur bedoelde 
code zou zijn, terwijl we juist gezien hebben, dat als die al bestaat, hij niet te achterhalen 
valt. Hoogstens mogen we dus spreken van secundaire-codeverschijnselen. 

Als we een tekst verklaard hebben, zijn we er echter nog niet, we moeten ernaar streven 
een tekst te begrijpen. Dat houdt volgens Ricoeur in dat we hem op de een of andere 
manier inpassen in onze leefwereld, daar deel van laten uitmaken. Eerst dan weten 
we waar deze eigenlijk over gaat, wat hij ons in diepste wezen te zeggen heeft. Als 
we dat doen, wordt de verwijzende functie, die in eerste instantie was opgeschort, 
hervat. Als gevolg daarvan slaan we als lezer een denkweg in, die de tekst opent. 
Deze brengt mogelijke werelden ter sprake, die door de dieptesemantiek geopend worden 
en biedt mogelijkheden zich te oriënteren. Literaire teksten impliceren potentiële 
horizonten van betekenis die geactualiseerd kunnen worden. Zij tonen als het ware 
een nieuwe manier van zijn. Deze wordt concreet door de manier waarop de verwijzende 
functie hervat wordt. Zo kunnen we ons in het verhaal van de troonsbestijging met 
Joas identificeren en ons afvragen wie voor ons Atalja en Jojada zijn, maar ons ook 
in Jojada herkennen en ons bezinnen op de vraag wie onze Joas is. Verder vallen er 
voor ons ongetwijfeld ook tempels te herstellen, en daarbij zullen we in Nederland 
in de jaren '90 van de twintigste eeuw wellicht eerder aan het bouwwerk van onze 
sociale rechtvaardigheid denken dan aan onze buurtkerk, hoezeer die ook aan een 
opknapbeurt toe kan zijn. En hoe vaak wordt er niet op allerlei manieren een oneigenlijk 
gebruik van 'tempelschatten' - weer een opnieuw in te vullen begrip - gemaakt? Maar 
we moeten ons hoeden voor een normatieve interpretatie, iedereen moet zijn eigen 

14 Ricoeur 1991, 137. 
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antwoorden geven op de vragen die de oude verhalen ons stellen. In het licht van het 
voorgaande zullen die op de volgende twee neerkomen: hoe verhouden we ons tot 
de geschiedenis, en vooral: welke positie kiezen we in het hier en nu? 
In deze lijn denkt ook Van Wolde. Zij stelt dat de lezer gestimuleerd of uitgenodigd 
wordt om door tekstuele elementen de tekst betekenis te geven. Deze volgt de tekst 
niet slaafs, maar gebruikt bepaalde mogelijkheden en laat andere liggen, vult die aan 
en interpreteert ze, doet keuzen, maakt combinaties en construeert zo samenhang. 
Ze gaat nog een stapje verder: volgens haar heeft zonder lezers een tekst zelfs geen 
betekenis.15 

Wat die betekenis betreft, is er nog een complicatie. Derrida wijst erop, dat een betekenis 
nooit helemaal vastligt en dat wat een tekst uitwerkt en bewerkstelligt, nooit helemaal 
te overzien is. Wat iemand zegt of schrijft, is altijd meer en anders dan wat hij bedoelt 
te schrijven en te zeggen. Hij noemt dit verschijnsel disseminatie; de betekenisproductie 
is een proces dat al uit de hand loopt voordat men eraan is begonnen.16 

Het spreekt overigens vanzelf, dat de interpretatie van een tekst in werkelijkheid niet 
zo schematisch verloopt als hiervoor beschreven. Het is een dialectisch proces, waarbij 
voortdurend tussen de verschillende fasen heen en weer geschakeld wordt en waarbij 
voorlopige standpunten voortdurend herzien worden. In dit opzicht vertoont het 
overeenkomst met de wording van een studie als deze: al schrijvend ziet men steeds 
nieuwe mogelijkheden opdoemen, waarvan men het bestaan van tevoren niet vermoedde. 

Er zijn dus meer interpretaties van eenzelfde verhaal mogelijk, maar die hoeven niet 
gelijkwaardig te zijn, er kan met de tekst in de hand over de kwaliteit ervan gediscus
sieerd worden. Zo lijkt het mij minderjuistomin2Kon 11:4-12:1 de structurerende 
waarde van het getal zeven te veronachtzamen, omdat daarmee in het verhaal van 
de troonsbestijging van Joas diens bijzondere status in de rij van de koningen van 
Juda wordt gereduceerd. Dat hebben de masoreten althans volgens de oudste handschrif
ten ook niet gedaan, hoezeer ze soms toch ook hun eigen gang zijn gegaan. Voortdurende 
terugkoppeling naar de tekst is dus noodzakelijk, ook al omdat men anders het gevaar 
loopt die te laten buikspreken. Verder is interpretatie een voortgaand proces. Zich 
baserend op de tekenleer van Peirce ziet Ricoeur een driehoeksverhouding tussen het 
object, hier de tekst, de dieptesemantiek, die wordt blootgelegd door de structuuranalyse, 
en de interpretantenreeks, de keten van interpretaties die door de interpreterende gemeen
schap wordt voortgebracht en die als proces van betekenistoekenning aan zichzelf 
deel uitmaakt van de dynamiek van de tekst; als men een tekst begrepen heeft, heeft 
men immers nieuwe mogelijkheden in zichzelf ontdekt.17 Daarbij reageert iedere 
interpreet weer op zijn voorgangers en activeert hij betekenisaspecten die in zijn concrete 

15 Van Wolde 1994, 204. 
16 Vgl. Vedder in Stoker e.a. (red.) 1995, 206-207 en Derrida in id., 236. 
17 Ricoeur 1991, 128-129. 

191 



situatie actueel zijn. Iedere generatie gaat op haar eigen manier met de teksten om 
en brengt ze zo weer tot leven.18 

2. Structuren en interpretaties 

Wat betekent dit alles nu voor de in het vorige hoofdstuk onderscheiden structuren? 
Welnu, in het licht van het voorgaande moet de status van de narratieve en de stilistische 
structuur als primair en die van de masoretische structu(u)r(en) als secundair gepreciseerd 
worden. Synchroon gezien, dus voor ons die in eerste instantie te maken hebben met 
de ons overgeleverde tekst, zijn ze in die zin gelijkwaardig, dat ze alle evenveel recht 
van bestaan hebben. De indeling inpetuchot en setumot is dus niet van minder allooi 
omdat ze stilistische middelen om tekstgedeelten te begrenzen en passages daaruit 
in de schijnwerpers te plaatsen, herhaaldelijk laat voor wat ze zijn. Dat betekent evenwel 
niet, dat de bodem onder de diachronie is weggeslagen. Dat de masoretische structuren 
van latere datum zijn, blijft waarschijnlijk, juist door de manier waarop er (niet) wordt 
omgegaan met de aanwijzingen in het taalgebruik met betrekking tot de interne organisatie 
van de verhalen in kwestie, die zo karakteristiek zijn voor de oudtestamentische 
vertelkunst. In deze indelingen zijn zoals betoogd andere mogelijkheden geactualiseerd 
dan in de stilistische structuur, mogelijkheden die overigens evenzeer hun basis in 
de tekst vinden. Een fraaiere demonstratie van de opvattingen van Ricoeur met betrekking 
tot de meerduidigheid van teksten kan men zich nauwelijks voorstellen, of het zouden 
de twee verschillende masoretische indelingen moeten zijn van de verhalen over Sanheribs 
beleg van Jeruzalem in 2 Kon 18-19 en Jes 36-37, die op de passage met de vervreem
ding van de tempelschatten na vrijwel woordelijk overeenkomen. 
Zoals Ricoeurs visie voorspelt, zijn met de besproken structuren de mogelijkheden 
tot verklaring van de onderzochte verhalen over Joas niet uitgeput. Zo zou men met 
betrekking tot diens zwarte jaren in 2 Kron 24 een constructie kunnen bedenken met 
het al dan niet begraven worden in de stad van David als stilistisch gemarkeerde omlijs
ting. Aan het aldus afgebakende tekstgedeelte kan vervolgens een vijfdelige concentrische 
structuur worden toegekend. De buitenste omsluiting wordt dan gevormd door de 
dood van Jojada respectievelijk die van Joas, de binnenste door de afval van Joas 
respectievelijk de inval van Aram. Beide kan men interpreteren als de conjunctie van 
een oorzaak en een gevolg. Het voetlicht valt in dat geval op de moord op Zekarja, 
die zo de essentie van het tweede deel van Joas' regering zou uitmaken. Voor deze 
interpretatie pleit, dat het tekstgedeelte dat de goede jaren van Joas, in dit geval 2 
Kron 24:2-14, omvat, dan zowel begint als eindigt met 'alle dagen van Jojada'. Dat 
zijn vs. 2, dat met vs. 3 een inleiding vormt, respectievelijk vs. 14de; de laatste zin 
begint bovendien met wjhjw. In het midden staat weer het tempelherstel. Dit perspectief, 
dat weer iconisch is, doet evenwel even weinig recht aan de omsluitingen met qsr 
en hrg in vss. 21-22 en vs. 25 en aan het chiasme in vs. 24a als de masoretische indeling 

18 Deze uitspraak geldt ook voor de manier waarop ik geprobeerd heb de veelal abstract geformu
leerde theorieën van Ricoeur op de verhalen over Joas toe te passen. 

192 



zoals die in de Codex Leningradensis is overgeleverd. Onderstaand schema laat dat 
zien: 

A de dood van Jojada 15a-16bc in de stad van Davida 

B Joas valt af 17ab-19c2 

C Zekarja gedood 20ab-22e qsr & hrgb 

B inval van Aram 23a-24d klein:Aram -**- JHWH:groot 

A de dood van Joas 25ac-25g qär & hrgb in de stad van Davida 

Een zo mogelijk nog zwarter beeld van Joas hebben we overigens naar voren zien 
komen uit de manier waarop diens nadagen in 2 Kron 24 volgens de editie-Ginsburg 
'mpetuchot en setumot zijn ingedeeld. Hier staat evenals in BHS/Leningrad de afval 
van deze koning centraal, maar nu wordt diens tempelrestauratie geneutraliseerd door 
de manier waarop hij aan zijn einde komt. Bovendien maakt nu zelfs de al zo ingeperkte 
positieve uitspraak over Joas, namelijk dat hij alleen alle dagen van Jojada deed wat 
juist was in de ogen van JHWH (2 Kron 24:2), geen deel meer uit van zijn regering, 
maar van depetucha waarin de genoemde priester de hoofdrol speelt. Onderstaand 
schema laat dat zien: 

omschrijving Leningrad Ginsburg 

Joas' goede jaren P P: Jojada 

23:16 -24:2 

Jojada sluit verbond... 
...alle dagen van Jojada 

23:16-21 cultus hersteld S 

P: Jojada 

23:16 -24:2 

Jojada sluit verbond... 
...alle dagen van Jojada 

P: Jojada 

23:16 -24:2 

Jojada sluit verbond... 
...alle dagen van Jojada 

24:1-14 de tempel hersteld S P: Joas 24:3/ Sa 

2 vrouwen... Joas' slechte jaren P 

P: Joas 24:3/ Sa 

2 vrouwen... 

24:15-16 Jojada sterft Sa Sb 
24:17-19 Joas dwaalt af Sb Sc 

24:20-22 Joas doodt Zekarja Sa Sb 
Joas' einde P Sa 

...2 moeders 

24:23-25 dood van Joas S 

Sa 

...2 moeders 24:26-27 afsluiting S 

Sa 

...2 moeders 

regering van Amasja P P 

Intrigerend blijft de vraag wat de Kronist met de aanwezigheid van vrouwen in het 
leven van Joas, die in de indeling volgens Ginsburg nog pregnanter naar voren komt 
dan in de stilistische structuur, heeft willen zeggen. Noch zijn grootmoeder noch de 
moeders van zijn moordenaars zijn immers door hem zelf uitgezocht, en voor passende 
echtgenotes zorgt Jojada. Voor de beantwoording ervan is nader onderzoek naar de 
rol van vrouwen in Kronieken echter een vereiste. 
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Het voorgaande roept evenwel opnieuw de vraag op naar de verhouding tussen de 
stilistische structuur en de andere benaderingen. En op dit punt lijken mijn weg en 
die van Ricoeur uiteindelijk toch te scheiden. Zoals besproken is deze van mening 
dat een zoektocht naar de auteursintentie weinig zinvol is; het achterhalen daarvan 
is niet de eerste leidraad bij de interpretatie. In diens voetspoor schrijft Vedder, dat 
kentheoretisch en empirisch een nulpunt van de betekenis van een tekst moeilijk te 
verdedigen valt. Op het moment dat een tekst is losgemaakt van de maker en zijn 
onmiddellijke situatie, ontsnapt de betekenis ervan namelijk aan de beperkte horizon 
van de auteur.19 Op grond van mijn onderzoek van de verhalen over Joas in 2 Koningen 
en 2 Kronieken meen ik echter, dat dit standpunt voor nuancering vatbaar is. Het 
komt me namelijk voor, dat naarmate een analyse vollediger is in die zin dat ze meer 
stilistische aspecten tot hun recht laat komen, inclusief grammaticaal-syntactische zoals 
het gebruik van zinstypen, ze meer kans maakt de bedoeling van de auteur te benaderen. 
Dit is vooral het geval als er een spel met motiefwoorden kan worden aangewezen. 
Mijns inziens zijn stijlfiguren als omsluitingen en chiasmen, die zoals vermeld tot 
het basisapparaat van de oudtestamentische vertelkunst behoren, namelijk hardere 
feiten dan inhoudelijke overwegingen, die immers altijd op interpretatie berusten, 
waarbij wellicht Derrida's disseminatie een rol speelt. Daarom vermoed ik, dat de 
in deze studie blootgelegde stilistische structuur oorspronkelijker is dan de eveneens 
iconische masoretische indeling(en). Als ik het goed zie, vindt deze opvatting steun 
in de correspondentie tussen de stilistische structuur en de grote, narratieve lijnen 
van het Deuteronomistisch Geschiedwerk respectievelijk het werk van de Kronist. 
Om dit aannemelijk te maken breng ik nogmaals de twee belangrijkste passages onder 
de aandacht waar de narratieve en de stilistische structuur tot verschillende indelingen 
van de tekst bleken te leiden. 

De eerste was de regering van Joas in 2 Kon 12:2-22, die narratief in twee en stilistisch 
in drie delen uiteen valt. Nu heeft het onderzoek naar de narratieve structuur van 2 
Kon 11-12 aan het licht gebracht, dat de regering van Joas in het Samuël-Koningen-
complex vooral een echo is van die van Salomo en een voorbode van die van Josia. 
Een hoogtepunt in al deze regeringen wordt gevormd door de bemoeienissen van de 
betrokken koningen met de tempel, en juist deze nemen in de stilistische structuur 
van de regering van Joas de centrale positie in. Zo complementeren het lineaire aspect 
van de narratieve structuur en de stilistische structuur elkaar. 
In de tweede plaats, zoals besproken heeft de Kronist zijn bewerking van 2 Kon 12, 
2 Kron 24, verdeeld in twee episoden. In de eerste vormt het narratieve object, de 
tempelrestauratie, ook in stilistisch opzicht de kern. De tweede episode, die van de 
slechte jaren, valt narratief in twee delen uiteen: JHWH wordt verlaten, waarop hij 
het volk verlaat. Stilistisch gezien vormt evenwel de inval van Aram de kern van een 
drieluik. Als men nu in 2 Kronieken de levens naleest van de twee andere koningen 
waarvan zowel vermeld wordt dat ze JHWH verlaten als dat ze vreemde goden nalopen, 
Joram en Achaz, blijkt dat ook zij door vreemde volkeren geteisterd worden. In 2 
Kron 21 : 16-17 belagen namelijk de Filistijnen en de Arabieren Joram, in 2 Kron 28:5 

19 Vgl. Vedder 1997, 174-175 en 195. 
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wordt Achaz verslagen door Aram, in vss. 6-8 door Israël, in vss. 17-18 door de 
Edomieten en de Filistijnen. Bovendien wordt geen van hen drieën begraven in de 
graven van de koningen.20 Ook hier wijzen narratieve en stilistische aanwijzingen 
in eenzelfde richting: het verlaten van JHWH en het in handen gegeven worden van 
vreemde volkeren zijn keerzijden van eenzelfde medaille. 

Wat wordt in dit licht de status van het actantenschema, dat deel uitmaakt van de 
narratieve analyse? Welnu, aspecten daarvan houden in eerste instantie hun waarde 
als heuristisch middel: we kunnen ons met behulp daarvan na de eerste lezing van 
een verhaal een voorlopig beeld vormen van de omvang van de betrokken episodes 
en een even voorlopig antwoord geven op de vraag waar de tekst over gaat en wie 
de hoofdrolspelers zijn. Maar heeft het ook een functie bij de vaststelling van de 'diepste' 
dieptesemantiek? Deze vraag is in een eerder stadium negatief beantwoord. Zo leek 
2 Kon 12 te heterogeen van inhoud om onder één noemer gebracht te worden en hetzelfde 
gold voor 2 Kron 24:17-25. Toepassing van de actantenanalyse is in zulke gevallen 
te vergelijken met het nemen van een foto terwijl het object beweegt: men krijgt een 
onscherp beeld. Toch wil ik nogmaals proberen de actantenanalyse toe te passen op 
de twee problematische episoden. 
De harde kern van de regering van Joas in 2 Kon 12, zo hebben we vastgesteld, is 
de tempelrestauratie. Willen we de gehele betrokken episode onder een actantennoemer 
brengen, dan moet deze dus het object zijn. De bestemmeling blijft JHWH. Maar 
wat is de rol van Joas? In het tweede deel handelt hij immers zo anders dan in het 
eerste. Wil men hem dezelfde mate van invloed op het gebeuren laten, dan moet men 
hem in het schema in dezelfde sfeer, op dezelfde 'hoogte', houden.21 In dat geval 
zou men kunnen zeggen, dat hij zich ontwikkelt van helper tot tegenstander. In deze 
constellatie moet de zender Jojada zijn. Een argument voor deze roltoekenning zou 
de verwijzing naar diens rol in 12:3 kunnen zijn, waar de aanwezigheid van Jojada 
de oorzaak heet van het doen van wat juist is in de ogen van JHWH en daartoe behoort 
ongetwijfeld de zorg voor diens huis. Bovendien is hij ook al de zender in het verhaal 
van de troonsbestijging, zodat nu het gehele leven van Joas in diens teken komt te 
staan. De subjectrol moet dan wel door de priesters ingenomen worden, die in eerste 
instantie als tegenstanders optraden. Het actantenschema komt er dan als volgt uit 
te zien: 

20 Verder zijn Joram en Achaz ook genealogisch moederloos, maar dat lot delen ze met alle 
koningen na Jechizkia. De naam van Asa's moeder, Maäka, wordt door de Kronist in eerste 
instantie, in de inleiding tot zijn regering in 2 Kron 14:1 e.v. (vgl. 1 Kon 15:9-15), eveneens 
weggelaten. Later, in 2 Kron 15:16, vermeldt hij evenwel dat zij vanwege haar afgoderij wordt 
afgezet als koningin-moeder. Dat doet vermoeden, dat er iets mis is met zonen van afwezige 
moeders. Wellicht worden bij de latere koningen hun namen weggelaten omdat de ondergang 
van Juda door het optreden van Manasse (expliciet in 2 Kon 21:10-15, impliciet in 2 Kron 
33:7-9, vgl. 34:23-25) onafwendbaar is. 
21 Volgens Greimas bevinden subject en object zich op de as van het willen, zender en bestemme
ling op die van de communicatie en helper en tegenstander op die van het handelen, vgl. Ricoeur 
1984, 90. 
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zender object bestemmeling 

Jojada tempelherstel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

Joas > 
bouwvakkers 

priesters < < priesters 
> Joas 
Hazaël 

Deze argumentatie, met name die met betrekking tot de rol van Joas, lijkt me echter 
niet dwingend. Men kan er namelijk ook voor kiezen om hem een ontwikkeling van 
subject naar tegenstander te laten doorlopen; in dat geval worden de priesters van 
tegenstanders helpers. Zo gezien ziet het schema er als volgt uit: 

zender object bestemmeling 

Jojada tempelherstel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

priesters < 
bouwvakkers 

Joas > > Joas 
< priesters 

Hazaël 

In beide gevallen ontstaat er wel een subjectloos tijdperk, namelijk wanneer de priesters 
hun werk nog niet doen respectievelijk wanneer Joas het laat afweten. Opmerkelijk 
is in ieder geval de 'opwaardering' van Jojada. Was hij op een concreter niveau nog 
subject, vanaf een wat grotere afstand lijkt hij de inspirator op de achtergrond, dus 
de zender te zijn. Intuïtief is dat overigens niet onbevredigend; eerder was het verrassend 
de priester als ondergeschikte van de koning te zien. Daarentegen wordt vooral in 
het tweede schema de rol van Joas gereduceerd tot die van een radertje in het grote 
geheel, wat wel past bij de sombere ondertoon van genoemd geschiedwerk: als zovelen 
heeft hij de hoogten intact gelaten, de gevolgen zullen niet uitblijven. 
De invulling van het actantenschema blijkt hier dus bepaald geen automatisme te zijn. 
Er is de nodige ruimte voor de interpreet, die keuzen moet doen. 
Hoe liggen de zaken in de tweede helft van 2 Kron 24? Nu, hier lijkt de godverlatenheid, 
blijkend uit de nederlaag tegen het zwakker schijnende Aram, uiteindelijk de kern, 
dus het object. De grote boosdoener, het subject, is Aram. De zender moet JHWH 
zijn, die zijn onheil over het volk, de bestemmeling, uitstort. Ook hier blijkt de rol 
van Joas uiteindelijk perifeer: hij is niet meer dan een deel van het volk. In schema: 
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zender object bestemmeling 

JHWH godverlatenheid volk 

helpers subject tegenstanders 

dienaren Aram profeten & Zekarja 

Toch lijkt het me de vraag of we op deze manier het model niet overvragen. De grond
gedachte van Greimas is namelijk, dat het menselijk handelen doelgericht is: het subject 
wil iets bereiken wat het voor ogen staat. In dat perspectief moeten we ons afvragen 
of de twee schema's van 2 Kon 12 wel houdbaar zijn. Hoe kan men immers een subject 
tijdens de rit (zijn eigen?) tegenstander laten worden of een tegenstander in een subject 
laten verkeren en daarbij van eenzelfde handeling blijven spreken? Als we het tempel
herstel als object willen handhaven, en daar lijkt de stilistische analyse voor te pleiten, 
is het dan niet juister om van drie handelingen te spreken, te weten de voorbereiding, 
waarin de priesters tegenstanders zijn, de inval van Aram, waar Joas deze rol vervult, 
en het middenstuk? Of is het voldoende als de zender, het object en de bestemmeling 
de constanten zijn? 
In 2 Kron 24:17-25 doet zich een soortgelijk probleem voor. De profeten en Zekarja 
zijn hier namelijk enerzijds de woordvoerders van de zender, van JHWH, maar ander
zijds zijn ze diens tegenstanders omdat ze de totstandkoming van het object juist willen 
voorkomen. In het schema is hun positie dus paradoxaal. Een oplossing lijkt, twee 
fasen in het proces te onderscheiden, de profeten en Zekarja in de loop daarvan te 
laten verdwijnen en de dienaren te laten opkomen, zodat althans in de laatste fase 
JHWH niet meer tegenover hen staat die zijn woord spreken. In schema: 

zender object bestemmeling 

JHWH godverlatenheid volk 

helpers subject tegenstanders 

0 

dienaren 

Aram profeten & Zekarja 
i 
0 

De rol van de profeten en Zekarja in de eerste fase zou dan te vergelijken zijn met 
die van Abraham, die vergeefs probeert JHWH ervan te weerhouden Sodom te verwoes
ten. Op een overeenkomstige manier lijkt het zelfs mogelijk de masoretische indeling 
zoals die in de Codex J^eningradensis is overgeleverd, aan haar trekken te laten komen 
en dtpetucha met Joas' slechte jaren (2 Kron 24:15-22), waar volgens de in het voor
gaande gegeven analyse de afdwalende Joas centraal staat, onder één noemer te brengen: 
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zender object bestemmeling 

oversten verlaten JHWH 

helpers subject tegenstanders 

volk Joas Jojada 
profeten & Zekarja 

Hier moet Joas het subject zijn en zijn de oversten de meest aangewezenen om als 
zender te worden benoemd, vgl. 2 Krön 24:17-18. Het meelopende volk kan het best 
als helper gekwalificeerd worden. Of moeten we toch het volk als subject benoemen 
en evenals in de stilistische structuur Joas daarin oplossen? Weer blijkt interpreteren 
een kwestie van keuzen doen. 
Een analyse van de petucha met de zwarte jaren van Joas in 2 Kronieken volgens 
de editie-Ginsburg levert weer andere problemen op. Evenals in 'Leningrad' moet 
het subject Joas zijn en het object het verlaten van JHWH. Ook de rollen op de communi
catie-as blijven gelijk: JHWH houdt de zijne als bestemmeling, de oversten houden 
die van zender. Tegenstanders zijn hier eveneens in de eerste plaats Jojada, de profeten 
en Zekarja. De vraag is nu, welke rollen de personages uit de tekstgedeelten krijgen 
die Ginsburg in de betrokken petucha wel heeft en Leningrad niet. De setuma met 
de tempelrestauratie levert daarbij naar verhouding de minste problemen. Deze renovatie 
kan men namelijk, zij het met enig conceptueel geweld, als tegenactie kwalificeren, 
waarmee Jojada ook hier tegenstander wordt. Een goed functionerende tempelcultus 
houdt de afval immers tegen. Verder ontwikkelt het volk zich nu van tegenstander, 
dit vanwege zijn rol bij het tempelherstel, tot helper (zie hiervoor). Een probleem 
wordt echter de setuma met de moord op Joas. De moordenaars dragen namelijk niets 
bij tot Joas' afvalligheid, maar doen daar ook niets aan af. Het beste lijkt het me, 
ze tot rolloze figuranten te degraderen. De levieten worden in het schema eveneens 
onzichtbaar, ze gaan op in het volk. Hun aanvankelijke tegenwerking kan men immers 
moeilijk als een bijdrage tot de latere afval zien, zodat een zelfstandig figureren, i.e. 
als helper, weinig gemotiveerd lijkt. Zo kom ik tot het volgende schema: 

zender object bestemmeling 

oversten verlaten JHWH 

helpers subject tegenstanders 

volk < Joas < volk 
Jojada 

profeten & Zekarja 

Opmerkelijk is ten slotte, dat de vrouwen die Atzt petucha omsluiten, in het actanten
schema nergens terug te vinden zijn. Met name dit gegeven moet ons bedacht maken 
op de betrekkelijkheid van de actantenanalyse. Het wordt dus tijd voor een eindevaluatie 
van dit mechanisme. 

198 



In het voorgaande heb ik het beeld van het fotograferen van bewegende objecten gebruikt. 
Vervolgens heb ik aannemelijk willen maken dat dit ook in overdrachtelijke zin toch 
mogelijk lijkt, als men maar voldoende afstand neemt. Van de maan kan men scherpe 
foto's maken, hoewel die ten opzichte van de aarde bepaald niet stil staat. Op een 
overeenkomstige manier is getracht om inhoudelijk heterogeen lijkende episoden in 
eenzelfde actantenschema onder te brengen, zij het vanuit een ander perspectief, op 
een abstracter niveau. Zo ontstaat er als het ware een hiërarchie van interpretaties, 
waarbij het geheel daarvan groter is dan de som van de delen. Maar zoals met de 
vergroting van de afstand van het object de interpretatie van het beeld onzekerder 
wordt - iedereen ziet iets anders op maanfoto's -, is het gevaar voor subjectiviteit 
bij de invulling van het actantenschema groter naarmate er meer concrete gebeurtenissen 
onder één noemer gebracht moeten worden ; bovendien kunnen er personages ' uit zicht ' 
raken. Dat zou erop kunnen wijzen, dat het actantenmodel uiteindelijk vooral geschikt 
is om 'eenheden van handeling' in kaart te brengen. Hoogstens kan men er meer dan 
één handeling in vangen mits het object gelijk blijft. Maar dan moet wel het hiervoor 
al gebruikte mechanisme van verschuiving in de roltoekenning aan het model worden 
toegevoegd. In de praktijk zal de hantering ervan echter ook dan nog de nodige voeten 
in de aarde hebben. Hoe bepaalt men namelijk of men nog met eenzelfde object te 
maken heeft? En welke verschuivingen in de rolbezetting zijn er toegestaan en welke 
niet? Kortom, weer komt de in het voorgaande gesignaleerde spanning tussen synchronie 
en diachronie, tussen de situatie binnen een kort tijdsbestek en een langere reeks 
gebeurtenissen, om de hoek kijken. Een nadere bezinning op het gebruik van het model 
is dus gewenst, temeer daar de toepassing ervan op tekstgedeelten waarvan de omvang 
door andere dan alleen narratieve overwegingen bepaald wordt, soms dubieuze resultaten 
lijkt op te leveren.22 

In ieder geval, ook als men de invulling van het actantenschema in het voorgaande 
te zeer een abstractie vindt om de verhalen in kwestie recht te doen en het subjectieve 
gehalte te hoog, blijft er een rol voor de betrokken analyse weggelegd. We kunnen 
daarmee namelijk vat krijgen op de gebeurtenissen en de machtsverhoudingen tussen 
de actanten binnen de grenzen van de samenstellende delen, waarbij de laatste mogelijk 
informatie geven over het ontstaansmilieu. Bovendien kan ze dienst doen bij de hervatting 
van de referentie in de begrijpende fase van het interpretatieproces: als men weet hoe 
de rollen zijn verdeeld en hoe de machtsverhoudingen zijn, kan men het desbetreffende 
verhaal beter een plaats geven in zijn eigen belevingswereld. 

Hebben we nu de auteursintentie aan het licht gebracht? Helaas is zekerheid daaromtrent 
principieel onbereikbaar, maar men mag vermoeden dat een combinatie van de narratieve 
en de stilistische analyse in een dieptesemantiek kan resulteren, die ons op zijn minst 
in de buurt van de schrijver/eindredacteur brengt; deze is zoals hiervoor gezegd ook 
de eerste lezer geweest. De auteur kijkt immers met de ogen van de geïntendeerde 

22 Het probleem van de complexe geschiedenis wordt kort besproken in Van Luxemburg e.a. 
1983, 201 -202 en uitgebreider in Bal 1990,155-158. Een gedetailleerde analyse van een verhaal 
aan de hand van het model van Greimas geven Van Luxemburg e.a. 1987, 140-143. 
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lezer naar zijn tekst, en deze is vertrouwd geweest met de literaire codes van zijn 
tijd. Als argument voor deze hypothese kan worden aangevoerd, dat de aan de opper
vlakte gebrachte hoofdgedachten van 2 Kon 11-12 en 2 Kron 24:17-25, de zorg om 
de tempel respectievelijk de verlating van JHWH, eveneens als rode draden door de 
geschiedwerken lopen waarvan deze hoofdstukken deel uitmaken. Dat echter de stilis
tische structuur ons mogelijk uiteindelijk het dichtst bij de bedoeling van de auteur 
brengt, hebben we in het vorige hoofdstuk gezien: het positieve beeld dat deze in 2 
Kon 12 van Joas achterlaat, komt immers overeen met dat van de Deuteronomist: 
hij deed wat juist was in de ogen van JHWH. De diachrone gegevens die ons door 
de narratieve structuur worden aangereikt, kan men daarbij als decor laten fungeren. 
Maar wellicht heb ik me in het voorgaande door mijn eigen perspectieven laten misleiden. 
In ieder geval is enige reserve ten aanzien van de uitkomsten van de actantenanalyse 
hier geraden. Het laatste woord over de betrokken geschiedwerken en de plaats van 
de verhalen over Joas daarin zal nog wel niet gezegd zijn. 
Het voorgaande betekent uiteraard niet dat een interpretatie die uitgaat van de stilistische 
structuur, eens en voor altijd de beste zou zijn. Het bestaansrecht van andere manieren 
van schematiseren is namelijk daarin gelegen, dat ze deelaspecten belichten, die veelal 
ten gevolge van de concrete omstandigheden van het ogenblik actueel zijn geworden. 
Zo is het denkbaar dat men zich in een interpretatie op basis van de masoretische 
structuur van de donkere jaren van Joas met de godsverduistering als kern met name 
herkent in een tijd van geweld, waarin de ene na de andere mensenrechtenstrijder 
aan zijn eind komt. Al die latere uitleggingen kunnen daarom begrepen worden als 
sporen van de waarheid.23 Zo kunnen ze deel uitmaken van de zgn. hermeneutische 
cirkel, die ons in een wisselwerking tussen deelinterpretaties en totaaloverzicht steeds 
verder brengt op de weg naar inzicht in de betekenis van de tekst. Wel verraden ze 
zichzelf in de besproken gevallen als herinterpretaties, doordat ze te veel stilistische 
aanwijzingen veronachtzamen. 
Ten slotte, temidden van alle onzekerheden is er in het voorgaande één zekerheid 
zo niet ontstaan dan wel overeind gebleven: de verhalen uit 2 Koningen en 2 Kronieken 
zijn voor ons teksten en moeten door ons als zodanig behandeld worden. Zo is ook 
de vaststelling of zo men wil de benadering van de structuur ervan een schriftelijk 
proces. In het kader van deze studie geldt dat allereerst voor de stilistische structuur. 
Over dat proces heeft Riffaterre opmerkenswaardige uitspraken gedaan.24 Hij stelt, 
dat studie van de stilistiek inhoudt dat men moet nagaan wat van het 'normale' taal
gebruik afwij kt. Daarbij moet in eerste instantie niet gelet worden op de inhoud, omdat 
het gevaar van voorbarige interpretatie dan op de loer ligt. Eerst moeten zoveel mogelijk 
relevante gegevens verzameld worden. Om te voorkomen dat er een of meer over 
het hoofd worden gezien, zou men eigenlijk een panel van deskundigen op de te onder
zoeken tekst moeten loslaten en hun bevindingen naast elkaar moeten leggen. De conver
gentie die daaruit resulteert, noemt hij het werk van de 'archilezer', een abstractie 
dus die alles wat van belang is, registreert. Op basis daarvan kan de interpreet dan 

23 Vedder 1997, 195. 
24 Riffaterre 1971, hoofdstuk 1, paragraaf 2. 
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aan het werk. Voor een studie als deze is het evenwel ondoenlijk een groep ter zake 
kundige informanten aan het werk te zetten, maar dat bezwaar hoop ik ondervangen 
te hebben door de raadpleging van de concordantie, van commentaren en andere studies 
en van vertalingen. De zo gevonden diversiteit aan observaties bevestigt overigens 
het principiële gelijk van Riffaterre. 
Een probleem is wel, dat het hedendaagse taalgevoel verschijnselen als afwijkend kan 
ervaren die ooit gewoon waren en fenomenen die toen bijzonder waren, mogelijk niet 
meer als zodanig herkent. Daarom moeten de te onderzoeken teksten wel tegen hun 
historisch-taalkundige en -stilistische achtergrond geplaatst worden. 
Een probleem van een geheel andere orde is, of de betrokken verhalen, die we nu 
als teksten bestuderen, oorspronkelijk op dezelfde manier gefunctioneerd hebben. Daarbij 
komt de vraag om de hoek kijken, in hoeverre de samenleving in kwestie nog oraal 
was en in hoeverre ze al schriftelijke trekken vertoonde. Kortom, we moeten proberen 
meer zicht te krijgen op de sociaal-culturele context waarbinnen de verhalen over de 
koningen van Juda en Israël ontstaan zijn. 
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Hoofdstuk 6 

Het ontstaansmilieu van Koningen en Kronieken 

In vorige hoofdstukken is getracht tot een voorlopige datering van de verhalen over 
Joas van Juda in 2 Koningen en 2 Kronieken te komen. Dat is gedaan door tekstinterne 
aspecten in verband te brengen met de historische feitelijkheid voorzover die te achter
halen leek. Op grond van deze overwegingen is voor de Koningenverhalen de late 
ballingschap of de Vroegperzische tijd als vermoedelijke tijd van ontstaan naar voren 
gekomen. De Kronist zou in de vroeghellenistische tijd zijn werk geschreven kunnen 
hebben. In dit hoofdstuk wil ik in het verlengde daarvan proberen iets meer inzicht 
te krijgen in de ontstaansmilieus zelf, dus de sociaal-culturele omstandigheden waaronder 
de betrokken auteurs hebben geleefd. 
Zoals reeds vermeld is bij de val van Juda en de verwoesting van Jeruzalem de elite 
naar Babel weggevoerd. Alleen al dit gegeven zou ons huiverig moeten maken voor 
een vroegexilische datering van zelfs een deel van de verhalen uit 1 en 2 Koningen, 
omdat het in de eerste plaats onduidelijk is wie de betrokken verhalen dan geschreven 
zou(den) moeten hebben, en in de tweede plaats voor welk publiek dat dan gedaan 
zou zijn. Het komt me voor, dat overleven in die tijd de hoogste prioriteit heeft gehad, 
de strijd om het bestaan zal alle energie hebben opgeslokt. Pas na verloop van tijd, 
toen de situatie weer wat stabieler geworden was, zal men zich aan het schrijven gezet 
hebben. Vanuit dit perspectief lijkt een vroegpostexilische ontstaanstijd temeer waarschijn
lijk, omdat toen ook een deel van de kaderlaag gerepatrieerd zal zijn, die op de hoogte 
moet zijn geweest van de zich in Babylonië ontwikkelende P-traditie. Denkend binnen 
het door Smelik ontwikkelde kader zou men kunnen aannemen dat relevante historiografi
sche documenten als hofkronieken bewaard gebleven zijn, omdat de auteurs van de 
verhalen in kwestie die gebruikt hebben. Hoe zouden zij anders aan hun gegevens 
met betrekking tot de namen van de koningen en de belangrijkste politieke gebeurtenissen 
gekomen moeten zijn? Het gebruik van deze documenten pleit dan voor een ontstaan 
in Palestina, omdat het weinig aannemelijk is dat de gedeporteerden in staat geweest 
zijn om ze mee te nemen naar Babylonië; bovendien ontbreken in de verhalen over 
de koningen duidelijke invloeden uit de Babylonische cultuur.1 

Nu kan men tegenwerpen dat er op de historiciteit van het werk van de deuteronomisten 
in Samuël/Koningen een en ander af te dingen valt, wat de afhankelijkheid van oude 
kronieken twijfelachtig zou kunnen maken.2 Het is echter zeer wel denkbaar dat de 
kronieken bij de val van Jeruzalem zelf verloren zijn gegaan, maar dat de kennis van 
de inhoud ervan in een overwegend orale samenleving bewaard gebleven is doordat 
men ze heeft horen voorlezen, wellicht met het oogmerk de betrokken gegevens aan 

1 Zo Smend 1989, 124-125. 
2 Bijv. Garbini 1997, hoofdstuk 3 ('Stories of the Kings'). 
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het nageslacht te kunnen doorgeven.3 Daarbij kunnen na verloop van tijd oneffenheden 
zo geen fouten ingeslopen zijn. Ook zullen de genoemde geschriften weinig verschild 
hebben van de oudoosterse geschiedschrijving uit omringende landen. Deze had eveneens 
steeds ideële oogmerken en vertoonde evenzeer de neiging te vertellen wat er eigenlijk 
had moeten gebeuren, en die bronnen worden ook gebruikt om de geschiedenis te 
reconstrueren. Bovendien worden de betrokken gegevens, vooral die met betrekking 
tot de latere koningen, herhaaldelijk bevestigd door buitenbijbelse bronnen. Daarom 
lijkt het gerechtvaardigd er in principe van uit te gaan dat althans de kronikale gedeelten 
van 1 en 2 Koningen, dus hoofdzakelijk die gedeelten die Smelik als raamwerk bestem
peld heeft, gebruikt kunnen worden om de historische feiten te achterhalen en dat 
daar direct of indirect pre-exilische geschriften, i.e. de kronieken van de koningen 
van Juda/Israël, aan ten grondslag liggen.4 De meer verhalende tekstgedeelten moeten 
vermoedelijk anders beoordeeld worden, daar zal veel vaker te lezen zijn wat er volgens 
de auteur had kunnen gebeuren.5 

Deze voorstelling van zaken is geen gemeengoed, in de laatste jaren zijn er pleidooien 
gevoerd voor een heel andere benadering. Aanhangers daarvan zijn Thompson en 
Davies.6 Volgens de eerste zijn zij die in de Vroegperzische tijd naar Jeruzalem gekomen 
zijn, helemaal niet van Israëlitische afkomst geweest. Volgens hem behoorde het tot 
de Perzische politiek van die dagen, mensen uit allerlei streken naar een overwonnen 
gebied te deporteren en hun de daar inheemse godsdienst te laten overnemen, maar 
dan gereviseerd naar moderne inzichten. Het laatste hield in, dat men tot een inclusief 
monotheïsme overging; JHWH is daarbij een verschijningsvorm van de Perzische 
God van de hemelen. Een karakteristieke illustratie van dat proces zou Ex 6 zijn, 
waar de goden van de voorouders geïdentificeerd worden met JHWH.7 De zo ontstane 
heterogene groep zou als identiteitsconstituerend middel oude tradities uit de betrokken 
streek verzameld en uitgebouwd hebben. In de Vroegperzische tijd heeft men dus 
tradities verzameld, zowel narratieve als profetische, met het oog op de behoefte van 
dat ogenblik. Die bestonden uit een glorierijk, heroïsch verleden, dat in de Eerdere 
Profeten werd vormgegeven, en een revolutionaire toekomst, waarvan de boeken van 
de Latere Profeten een blauwdruk geven. In de verhalen over dat verleden herkent 
men zichzelf, en men projecteert er de gevaren van het heden in, zoals immoraliteit, 
onrecht en verlies van cultische integriteit. Daarbij moet volgens Thompson bovendien 
bedacht worden, dat de verhalen over vroeger niet zonder meer vertaalbaar zijn naar 

3 Met dank aan Bert de Haar, die me op deze mogelijkheid wees. 
4 Smelik (1985, 58-59) vermoedt overigens, dat dit historiografische geschriften zijn die gebaseerd 
zijn op bestaande kronieken en inscripties. 
5 Vgl. Smelik 1985, onder meer p. 59. Een optimistischer standpunt in dezen neemt Gugler 
(1996, 107) in; deze is van mening, dat 2 Kon 9-10 een redelijk betrouwbare bron is voor 
de reconstructie van de revolutie van Jehu. 
6 Thompson 1992, vooral de hoofdstukken 8 ('Israels Tradition: The Formation of Ethnicity') 
en 9 ('Conclusions: An Independent History of Israel'), Thompson 1995, Davies 1992 en 1995. 
7 Thompson 1995, 114-124. Het exclusieve monotheïsme, volgens welke opvatting er maar 
één God is, zou een hellenistische ontwikkeling zijn. 
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corresponderende gebeurtenissen uit het nabije verleden. De tocht van Abraham uit 
Ur naar Kanaan bijvoorbeeld zou dus niet een echo zijn van de terugkeer uit de balling
schap, maar getuigen van hoop op een nieuwe toekomst in de Perzische tijd. Het beeld 
dat wij van de ballingschap hebben, zou daarbij bepaald zijn door de traditie, het is 
nauwelijks onafhankelijk gemotiveerd en is althans volgens Thompson dus een ideologisch 
bepaald literair concept. Al die tradities vormden een bont geheel, dat veel later, wellicht 
pas in de tijd van de Makkabeeën, binnen een chronologisch raamwerk is geplaatst. 
Er is dus geen sprake van één overkoepelend totaalconcept, zoals dat van de heilsgeschie
denis. Dit verklaart het voorkomen van doublures en inconsistenties. 
De ideeën van Thompson zijn uitgewerkt door Davies.8 Wel vermoedt deze, dat onder 
hen die al dan niet vrijwillig uit Mésopotamie naar Jeruzalem kwamen, slechts een 
minderheid van niet-Israëlitische afkomst is geweest. Verder is volgens hem in het 
complex Genesis-Koningen een centrale gedachte, dat men als volk lang in Israël 
gewoond heeft, maar ooit van elders (Mésopotamie, Egypte) is gekomen. Er is dus 
sprake van zowel continuïteit als van discontinuïteit. De ballingschap is zo de centrale 
mythe van de postexilische gemeenschap geworden, waarbij de ervaring van een minder
heid tot identiteit van het geheel gemaakt is. Daarbij zou de Tenach ontstaan zijn in 
hoogstens 3 à 4 generaties. Ten slotte zou de heterogeniteit van de overlevering verklaard 
kunnen worden door aan te nemen dat er in de Vroegperzische tijd door groepen van 
auteurs gewerkt is. Zo zouden er verschillende 'scholen' van gespecialiseerde schrijvers 
geweest kunnen zijn, die zich toelegden op respectievelijk wijsheid, liturgie (i.e. de 
psalmendichters), wetten, geschiedenis en 'politicologie' (i.e. de auteurs van de 
profetische geschriften). 
In deze voorstelling van zaken zou de oplossing voor een oud probleem gelegen zijn. 
De Eerdere Profeten verwijzen namelijk nergens naar de Latere; in de eerste worden 
de latere, met uitzondering van Jesaja en Jona, zelfs niet genoemd. Wel is er sprake 
van onderlinge uitwisseling. Zo is er tekstuele overlapping tussen Koningen enerzijds 
en Jesaja en Jeremia anderzijds; hetzelfde is het geval met Jesaja en Micha. Deze 
gegevens zouden verklaard zijn als al deze werken uit dezelfde tijd stammen en de 
toeschrijving van de profetische boeken aan een bepaalde persoon een literaire fictie 
zou zijn. 
Zoals onder meer Jozua en Jeremia bewijzen, zijn de zo in de vijfde eeuw v.o.j. ontstane 
teksten nog lang in beweging gebleven; Koningen en Kronieken zouden op eenzelfde 
grondtekst teruggaan.9 Ca. 200 v.o.j. is er nog geen gecanoniseerde Schrift. In die 
tijd lijkt Ben Sira volgens Davies namelijk geschriften als Henoch en Jubileeën, die 
nu als apocrief te boek staan, op één lijn te stellen met wat nu canonieke boeken zijn, 
terwijl hij de verhalen over Ezra en die over Jozef in Egypte vermoedelijk niet gekend 

8 Davies 1992 en 1995. 
9 Deze hypothese wordt ook verdedigd door Auld (1994, vgl. 7-11), maar zoals betoogd zijn 
er verscheidene aanwijzingen dat de Kronist een versie van Samuël-Koningen gebruikt heeft 
die in ieder geval in grote lijnen met de overgeleverde overeenkwam. Zie ook Van den Berg 
1998, 105. 
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heeft; hij noemt ze in zijn Lof der Vaderen (Sir 44-50) althans niet.10 In de hellenisti
sche tijd zou de traditie dan als reactie op politieke gebeurtenissen zijn gestold en 
religieuze betekenis hebben gekregen. De teksten moeten in die periode gecodificeerd 
zijn, zodat ze niet zich meer verder ontwikkeld hebben. Dan gaat men ze ook individueel 
lezen en bestuderen, terwijl ze daarnaast in de synagogen dienst gaan doen. Maar 
we hebben hier wel te maken met een gradueel proces: tussen 200 v.o.j. - 70 o.j. 
waren de teksten voor sommigen Schrift, voor anderen (nog) niet. Van belang is ten 
slotte 2 Mak 2:13, waar verhaald wordt, hoe Judas de Makkabeeër een bibliotheek 
sticht. In die tijd wordt immers het definitieve corpus grotendeels vastgesteld." 
Een probleem voor de hypothese dat de wortels van de Tenach grotendeels in de Vroeg-
perzische tijd gezocht moeten worden, is de omstandigheid dat er in het oudtestamentische 
Hebreeuws twee fasen te onderscheiden zijn, het Klassiek-Bijbels-Hebreeuws en het 
Laat-Bijbels-Hebreeuws; het laatste is onder meer in Kronieken, Ezra, Nehemia en 
Ester te vinden.12 Nu bestaat er over dit onderwerp een rijke literatuur. Zo heeft 
Polzin op grond van een veelheid aan verschijnselen aannemelijk proberen te maken, 
dat het taalgebruik in achtereenvolgens D/J - P - Kronieken etc. een ontwikkeling 
vertoont.13 In een naschrift wijst hij evenwel op een studie van Hurvitz,14 die betoogt 
dat P niet een (post-)exilische situatie weerspiegelt. Blenkinsopp heeft op zijn beurt 
echter laten zien, dat de argumentatie van Hurvitz voor een pre-exilische datering 
van P, die vooral op lexicale verschijnselen is gebaseerd, allesbehalve waterdicht is. '5 

Inmiddels was er een artikel van Knauf verschenen,16 die, mede voortbouwend op 
een studie van Ollendorff,17 het vermoeden uitspreekt dat het Klassiek-Bijbels-
Hebreeuws nooit een spreektaal is geweest, maar een kunstmatige schrijftaal. Hij wijst 
erop, dat de pre-exilische inscripties laten zien, dat er vóór de ballingschap geen 
eenheidstaal is geweest, maar dat er een verscheidenheid aan verwante talen/dialecten 
geschreven (en gesproken?) werd. Het vroegpostexilische Bijbels-Hebreeuws nu bouwt 
morfologisch en syntactisch voort op het 8e-6e-eeuwse Judees, maar wijkt af in de 
orthografie. In de 5e eeuw v.o.j. zouden schriftelijke bronnen uit genoemd verleden 
naar spelling en inhoud omgewerkt zijn; enige passages, zoals het lied van Debora 
(Ri 5) en delen van Hosea zouden nog uit de 9e eeuw v.o.j. stammen en het lied van 
Mirjam bij de Rietzee (Ex 15:21) en een andere oude poëtische passage in Num 21 : 14 
e.v. zelfs uit de 10e eeuw. Volgens hem is er dus sprake van taalkundige discontinuïteit. 
Daarnaast zou het Aramees de overheidstaal en het Middelhebreeuws de spreektaal 

10 Davies 1995, 170. Voor diens behandeling van Sir 49:15 zie Davies 1992, 142. 
" Vgl. de reeds genoemde oriëntatie van de chronologie van Genesis-Koningen op 164 v.o.j., 
het jaar van de herinwijding van de tempel. 
12 Voor een overzicht van de belangrijkste verschillen zie Eskhult 1990, 106-109; zie ook Verheij 
1990. 
13 Polzin 1976. 
14 Hurvitz 1974. 
15 Blenkinsopp 1996. 
16 Knauf 1990. 
l7Ullendorff 1971. 
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geweest zijn. Vanaf 300 v.o.j. zou dan de invloed van het Middelhebreeuws op de 
schrijftaal zijn toegenomen, wat in het Laat-Bijbels-Hebreeuws geresulteerd zou hebben. 
Op deze studies beroepen Thompson en vooral Davies zich. De keuze voor het Klassiek-
Bijbels-Hebreeuws zou door de postexilische gemeenschap gedaan zijn om de continuï-
teitsgedachte te onderstrepen. Daarbij betoogt Davies, dat het verschil tussen de taal 
van Koningen en die van Kronieken niet hoeft te betekenen, dat ze (eeuwen) na elkaar 
zijn ontstaan; ook nu nog kan men in verschillende dialecten tegelijkertijd verschijnselen 
uit verschillende ontwikkelingsstadia waarnemen.18 Met andere woorden, het onder
scheid tussen de twee variëteiten kan even goed een kwestie van dialect of sociolect 
geweest zijn. 

Ook deze visie is niet onweersproken gebleven. Hurvitz betoogt dat de taal van de 
pre-exilischeinscriptiesovereenkomtmethetKlassiek-Bijbels-Hebreeuwsenhet Laat-
Bijbels-Hebreeuws met de taal van onder meer de opgravingen van Qumran en die 
van Ben Sira.19 Ehrensvärt doet hetzelfde; volgens hem zijn de verschillen tussen 
de Siloam-inscripties uit de tijd van Hizkia en het Hebreeuws van Genesis-Koningen 
slechts een kwestie van spelling.20 

De bevindingen van Hurvitz en Ehrensvärt, die doen vermoeden dat er wel degelijk 
sprake is van verschil in tijd tussen de twee genoemde fasen in het Hebreeuws en 
daarmee tussen Koningen en Kronieken, worden gesteund door de mijne. In Kronieken 
vinden we immers veelvuldig naast 'huis van JHWH' het latere 'huis van God', waar 
Samuël-Koningen alleen de eerste uitdrukking kent. Wel is de tweede uitdrukking 
ook te vinden in Richteren. Verder zou de betrekkelijke betrouwbaarheid van de Konin
gen-verhalen een aanwijzing kunnen zijn voor een niet al te grote afstand in tijd tussen 
de beschreven gebeurtenissen en de neerslag daarvan, terwijl in Kronieken de band 
tussen feit en verhaal losser lijkt. Dat wijst erop dat in de periode dat Koningen 
geschreven werd, de oude kronieken nog beschikbaar waren c.q. dat de inhoud ervan 
door mondelinge overlevering nog bekend geweest is. Ook het invoeren van een dreiging 
vanuit het zuiden in de vorm van Arabieren en Kusieten door de Kronist wijst op veran
derde politieke omstandigheden; zoals vermeld kan dit op de tijd van de opkomst van 
de Ptolemeeën of op de periode van de invloed van de Nabateeërs wijzen. 

18 Davies wijst daarbij op het gebruik van archaïsche vormen als 'thy' en 'thee' in de omgeving 
van Sheffield; in het Nederlandse taalgebied zou men kunnen denken aan het Twentse 'etn', 
dat de oorspronkelijke korte vocaal heeft (vgl. Duits 'essen'), het 'èètn' uit de IJsselstreek en 
het algemeen-Nederlandse 'eten', dat de jongste fase vertoont. Maar tegen deze parallel kan 
worden ingebracht, dat het ene dialect (vrijwel) nooit in zijn geheel een ouder stadium dan 
een ander vertegenwoordigt, doorgaans kent elke variëteit haar eigen vernieuwingen. Zo hebben 
de genoemde Oost-Nederlandse dialecten umlaut van lange vocalen (kaas > keeze, zoeken 
> zuukn), terwijl men in het westen van ons taalgebied de oorspronkelijke klinkers bewaard 
heeft. 
19 Hurvitz 1997. 
20 Zo is in het suffix 3e persoon enkelvoud mannelijk de h vervangen door de w, de derde persoon 
meervoud w doory'w; het vrouwelijke suffix derde persoon enkelvoud is h geworden. Zo wordt 
Ih (voor hem) lw\ Ih betekent dan 'voor haar'. Zie Ehrensvärt 1997, in het bijzonder p. 37-38. 
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In dit verband is verder van belang, dat voor de deuteronomisten Asjera nog een godin 
lijkt te zijn geweest, terwijl een 'srh voor de Kronist alleen nog maar een voorwerp 
was.21 De verdwijning van de qdsjm moet wellicht in hetzelfde licht gezien worden.22 

Een laatste belangrijk verschil tussen Koningen en Kronieken is, dat het laatste werk 
veel meer dan het eerste in een schriftelijke traditie geworteld is. Aan dit verschil 
is het nu volgende gewijd. 
Dat het ontstaan van Samuël-Koningen een schriftelijk proces is geweest, staat buiten 
kijf. De verwijzing naar en het gebruik van oudere kronieken bewijst dat al, en de 
aanwezigheid van allerlei motiefwoorden door het hele werk heen wijst in dezelfde 
richting. De stilistische structuur ten slotte maakt van de verhalen in kwestie echte 
teksten. Maar er zijn ook meer orale elementen in aan te wijzen. Daarbij kan in de 
eerste plaats aan de profetenlegenden gedacht worden, die nogal eens de indruk maken 
terug te gaan op een volkstraditie.23 De vondst van een buiten-bijbelse Bileam-over-
levering ondersteunt dit vermoeden.24 De vraag uit welke kring de schrijvers van 
de verhalen over de koningen afkomstig zijn, is bij gebrek aan kennis van de sociale 
stratificatie van de vroegpostexilische gemeenschap moeilijk te beantwoorden. Het 
komt me evenwel voor, dat die eerder in een profetisch-nationalistisch dan in een 
priesterlijk milieu gezocht moet worden. Had de laatstgenoemde groep zich in Palestina, 
anders dan in de Babylonische diaspora, nog niet uitgekristalliseerd? 
Naast een genese is er echter ook een werkingsveld en het is uiterst dubieus of de 
betrokken teksten primair schriftelijk gefunctioneerd hebben, zoals Davies meent. 
In dat geval zou het publiek gezien de omstandigheden een uiterst dunne elitaire laag 
zijn geweest - men stond immers voor de immense opgave een nieuwe samenleving 
op te bouwen waarin weinig plaats zal zijn geweest voor een omvangrijke groep 'vrij
gestelden' - en dat lijkt strijdig met de bedoeling van deze literatuur, die juist bedoeld 
was om een gemeenschap op te bouwen. Verder vertoont het taalgebruik orale trekken. 
De herhalingen van motiefwoorden en het gebruik van steeds dezelfde zinswendingen, 
met name in de raamwerkpassages, wijzen op een luisterend publiek,25 dat er met 
een gevoel van herkenning op gereageerd zal hebben.26 

Onderzoek van Kronieken geeft een heel ander beeld. Zoals Niditch heeft laten zien, 
maakt dit werk veel meer de indruk in een schriftelijke traditie te staan. Zo vinden 
we er brieven waar de Deuteronomist die niet heeft: in 2 Kron 2:10 (NBG/SV 11) 
antwoordt Churam Salomo in een schrijven; in 21:12 zendt Elia een schrijven aan 
Joram van Juda; in 30:1 schrijft Jechizkia brieven aan Efraïm en Manasse om pesach 
te komen vieren, hier wordt bovendien het woord 'grt gebruikt, vermoedelijk een 

21 Binger 1997, hoofdstuk 6 ('Asherah in the Old Testament'), in het bijzonder p. 138. 
22 Zie appendix 5.2 bij hoofdstuk 3. 
23 Het vermoeden dat de profetenverhalen teruggaan op pre-exilische tradities, wordt gesteund 
door het gegeven dat de uitdrukking sbw't als epitheton bij JHWH in Koningen alleen daar 
voorkomt, namelijk in 1 Kon 18:15, 19:10 en 14 (Elia), in 2 Kon 3:14 (Elisa) en (qere) in 
2 Kon 19:31 (Hizkia), vgl. appendix 5.2 bij hoofdstuk 3. 
24 Vgl. Soggin 1989, 559. 
25 Vgl. Niditch 1996, 13-17 en de daar gegeven literatuur. 
26 Vgl. Van den Berg 1992, 409-411. 
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leenwoord uit het Aramees, dat laat is;27 in 36:22 doet Kores ook in geschrifte een 
oproep uitgaan. 
Bovendien zijn er verschillen in de verwijzingen naar annalen etc. In 1 Kron 27:24 
is er sprake van de dbrj hjmjm (kronieken) van koning David; deze passage heeft geen 
parallel in Koningen. Verder wordt er nogal eens verwezen naar dbrj (daden) van 
een persoon. In 1 Kron 29:29 zijn dat die van Samuël de ziener, van de profeet Natan 
en van Gad de ziener; ook deze plaats heeft geen parallel in 1 Koningen. In 2 Kron 
9:29 zijn het de dbrj van Natan, die volgens 1 Kon 11:41 die van Salomo heten. In 
2 Kron 12:15 lezen we van het bestaan van die van de profeet Semaja en van de ziener 
Iddo; in 1 Kon 15:7 is dat het boek van de dbrj hjmjm van de koningen van Juda. 
In 2 Kron 20:34 zijn het de kronieken van Jehu, de zoon van Chanani, en zijn ze 
opgenomen in het boek van de koningen van Israël; in 1 Kon 22:46 is er alleen sprake 
van de dbrj hjmjm van de koningen van Israël. In 2 Kron 33:18 wordt verwezen naar 
de dbrj van de koningen van Israël;28 de parallelplaats, 2 Kon 21:17 heeft het over 
het boek van de dbrj hjmjm van de koningen van Juda. In 2 Kron 33:19 horen we 
over de dbrj van de zieners; deze plaats heeft weer geen parallel in 2 Koningen. Kortom, 
waar de Deuteronomist doorgaans melding maakt van de dbrj hjmjm van de koningen 
van Juda/Israël, heeft de Kronist een veelheid aan dbrj; bovendien verwijst hij herhaalde
lijk naar een schriftelijke bron waar de Deuteronomist dat niet doet. 
Een verdere aanwijzing dat de Kronist in een meer verschriftelijkte omgeving gewerkt 
heeft, is het tweemaal voorkomen van het woord mdrs (uitlegging), te weten in 2 Kron 
13:22 die van de profeet Iddo, en in 2 Kron 24:27 die van het boek der koningen.29 

Ook is in dit verband 2 Kron 35:25 van belang, waar we lezen: "Zie, zij (de klaagzangen 
over Josia) zijn geschreven in de Klaagzangen", wat de indruk van het voorgaande 
ondersteunt. De 'woekering' aan motiefwoorden en stijlfiguren, die de verhalen van 
de Kronist bijna een Jugendstil-achtig karakter geven, duiden weliswaar in de eerste 
plaats op een schriftelijk ontstaan, maar het is eveneens veelzeggend dat ze zich pas 
na grondig onderzoek bloot geven. Ten slotte zijn er de lijsten uit 1 Kronieken, waarvan 
het moeilijk voorstelbaar is dat ze geschreven zijn om voor te lezen. Dat de cultuur 
in de periode van de Tweede Tempel een meer schriftelijk karakter begon te krijgen, 
blijkt ook uit de briefwisseling - in het Aramees - russen de Joodse kolonie in Elefantine 
en het moederland. 

Na dit alles dient de vraag naar het ontstaansmilieu van Kronieken zich met klem 
aan. Een eerste kenmerk van dit werk is, dat het tempelcultus en -personeel centraal 
stelt. Daarom lijkt het me waarschijnlijk, dat het in Palestina geschreven is, en wel 
in een geletterd milieu dat zich in de nabijheid van de tempel bevonden moet hebben. 

27Hurvitz 1997, 311-313. 
28 Samaria is dan gevallen, zodat in de ideologie van de Kronist Manasse koning over heel 
Israël heet; een verslag van de verdere daden van Jechizkia, tijdens wiens regering het 
Tienstammenrijk ten onder gaat, lokaliseert hij in het boek van de koningen van Juda en Israël, 
waar de Deuteronomist het over het boek van de dbrj hjmjm van de koningen van Juda heeft, 
vgl. 2 Kron 32:32 met 2 Kon 20:20. 
29 Voor al deze plaatsen vgl. Niditch 1996, 89-98. 
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Als het werk van de Kronist in de diaspora (of in Galilea) ontstaan zou zijn, had men 
immers in zo'n relatief late tijd verwijzingen naar andere dan cultische wetten en wellicht 
zelfs naar het bestaan van synagoges kunnen verwachten. Of moet men het zwijgen 
daarover verklaren uit een antisynagogale instelling? Verder doen de lange lijsten 
vermoeden, dat er behoefte was aan ordening. Zou dat kunnen wijzen in de richting 
van het einde van de Perzische of het begin van de hellenistische tijd, die ongetwijfeld 
chaotisch is geweest en om veiligheid en rust heeft gevraagd?30 En zouden dezelfde 
ongeregelde omstandigheden er ook niet verantwoordelijk voor zijn dat de 'stijl' van 
het Klassiek-Bijbels-Hebreeuws is losgelaten ten behoeve van een lossere taalvorm 
die dichter bij de spreektaal stond? Maar door wie is dat Middelhebreeuws dan gespro
ken? Is het echt de algemene spreektaal geweest, of was het alleen de cultuurtaal van 
een elite zoals het Latijn in de Middeleeuwen, en sprak men in het dagelijks leven 
al Aramees? Wel lijkt de chronologie Koningen > Kronieken een verschuiving te 
weerspiegelen in de culturele dominantie: de geestelijkheid heeft die in de loop van 
de Perzische tijd overgenomen van de profetisch georiënteerde politici. 
In dit verband vraagt de plaats van het bijbelboek Jozua opnieuw om enige aandacht. 
Dit werk maakt namelijk enerzijds deel uit van het Deuteronomistisch Geschiedwerk, 
waarbij het zich ook in zijn taal aansluit, maar anderzijds is in het voorgaande ook 
gebleken dat het een evidente verwantschap met Kronieken vertoont. Zo heeft de intocht 
in het land, met name de doortocht door de Jordaan en de verovering van Jericho, 
veel van een reeks liturgische plechtigheden;31 ook bestaan beide werken voor een 
belangrijk deel uit uitvoerige opsommingen. Bovendien komt slechts in deze bijbelboeken 
het toponiem Semaraïm voor, dat, zoals reeds besproken, vermoedelijk 'Dubbeltop' 
betekent, waarmee de Ebal en de Gerizzim bedoeld kunnen zijn, in welk geval we 
er wellicht een vroege getuige van de opkomende controverse tussen Joden en de latere 
Samaritanen in mogen zien.32 Verder wordt Jozua omsloten door het kronistische 
motiefwoord 'zb (omsluiten). Zoals besproken wijst dit alles erop, dat Jozua laat ontstaan 

30 Op grond van eenzelfde argumentatie zou men het voorkomen van genealogieën etc. in P 
in verband kunnen brengen met een behoefte om orde te scheppen in de onoverzichtelijke situatie 
tijdens de ballingschap; de verhalende gedeelten lijken immers een antwoord van de gedeporteerde 
elite op de uitdaging van de Babylonische cultuur en in de wetgevende gedeelten is er verwantschap 
met het exilische boek Ezechiël, vgl. Soggin 1989, 359-360 en Blenkinsopp 1992 218-219 
en 238. 
31 Daarbij lijkt de doortocht door de Jordaan verband te houden met pesach; de val van Jericho 
met zijn spel met het getal zeven en het blazen op de jobeeltrompet met sjavoe'ot Vgl ook 
Garbini 1997, 130. 
32 Deze allusie is in LXX niet consequent bewaard gebleven. In 2 Kron 13:4, waar Abia op 
een berg van deze naam de bevolking van het Tienstammenrijk toespreekt, vinden we zoals 
vermeld immers Somorôn, maar in Joz 18:22, waar het een stad is in het gebied van Benjamin, 
Sara (Codex Vaticanus)/&?mrm (Codex Alexandrinus); in de laatstgenoemde 'vertaling' horen 
we mogelijk nog een echo van de Samaritanen. Reflecteert de Hebreeuwse tekst van Jozua 
een poging om de heilige berg van de Samaritanen, die in het gebied van Efraïm lag, te annexeren 
en hebben de vertalers deze niet meer als zodanig herkend? 
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is, mogelijk pas in de laat-Perzische of zelfs de vroeghellenistische tijd,33 en zoals 
de genoemde lijsten doen vermoeden binnen een verschriftelijkte context. De relatie 
tussen dit boek en Kronieken verdient dus verder onderzoek.34 

Ten slotte is er nog de indeling van de Tenach 'mpetuchot en setumot. Zoals al naar 
voren is gekomen, behoort die naar alle waarschijnlijkheid niet bij de grondlaag van 
de tekst, maar stamt ze uit later tijd. Dat moeten dan uiterlijk de laatste eeuwen voor 
het begin van onze jaartelling zijn geweest, omdat de wortels ervan al in de Dode-
Zeerollen te vinden zijn. In die tijd nu lijkt ook de eindredactie van het Oude Testament 
tot stand te zijn gekomen; de chronologie van de verhalende gedeelten wijst immers 
in de richting van de Makkabeeëntijd.35 Daarom is het een aantrekkelijke hypothese 
dat de oorsprong van de betrokken indeling hier gezocht moet worden.36 Een aanvullend 
argument daarvoor zou kunnen zijn, dat ze op een intensieve schriftelijke omgang 
met de 'heilige' teksten wijst, en tegen de achtergrond van het voorgaande ligt het 
voor de hand om die in verband te brengen met de opkomst van het rabbijnse jodendom 
met zijn grondige studie van de Tenach. Daarbij moet bovendien bedacht worden, 
dat de masoretische indeling in zekere zin een radicalisering is van de iconische benade
ringswijze, omdat de rol van de stilistiek als ordenend principe ten dele is losgelaten. 
Ook het 'knip- en plakwerk' dat daarmee gepaard is gegaan, wijst op een schriftelijk 
proces, omdat er zo met deze verhalen een (literair) spel gespeeld wordt.37 Dat men 

33 Vgl. ook Garbini 1997, hoofdstuk 11 ('Joshua's Exploits'), in het bijzonder p. 132 en p. 
199, n. 1, volgens wie dit boek niet voor de derde eeuw v.o.j. ontstaan kan zijn. De plaats 
van Richteren, waarin ook, in 18:31, de uitdrukking bjt h'lhjm voorkomt, verdient nader 
onderzoek. Dit boek zou overigens wel eens als tegenhanger van Jozua bedoeld kunnen zijn. 
In de huidige constellatie lijkt het daarmee althans een tweeluik te vormen: in Jozua wordt 
het ideaal, een glorieuze intocht in het land, geschilderd, in Richteren de werkelijkheid, een 
voortdurende strijd om te overleven. Vgl. weer Garbini 1997, 199 n. 1, waar op grond van 
een niet nader toegelichte verwantschap tussen Richteren en Kronieken voor een late datering 
van het eerstgenoemde boek geopteerd wordt. Een late datering van Jozua en Richteren kan 
wel consequenties hebben voor die van 2 Kon 11 : indien sqt (rust hebben) in 2 Kon 11:20 
inderdaad zinspeelt op het voorkomen ervan in de twee genoemde boeken, kan het betrokken 
hoofdstuk eveneens pas laat ontstaan zijn. Heeft men in de late vierde eeuw v.o.j. hoop gehad 
op een herstel van de Davidische dynastie? In die tijd moeten immers ook de wortels van veel 
psalmen worden gezocht, waarin David zo prominent aanwezig is. 
34 Vgl. Garbini 1997, 130, waar verwantschap tussen Jozua en de kronistische Josia wordt 
geponeerd. 
35 Zie hoofdstuk 3 paragraaf 4.3. Dat de Tenach in feite pas laat zijn definitieve vorm heeft 
gekregen, wordt ook betoogd door Lemche in zijn artikel 'The Old Testament - A Hellenistic 
Book' en door Diebner, wiens enthousiasme in het propageren van vernieuwende ideeën van 
tal van pagina's van zijn DielsheimerBlätter afspat, zie bijv. zijn 'The Old Testament - Anti 
Hellenistic Literature?' 
36 Vgl. paragraaf 6 van hoofdstuk 4, met name de bespreking van de ideeën van Conrad. 
37 Oesch (1979, 335-340) denkt eerder aan de derde eeuw v.o.j., omdat de indeling in kwestie 
al in oude LXX-papyri en in manuscriptfragmenten die in het archaïsche (of archaïserende?) 
zgn. Oudhebreeuwse schrift geschreven zijn, aanwijsbaar is. Het komt me echter voor, dat 
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inderdaad (aan de hand van de betrokken indeling?) tekstgedeelten op elkaar heeft 
laten 'reageren', bewijst de uitspraak van rabbi Akiba (ca. 100) dat ieder tekstgedeelte 
dat dicht bij een ander staat, vandaaruit geïnterpreteerd moet worden, een mening 
die uiteraard niet onweersproken is gebleven.38 

Het spreekt vanzelf dat al deze overwegingen, zij het in wisselende mate, speculatief 
zijn. Een aantrekkelijk aspect ervan is evenwel, dat ze de hier onderscheiden stadia 
in de reflectie op de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël in het algemeen 
en die van Joas van Juda in het bijzonder in verband brengen met kritieke situaties: 
het einde van de ballingschap, de overgang van de Perzische naar de hellenistische 
tijd en de opstand van de Makkabeeèn; dergelijke omstandigheden zijn immers goede 
kandidaten voor een periode van bezinning op de eigen identiteit.39 Hoe dan ook, 
in de gegeven volgorde lijken ze te getuigen van een toenemende verschriftelijking 
van de Vroegjoodse cultuur. We zien de schriftgeleerden als het ware van achter de 
coulissen naar voren komen. 

deze redenering niet dwingend is. In de eerste plaats is de datering van de Septuaginta niet 
zeker; de oudste papyri met fragmenten van deze versie stammen uit de tweede eeuw v.o.j. 
(Oesch 1979, 292). In de tweede plaats, de betrokken indeling kan heel goed gelijktijdig overal 
ingevoerd zijn; dat ze ook in Oudhebreeuwse fragmenten voorkomt, hoeft niet te betekenen, 
dat ze eveneens van oudere datum is. 
38 Vgl. Oesch 1979, 100. 
39 Hiervoor is er een relatie gesuggereerd tussen het ontstaan van P en de uitdaging om in de 
Babylonische ballingschap zijn identiteit te bewaren. Als nu Van Seters (1992 en 1994) gelijk 
heeft en J een universalistische reactie is op de nationalistische geschiedschrijving van D, zou 
deze bron afkomstig kunnen zijn van de (nazaten) van hen die weggevoerd zijn naar Babylonië. 
Daarbij is het niet goed mogelijk om uit te maken of die zich in Babel bevonden hebben of 
in Palestina, omdat er ongetwijfeld contacten tussen beide streken zijn geweest. Een argument 
voor de tweede mogelijkheid zou kunnen zijn, dat het minder waarschijnlijk is dat in Babylonië 
in ongeveer dezelfde tijd twee kringen, die van P en J, zich met ongeveer dezelfde verhalende 
stof zouden hebben beziggehouden. Omdat er over zo'n datering weinig met zekerheid te zeggen 
valt, blijft ze echter speculatief. 
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Hoofdstuk 7 

Samenvatting en conclusies 

In deze studie is onderzoek verricht naar de verhalen over Joas van Juda in 2 Koningen 
en 2 Kronieken. Bij de resultaten van dat onderzoek kunnen twee invalshoeken onder
scheiden worden. De eerste betreft de 'binnenbouw', de interne organisatie van de 
verhalen in kwestie. ' Zoals betoogd biedt de structurering daarvan een sleutel, wellicht 
zelfs dé sleutel tot de interpretatie. In de loop van deze studie is evenwel steeds 
duidelijker naar voren gekomen, dat we niet mogen spreken van dé structuur van bij
voorbeeld 2 Kon 12. Een structuur wordt namelijk niet los geleverd, maar houdt zich 
schuil achter de elementen waaruit een tekst is samengesteld. Structureren is dus 
interpreteren, waarbij de activiteit van de interpreet van groot belang is. Daardoor 
is het ook mogelijk een verhaal afhankelijk van de uitgangspunten op meer dan één 
manier te structureren. Het gevolg daarvan is weer, dat men tot verschillende beelden 
van de hoofdpersoon, in dit geval Joas, komt. Leest men genoemd hoofdstuk als een 
reeks gebeurtenissen die zich na elkaar voltrekken, dan kan dat resulteren in een negatief 
beeld van hem. Doordat hij in de laatste fase van zijn regering de tempelschatten op 
een oneigenlijke manier gebruikt, maakt hij immers zijn vroegere goede daden, die 
tot herstel van de tempel geleid hebben, grotendeels ongedaan. Maar analyseert men 
de geschiedenis van zijn regering als een drieluik, dan neutraliseert het goede eerste 
deel, de opdracht om gelden in te zamelen voor de restauratie, de donkere laatste 
episode, waardoor de hoofdzaak, het tempelherstel, overeind blijft staan als het 
hoogtepunt van zijn daden. 
Naast een lineaire manier van lezen, die resulteert in wat ik de narratieve structuur 
heb genoemd, is er dus een niet-lineaire, die episoden verdeelt in scènes die niet zozeer 
op elkaar volgen als wel naast elkaar staan en eikaars complement of tegenhanger 
zijn. Deze manier van analyseren heb ik iconisch genoemd, omdat de betrokken scènes 
als iconen, als beelden, opgevat kunnen worden, die elkaar versterken, elkaar neutra
liseren of met elkaar contrasteren. Zowel de stilistische als de masoretische structuren 
zijn op deze manier van kijken naar verhalen gebaseerd. 
De vraag is nu in de eerste plaats, hoe men de omvang van de episoden bepaalt en 
hoe men die vervolgens in scènes onderverdeelt. Met name bij het onderzoek van 
2 Kron 24 is namelijk gebleken, dat die vraag niet altijd eenduidig te beantwoorden 
is. Zo hebben we gezien dat men, afhankelijk van de begrenzing van de episoden 

1 De termen binnen- en buitenbouw zijn ontleend aan de taaltheorie van de Nederlandse structuralist 
P.C. Paardekooper, waar ze betrekking hebben op woordgroepinterne respectievelijk -externe 
relaties. Zie bijv. Paardekooper 1986. 
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en de nadere structurering daarvan in scènes, de slechte jaren van Joas onder meer 
als volgt kan indelen:2 

stilistisch BHS Ginsburg 

voorspel Joas' 

goede jaren 

2 deed wat juist is in de ogen van JHWH voorspel Joas' 

goede jaren -3 P/ 2 vrouwen Sa 

tempelherstel 4-14 

P/ 2 vrouwen Sa 

naspel Joas' goede 
jaren 

15-16 in de stad van David P/ Jojada Sa ...sterft Sb 

Joas' slechte jaren 

P/ Jojada Sa ...sterft Sb 

voorspel: 
Joas valt af 

17-19 

qsr & hrg 

Joas... Sb ...valt af Sc 

voorspel: 
Zekarja gedood 

20-22 qsr & hrg Joas doodt Sa ...Zekarja Sb 

inval van Aram 23-24 wjhj: 
klein -—- groot 

P/ S 

dood... 

Sa 

...van Joas 

2 moeders 

naspel: Joas sterft 25a-25e qsr & hrg 

in de stad van David 

P/ S 

dood... 

Sa 

...van Joas 

2 moeders 

naspel: en begraven 25f-25g 

qsr & hrg 

in de stad van David 

P/ S 

dood... 

Sa 

...van Joas 

2 moeders raamwerk 26-27 afsluiting S 

Sa 

...van Joas 

2 moeders 

Als we nu de slechte jaren van Joas beperken tot 2 Kron 24:17-25, dan kunnen we 
die 'narratief' in tweeën verdelen. Eerst verlaten volk en vorst JHWH, daarna worden 
zij zelf door hem verlaten. Letten we echter vooral op aanwijzingen in het taalgebruik 
zoals het voorkomen van zinstypen en omsluitingen, dan kan hetzelfde tekstgedeelte 
als drieluik geanalyseerd worden. Mede in het licht van de bevindingen van de narratieve 
analyse lezen we dan in het midden de theologisch geladen boodschap dat wie JHWH 
verlaat, het zelfs met een overmacht niet redt; deze waarschuwing wordt op passende 
wijze omgeven door een voorspel en een naspel vol verraad (qsr) en dood (hrg). Deze 
benadering, die tevens iconisch is, heb ik stilistisch genoemd. 
Zoals bovenstaand schema laat zien, kan men de slechte jaren ook ruimer nemen en 
met de dood van Jojada laten beginnen. Het is dan mogelijk een concentrisch vijfluik 
te construeren: 

2 De dubbele lijn laat zien waar de betrokken episode volgens de verschillende wijzen van indelen 
begint; met de onderbroken lijn geef ik weer dat 2 Kron 24:2-3 volgens de stilistische en de 
Leningrader structureringen bij elkaar horen, dit in tegenstelling tot wat in de editie-Ginsberg 
het geval is. Om technische redenen is de narratieve structuur weggelaten; deze verdeelt 2 
Kron 24:17-25 in twee delen: vss. 17-22, waarin JHWH verlaten wordt, en vss. 23-25, waar 
JHWH Joas verlaat, vgl. paragraaf 3.3.3 van hoofdstuk 3. 
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A de dood van Jojada 15a-16bc in de stad van David, 

B Joas valt af 17ab-19c 

C Zekarja gedood 20ab-22e qSr & hrgb 

B inval van Aram 23a-24d klein:Aram -**- JHWH:groot 

A de dood van Joas 25ac-25g qsï & hrgbin de stad van Davida 

Bij deze indeling wordt de zinsnede 'in de stad van David' niet opgevat als afsluiting 
van de goede respectievelijk de slechte jaren van Joas, maar als omsluiting van de 
slechte. Vanuit dit nieuwe perspectief komt de dood van de rechtvaardige Zekarja 
centraal te staan; deze wordt omlijst door de dood van Jojada en die van Joas. Een 
nadeel van deze structurering is, dat ze het genoemde drieluik, met name het linker 
deel, verzaagt en over twee scènes verdeelt; bovendien wordt het theologisch brandpunt 
ervan ergens in de periferie geplaatst. Hiermee komt de regering van Joas in het teken 
van de moord op Zekarja te staan. 
Het kan nog anders. In de indeling 'mpetuchot en setumot zoals de BHS die op basis 
van de Codex Leningradensis geeft, worden de zwarte jaren van Joas in tweeën verdeeld, 
namelijk in zijn slechte daden en zijn dood. Van die slechte daden staat zijn afval 
van JHWH in het centrum; deze wordt omgeven en dus belicht door de dood van 
twee rechtvaardigen, die van Jojada en diens zoon Zekarja. In de indeling zoals die 
door de editie-Ginsburg, die op de Tweede Rabbijnenbijbel teruggaat, gegeven wordt, 
komt Joas er nog slechter af. Hier omvatten de slechte jaren van Joas namelijk zelfs 
het tempelherstel, dat nu als neutraliserende tegenhanger zijn dood heeft; weer wordt 
het centrum, Joas' afval, onmiddellijk omgeven door de dood van Jojada en Zekarja. 
In feite geeft deze zienswijze een wel heel negatief beeld van Joas, doordat de mededeling 
uit 24:2 dat Joas deed wat juist was in de ogen van JHWH zolang Jojada leefde, is 
ondergebracht in depetucha waar genoemde priester de hoofdverantwoordelijke is. 
Met andere woorden: het goede dat onder zijn regering heeft plaatsgevonden, heeft 
hij niet op eigen kracht gedaan. Bovendien suggereert deze indeling dat Joas' regering 
door vrouwen wordt gedomineerd, die hij zelfs niet zelf uitkiest: in het begin bezorgt 
Jojada hem twee echtgenotes, aan het eind wordt hij door de zonen van twee buitenlandse 
moeders vermoord. Weer hebben we overigens met iconische indelingen te maken. 
Met betrekking tot de beantwoording van de vraag of het mogelijk is de auteursintentie 
in dit 'woud zonder genade' van interpretaties te achterhalen, ben ik uiteindelijk tot 
een ander antwoord gekomen dan Ricoeur. Meent deze dat het weinig zin heeft daarnaar 
te streven, ik geloof dat dit niet slechts zinvol is, maar ook mogelijk. Er zijn namelijk 
aanwijzingen die doen vermoeden dat de stilistische benadering de beste papieren heeft. 
Om te beginnen leidt deze invalshoek in 2 Kon 12 immers tot eenzelfde oordeel als 
dat van de Deuteronomist, volgens wie Joas deed wat juist was in de ogen van JHWH. 
Bovendien mag men aannemen, dat de besproken stilistische eigenaardigheden niet 
voor niets in de tekst zijn aangebracht. Op grond daarvan lijkt het mij, dat de 
structurering die daar maximaal recht aan doet, ons het dichtst in de buurt van de 
bedoelingen van de auteur brengt. Bepaalde gegevens die de 'narratieve' structuur 
aanlevert, kunnen daarbij als decor, als historisch perspectief fungeren; daarbij moet 
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gedacht worden aan expliciete verwijzingen naar andere bijbelgedeelten en aan impliciete 
aanwijzingen zoals die onder meer uit concordantieonderzoek resulteren. 
Dat betekent echter niet dat de bevindingen die op andere indelingen berusten, minder 
juist zijn. Alleen zijn deze, als ik het goed zie, ondergeschikt aan interpretaties op 
basis van de stilistische structuur, ze vullen die als het ware aan. Primair blijft het 
beeld van Joas die ervaren moet dat een militaire macht niet helpt als men JHWH 
verlaat. Dat de rechtvaardige Zekarja het slachtoffer wordt van de afvalligheid van 
Joas, is dus bij wijze van spreken een bijverschijnsel. 
Met het voorgaande hebben we nog geen antwoord op de vraag naar het eindoordeel 
van de Kronist over Joas. Wegen de goede en de slechte jaren tegen elkaar op of komt 
hij tot een negatieve slotconclusie? Weer brengt de stilistische structuur uitkomst: 
wordt de eerste episode afgesloten met de mededeling dat Jojada bij de koningen begraven 
wordt, Joas zelf vindt elders zijn laatste rustplaats. Zoals de Kronist in 24:2 al 
aankondigt, deed deze koning de wil van JHWH slechts zolang Jojada leefde, daarna 
ging het definitief de verkeerde kant op. Daarmee lijkt deze auteur strenger dan zijn 
voorganger, die de misser aan het eind van Joas ' regering tegenover de goede intenties 
aan het begin stelt. Deze radicalisering is in overeenstemming met de manier waarop 
hij bijvoorbeeld David en Salomo tekent; alleen wil hij van deze vorsten juist geen 
kwaad weten, waar zijn grondtekst een genuanceerder beeld schetst. Een overeenkomstige 
tweedeling als die bij Joas is overigens te vinden in de beschrijving van de regering 
van Uzzia in 2 Kronieken. Volgens 26:5 regeert ook hij goed zolang een zekere Zekarja 
(!) leeft, maar daarna gaat het met hem bergafwaarts. Wel wordt hij bij de koningen 
begraven, maar wegens zijn melaatsheid op een afzonderlijk stuk grond. 
In het voorgaande is de indeling van verhalen in episoden en scènes al ter sprake 
gekomen. Daar is gebleken, dat stilistische overwegingen bij de begrenzing daarvan 
van doorslaggevende betekenis zijn. Maar daarmee komt men er niet, dikwijls moet 
ook op inhoudelijke aspecten een beroep gedaan worden. Voor de hand liggende criteria 
zijn dan wisselingen in tijd of plaats, personages of handeling. Het laatstgenoemde 
criterium brengt ons bij Greimas, die ons met zijn actantenanalyse een instrument 
biedt om te onderzoeken waar het in een verhaal om gaat. In diens gedachtengang 
zou men een episode kunnen definiëren als een verhaaleenheid waarin eenzelfde hoofd
persoon, het subject, eenzelfde doel, het object, nastreeft. Scènes kan men dan onder 
meer onderscheiden naar het optreden van helpers of tegenstanders of op grond van 
een sprong in de tijd of verandering in de plaats van handeling. Nader onderzoek is 
hier echter gewenst, met name naar het bereik van genoemd apparaat: hoe stelt men 
vast wat de buitengrenzen zijn van een tekstgedeelte dat ermee onder één noemer 
gebracht kan worden? 

De tweede invalshoek die bij het voor deze studie verrichte onderzoek onderscheiden 
kan worden, betreft de 'buitenbouw' van de verhalen in kwestie. Hieronder versta 
ik de manier waarop ze deel uitmaken van de grotere gehelen waartoe ze behoren. 
Voor 2 Kon 11-12 zijn dat in de eerste plaats de koningenverhalen, verder het zgn. 
Deuteronomistisch Geschiedwerk, en ten slotte het complex Genesis-Koningen. 
Mijn onderzoek heeft in de eerste plaats uitgewezen, dat 2 Kon 11 en 2 Kon 12 niet 
op dezelfde manier deel uitmaken van de geschiedenis van de koningen van Israël 
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en Juda. Het eerste hoofdstuk met de troonsbestijging van Joas vertoont namelijk 
overeenkomsten met 1 Kon 1-2; hier zien we Joas dus als een nieuwe Salomo. Bovendien 
lijkt het gebruik van het werkwoord sqt (rust hebben) in 2 Kon 11:20 in combinatie 
met de veertigjarige duur van Joas' regering (2 Kon 12:2) naar Richteren te wijzen; 
daar heeft na het optreden van Otniël, Debora en Gideon het land gedurende eenzelfde 
periode rust. Dit hoofdstuk kijkt dus (vooral) terug. De omlijsting van het complex 
Richteren-Koningen door het optreden van de twee profetessen Debora en Chulda 
in Ri 4-5 respectievelijk 2 Kon 22:14-20 en de verwijzing naar een pesach in de dagen 
van de richteren in 2 Kon 23:21-23 kan er overigens op wijzen, dat er een tijd is geweest 
dat Richteren het begin van het Deuteronomistisch Geschiedwerk vormde en niet Jozua; 
dit boek moet dan naderhand zijn toegevoegd. Wellicht heeft men daarbij in Joz 2 
Rachab ten tonele doen verschijnen als nieuwe tegenhangster van Chulda; door van 
de grote daden van JH WH in het verleden te getuigen vertoont zij namelijk ook profeti
sche trekj es. Verder wordt er in Joz 5:10-12 een pesachfeest gevierd dat nu de pendant 
is van de viering in 2 Kon 23:21-23 ten tijde van Josia. Het tweede hoofdstuk met 
Joas' regering in engere zin is vertoont echter onmiskenbare overeenkomsten met 
2 Kon 22-23; hier wordt Joas dus getekend als een voorbode van Josia. Bovendien 
bevat 2 Kon 12 verwijzingen naar de val van Jeruzalem in 2 Kon 25. In dit hoofdstuk 
is de blik dus (hoofdzakelijk) voorwaarts gericht. 
Omdat nu 2 Kon 11 niet alleen een veel optimistischer sfeer ademt dan het volgende 
hoofdstuk maar ook buiten elk deuteronomistisch raamwerk valt, mag vermoed worden 
dat dit hoofdstuk later is toegevoegd, temeer daar het bovendien raakpunten met de 
zgn. Priestercodex heeft. Een probleem daarbij is, dat in 2 Kon 12 eveneens P-invloeden 
aanwijsbaar zijn. Deze kan men als latere toevoegingen verklaren, in welk geval 2 
Kon 11 (evenals 1 Kon 1-2) en de eindredactie van 2 Kon 12 uit eenzelfde sfeer kunnen 
stammen. Het is echter evenzeer denkbaar dat D en P ongeveer gelijktijdig ontstaan 
zijn en dat de auteurs eikaars werk gekend hebben. 
In de tweede plaats, binnen het werk van de Kronist bleek de geschiedenis van de 
regering van Joas in 2 Kron 23-24 door een hecht vlechtwerk van motieven verbonden 
met die van vrijwel alle andere koningen. Verder lopen er duidelijke lijnen van Kronieken 
naar Jozua, terwijl het verband met P nog sterker is dan in 2 Kon 11-12. Dat roept 
de vraag op, of Kronieken en Jozua niet binnen één niet al te lang tijdsbestek geschreven 
kunnen zijn als een soort van nawerking van P. 
Intrigerend is ook de hoge leeftijd die Jojada volgens 2 Kron 24:15 bereikt, namelijk 
die van 130 jaar. Deze ouderdom overtreft namelijk de limiet van 120 jaar die in Gen 
6:1-4 wordt gesteld, de leeftijd waarop Mozes sterft; de betrokken passages worden 
aan J toegeschreven. In strijd daarmee zijn echter eveneens de leeftijden van onder 
meer Abraham (175), Isaak (180) en Aäron (123), die uit de koker van P komen. 
Heeft de Kronist de betrokken passage in Gen 6 niet gekend of niet als canoniek erkend? 
Mogelijk vormt deze tegenstrijdigheid een bevestiging van reeds bestaande vermoedens 
dat de eindredactie en canonisering van Wet en Profeten pas in de tijd van de Makka-
beeën plaatsgevonden heeft; de chronologie van het grote geschiedwerk dat Genesis 
tot Koningen omvat, lijkt namelijk georiënteerd te zijn op 164 v.o.j., het jaar dat de 
tempel opnieuw werd ingewijd. 
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Ten slotte zijn er aanwijzingen dat de chronologie Deuteronomist > Kronist een toe
nemende verschriftelijking reflecteert. De wildgroei aan stijlfiguren en vooral aan 
motieven in het werk van de laatstgenoemde kan slechts aan de schrijftafel ontstaan 
zijn en wijst bovendien vooral op een lezend publiek. Moeilijker is het de werkzaamheden 
van de genoemde auteurs te dateren, maar een vroegpostexilische respectievelijk vroeghel-
lenistische ontstaanstijd lijken goede kandidaten; de wortels van de indeling in petuchot 
en setumot, die weer vooral in een schriftelijke context past, zouden in de tijd van 
de Makkabeeën kunnen liggen. 

Met de dood van Zekarja in 2 Kron 24:20-22 is diens rol overigens nog niet uitgespeeld. 
In Lucas 11:51 verwijt Jezus de wetgeleerden, dat hun vaderen het bloed van vele 
profeten van Abel tot Zacharias vergoten hebben; de laatste zou zijn omgebracht tussen 
het altaar en het tempelhuis. Met hem kan de zoon van Jojada bedoeld zijn, die immers 
in de voorhof van de tempel gestenigd werd. Uit deze passage kan dan worden afgeleid, 
dat er al in de tweede helft van de eerste eeuw een traditie bestond waarin Kronieken 
het laatste bijbelboek was. Een complicatie is evenwel, dat de paralleltekst, Mt 23:35, 
hem Zacharias de zoon van Berekja noemt, en dat is (vgl. Zach 1:1) de voorlaatste 
schriftprofeet. Van deze profeet weten we echter niet, hoe hij aan zijn eind gekomen 
is. Heeft de schrijver van dit evangelie deze twee personen verward of heeft hij ze 
bewust gecontamineerd? 

In deze studie heb ik getracht op een groot aantal vragen antwoorden te vinden. Deze 
hebben uiteraard niet de pretentie definitief te zijn. Wel hoop ik ermee een bijdrage 
te hebben geleverd tot meer inzicht in de aard en het wezen van de oudtestamentische 
verhalen in het algemeen en in de onderzochte in het bijzonder: hoe moeten ze gelezen 
worden en wat hebben ze ons nu nog te zeggen? Het woord is nu aan de lezer. 
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Synopsis van 2 Kon 11:1-12:22 en 2 Krön 22:10-24:27 

2 Kon 11:1 - 12:22 
11:1 Atalja nu, de moeder van Achazja, toen 
zij gezien had, dat haar zoon gestorven was, 
stond zij op 
en verdelgde de gehele koninklijke nakome
lingschap. 
2 Maar Jehoseba de dochter van (de) koning 
Joram, de zuster van Achazja, nam Joas de 
zoon van Achazja, 
en zij stal hem uit het midden van de zonen 
van de koning die gedood zouden worden, [en 
deed] hem en zijn voedster in de beddenop
slag; 
en zij verborgen hem voor Atalja, 

zodat hij niet gedood werd. 
3 En hij was met haar in het huis van JHWH, 
verborgen, zes jaar [lang], terwijl Atalja 
koningin [was] over het land. 
4 In het zevende jaar nu zond Jojada [boden], 
nam de oversten over honderd van de lijfwacht 
en van de ijlboden en liet hen bij zich komen 
in het huis van JHWH; 
hij maakte hen tot bondgenoten en beëdigde 
hen 

in het huis van JHWH, 

en hij liet hun de zoon van de koning zien. 

5 En hij gebood hen met de woorden: 
Dit [is] wat jullie moeten doen: een derde 
[deel] van jullie die op de sabbat binnenko
men, 

[die zullen] de wacht betrekken bij het huis 
van de koning, 
6 en een derde bij de Sur-poort, 

2 Kron 22:10 - 24:27 
22:10 Toen nu Atalja, de moeder van Achazja, 
gezien had, dat haar zoon gestorven was, stond 
zij op 
en roeide de gehele koninklijke nakomeling
schap van het huis van Juda uit. 
11 Maar Jehosabat de dochter van de koning 
nam Joas de zoon van Achazja, 

en zij stal hem uit het midden van de zonen 
van de koning die gedood zouden worden, en 
deed hem en zijn voedster in de beddenopslag; 

en Jehosabat de dochter van (de) koning Joram, 
de vrouw van Jojada de priester, verborg hem 
- zij was namelijk de zuster van Achazja -
voor Atalja, 
zodat zij hem niet doodde. 
12 En hij was met hen in het huis van God, 
verborgen, zes jaar [lang], terwijl Atalja 
koningin [was] over het land. 
23:1 In het zevende jaar nu vatte Jojada moed 
en hij nam de oversten over honderd, Azarja 
de zoon van Jerocham, Jismaël de zoon van 
Jochanan en Azarja de zoon van Obed, verder 
Maäseja de zoon van Adaja en Elisafat de zoon 
van Zikri, [op] in zijn verbond. 
2 En ze trokken rond in Juda en verzamelden 
de levieten uit alle steden van Juda en de 
familiehoofden van Israël; en [dezen] kwamen 
naar Jeruzalem. 
3 Toen sloot de gehele gemeente in het huis 
van God een verbond met de koning ; en [Joja
da] zei tot hen: 
Zie de zoon van de koning: hij zal regeren zo
als JHWH met betrekking tot de zonen van 
David gesproken heeft. 

4 Dit [is] wat jullie moeten doen: een derde 
[deel] van jullie die op de sabbat binnenkomen, 

van de priesters en van de levieten, 
[dat zal] dorpelwachter(s) [zijn], 

5 en een derde [zal] in het huis van de koning 
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en een derde bij de poort achter de ijlboden: 
zo zullen jullie om beurten de wacht betrekken 
bij het huis. 

7 En twee afdelingen van jullie, allen die op 
de sabbat naar buiten gaan, [die] zullen voor 
de koning de wacht betrekken bij het huis van 
JHWH. 
8 En jullie zullen je rondom de koning scha
ren, ieder met zijn wapens in zijn hand, 

en wie naar de gelederen komt, zal gedood 
worden; 
en weest bij de koning als hij naar buiten gaat 
en als hij binnenkomt. 
9 Toen deden de oversten over honderd over
eenkomstig alles wat Jojada de priester ge
boden had, 
zij namen ieder hun mannen, hen die op de 
sabbat binnenkomen samen met hen die op de 
sabbat naar buiten gaan; 
en zij kwamen naar Jojada de priester. 

10 En de priester gaf aan de oversten over 
honderd de speren en de pijlkokers die van 
(de) koning David [geweest waren], die in het 
huis van JHWH [waren]. 
11 En de ijlboden gingen ieder met zijn wa
pens in zijn hand staan, 
vanaf de rechterzijmuur van het huis tot de 
linkerzijmuur van het huis, naar het altaar en 
naar het huis toe, rondom de koning. 
12 Toen liet hij de zoon van de koning naar 
buiten gaan en hij deed hem de diadeem en 
het 'getuigenisteken' op, zij maakten hem ko
ning 
en zalfden hem; 
en zij klapten in de handen 
en zeiden: Leve de koning. 
13 Toen Atalja het geroep van de ijlboden [en] 
van het volk hoorde, 

[zijn] 
en een derde bij de Jesod-poort, 

en het gehele volk [zal] in de voorhoven van 
het huis van JHWH [zijn]. 
6 Het mag het huis van JHWH niet binnenko
men, behalve de priesters en de dienstdoende 
levieten: zij mogen binnenkomen, want heilig 
zijn zij; maar het gehele volk, [dat] moet het 
voorschrift van JHWH in acht nemen. 

7 En de levieten zullen in een kring rondom 
de koning gaan staan, ieder met zijn wapens 
in zijn hand, 
en wie naar het huis komt, zal gedood worden; 

en weest bij de koning als hij binnenkomt en 
als hij naar buiten gaat. 
8 Toen deden de levieten en geheel Juda over
eenkomstig alles wat Jojada de priester geboden 
had, 
en zij namen ieder hun mannen, hen die op 
de sabbat binnenkomen met hen die op de sab
bat naar buiten gaan; 

want Jojada had de afdelingen geen verlof ge
geven. 
9 En Jojada de priester gaf aan de oversten 
over honderd de speren en de schilden en de 
pijlkokers die van (de) koning David [geweest 
waren] die in het huis van God [waren]. 
10 En hij stelde het gehele volk op, en [wel] 
ieder [met] zijn werpspies in zijn hand, 
vanaf de linkerzijmuur van het huis tot de 
rechterzijmuur van het huis, naar het altaar 
en naar het huis toe, rondom de koning. 
11 Toen lieten ze de zoon van de koning naar 
buiten gaan, ze deden hem de diadeem en het 
'getuigenisteken' op en maakten hem koning; 

en Jojada en zijn zonen zalfden hem 

en zij zeiden: Leve de koning. 
12 Toen Atalja het geroep van het volk hoorde 
dat [toe-]ijlde en de koning toejuichte, 
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kwam zij naar het volk in het huis van JHWH. 
14 En zij zag, en zie: de koning stond bij de 
zuil overeenkomstig de gewoonte, de zangers 
en de trompetten [waren] bij de koning, en 
heel het volk des lands [was] verheugd en blies 
op de trompetten; 

toen verscheurde Atalja haar kleren 
en riep: Verraad, verraad! 
15 Toen gebood Jojada de priester de oversten 
over honderd die over het leger waren aange
steld, 
en hij zei tot hen: Laat haar naar buiten het 
huis gaan naar de gelederen, en wie achter 
haar aan komt: 
doden met het zwaard! 
want de priester had gezegd: 
Zij mag niet in het huis van JHWH gedood 
worden. 
16 En zij legden de hand op haar, 
zij kwam [langs] de (weg van de) ingang van 
de paarden naar het huis van de koning; 
en werd daar gedood. 
17 Toen sloot Jojada het verbond tussen 
JHWH en de koning en het volk 
om (tot) een volk voor JHWH te zijn, 
en tussen de koning en het volk. 
18 En heel het volk des lands kwam naar het 
huis van Baal en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden sloegen zij kort 
en klein, 
en Mattan, de priester van Baal, [die] brachten 
zij om voor de altaren; 
en de priester stelde opzichters aan over het 
huis van JHWH. 

19 En hij nam de oversten over honderd 
en de lijfwacht en de ijlboden 
en het gehele volk des lands, 
en zij lieten de koning afdalen uit het huis van 
JHWH, 

kwam zij naar het volk in het huis van JHWH. 
13 En zij zag, en zie: de koning stond bij zijn 
zuil bij de ingang, de zangers en de trompetten 
[waren] bij de koning, en het gehele volk des 
lands [was] verheugd en blies op de trompetten, 
en de zangers [waren er] met de muziekinstru
menten en gaven het teken dat er lofzangen 
gezongen moesten worden; 
toen verscheurde Atalja haar kleren 
en zei: Verraad, verraad! 
14 Toen liet Jojada de priester de oversten over 
honderd die over het leger waren aangesteld 
naar buiten gaan 
en hij zei tot hen: Laat haar naar buiten gaan 
tussen de gelederen en wie achter haar aan 
komt, 
zal gedood worden met het zwaard; 
want de priester had gezegd: 
Jullie mogen haar niet doden in het huis van 
JHWH. 
15 En zij legden de hand op haar 
en zij kwam naar de ingang van de poort van 
de paarden van het huis van de koning; 
en zij doodden haar daar. 
16 Toen sloot Jojada sloot een verbond tussen 
hem, en het gehele volk en de koning, 
om (tot) een volk voor JHWH te zijn. 

17 En het gehele volk kwam naar het huis van 
Baal, zijn altaren en brak het af, 
zijn altaren en zijn beelden sloegen zij in stuk
ken; 
en Mattan, de priester van Baal, [die] brachten 
zij om voor de altaren. 
18 En Jojada gaf het opzicht over het huis van 
JHWH in handen van de levitische priesters 
die David over het huis van JHWH verdeeld 
had om brandoffers te brengen voor JHWH, 
zoals geschreven [is] in de thora van Mozes, 
met vreugde en gezang: op gezag van David. 
19 En hij liet de poortwachters staan bij de 
poorten van het huis van JHWH, opdat nie
mand die in enig opzicht onrein was zou bin
nenkomen. 
20 En hij nam de oversten over honderd 
en de notabelen en de heersers over het volk 
en het gehele volk des lands, 
en hij liet de koning afdalen uit het huis van 
JHWH, 
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en zij kwamen [langs] de (weg van de) poort 
van de ijlboden naar het huis van de koning; 
en hij ging zitten op de troon van de koningen. 
20 Toen verheugde zich het gehele volk des 
lands, en de stad [die] had rust; Atalja echter 
hadden zij gedood met het zwaard 
in het huis van de koning. 

en zij kwamen [door] (in het midden van) de 
Eljon-poort naar het huis van de koning; 
en zetten hem op de troon van het koninkrijk. 
21 Toen verheugde zich het gehele volk des 
lands, en de stad [die] had rust; Atalja echter 
hadden zij gedood met het zwaard. 

12:1 Zeven jaar oud [was] Joas toen hij koning 
werd. 
2 In het zevende jaar van Jehu werd Joas ko
ning, 
en veertig jaar [lang] was hij koning te Jeruza
lem; en de naam van zijn moeder [was] Sibja 
uit Berseba. 
3 En Joas deed wat juist is in de ogen van 
JHWH 
al zijn dagen, 
[gedurende] welke [tijd] hem onderwees: 
Jojada, de priester. 
4 Echter, de hoogten [die] verdwenen niet; 
nog [steeds] bracht het volk slacht- en brand
offers op de hoogten. 

5 Toen zei Joas tot de priesters: 

Al het zilver [dat bestemd is] voor de heilige 
gaven dat naar het huis van JHWH gebracht 
wordt, [het] gebruikelijke zilver per man, de 
vastgestelde hoeveelheid zilver per persoon, 
[en] al het zilver waarvan het in iemands hart 
opkomt om [het] naar het huis van JHWH te 
brengen, 
6 [dat] moeten de priesters nemen, ieder van 
een bekende (van hem); 
en dezen moeten de gebreken aan het huis [er
mee] herstellen, alles wat er aan gebreken 
gevonden wordt. 

7 Maar het geschiedde, in het drieëntwintigste 
jaar van (de) koning Joas, 
- de priesters hadden de gebreken niet her
steld -

24:1 Zeven jaar oud [was] Joas toen hij koning 
werd, 

en veertig jaar [lang] was hij koning te Jeruza
lem; en de naam van zijn moeder [was] Sibja 
uit Berseba. 
2 En Joas deed wat juist was in de ogen van 
JHWH, 

alle dagen van Jojada de priester. 

3 En Jojada nam twee vrouwen voor hem; en 
hij verwekte zonen en dochters. 
4 En het geschiedde daarna: het kwam in het 
hart van Joas op om het huis van JHWH te 
vernieuwen. 
5 En hij verzamelde de priesters en de levieten 
en hij zei tot hen: 
Gaat [erop] uit naar de steden van Juda 
en verzamelt uit heel Israël zilver 

om het huis van jullie God te herstellen, 

van jaar tot jaar, 
en jullie, jullie moeten je haasten in dezen; 

de levieten echter haastten zich niet. 
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8 dat (de) koning Joas Jojada de priester en 
de [andere] priesters riep en hij zei tot hen: 
Waarom herstellen jullie de gebreken aan het 
huis niet? 

Welnu: jullie moeten geen zilver [meer] aan
nemen van jullie bekenden, maar voor de ge
breken aan het huis moeten jullie het geven. 
9 En de priesters stemden [ermee], in geen 
zilver [meer] van het volk te nemen en de ge
breken aan het huis niet te herstellen. 
10 Toen nam Jojada de priester een kist, 
boorde een gat in de deksel (ervan); en gaf 
hem [een plaats] 
rechts naast het altaar, waar men het huis van 
JHWH binnenkomt, 
zodat de priesters die de dorpel bewaakten 
daarin zouden doen al het zilver dat naar het 
huis van JHWH gebracht werd. 

11 En het geschiedde 

als zij zagen dat er veel zilver in de kist [zat], 
dat de schrijver van de koning met de hoge
priester erbij kwam, en zij [het] bij elkaar de
den en [het] telden, het zilver dat in het huis 
van JHWH gevonden werd. 

12 Zij gaven dan het zilver in porties in (de) 
handen van de uitvoerders van het werk die 
in het huis van JHWH waren aangesteld; 
en zij gaven het uit aan de timmerlieden en 

6 Toen riep de koning Jojada, het hoofd [van 
de priesters], en hij zei tot hem: Waarom heb 
je er niet op gelet dat de levieten uit Juda en 
Jeruzalem [bijeen] brachten de heffing [die 
opgelegd is] door Mozes de dienaar van JHWH 
en van de gemeente van Israël: voor de tent 
der getuigenis? 
7 Want de goddeloze Atalja, haar zonen hebben 
ingebroken in het huis van God; en zelfs heb
ben ze alle heilige voorwerpen uit het huis van 
JHWH voor de baäls gebruikt. 

8 Toen sprak de koning, en men maakte een 
kist; en gaf die buiten [een plaats] 
bij de poort van het huis van JHWH. 

9 En men liet in Juda en Jeruzalem omroepen 
[dat] ze de heffing [die] Israël in de woestijn 
[opgelegd was] door Mozes de dienaar van 
God [bijeen moesten] brengen. 
10 En alle oversten en het gehele volk verheug
den zich; en zij brachten [het zilver bijeen] 
en wierpen het in de kist tot hij vol was. 
11 En het geschiedde 
wanneer iemand de kist door bemiddeling van 
de levieten naar de opzichter van de koning 
bracht, en 
(als) zij zagen dat [er] veel zilver [in was], 
dat de schrijver van de koning en de gevol
machtigde van de hoofdpriester [dan] kwamen 
en de kist ledigden, 

dan tilden zij hem op en zetten hem op zijn 
plaats; 
zo deden zij van dag tot dag, en verzamelden 
zilver in overvloed. 
12 En de koning en Jojada gaven het aan de 
uitvoerders van het dienstwerk aan het huis 
van JHWH, 
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de bouwlieden die in het huis van JHWH 
werkten, 

13 en aan de metselaren en de steenhouwers, 
en om hout en gehouwen stenen te kopen 
om de gebreken van het huis van JHWH te 
herstellen; 

en voor alles wat werd uitgegeven voor het 
huis 
om het te herstellen. 

14 Evenwel, in het huis van JHWH werden 
niet gemaakt zilveren schalen, snuiters, 
sprengbekkens, trompetten, [noch] enig gouden 
vat of zilveren vat, van het zilver dat naar het 
huis van JHWH werd gebracht. 

15 Maar aan de uitvoerders van het werk 
plachten zij het te geven; en dezen herstelden 
daar [dan] het huis van JHWH mee. 
16 En zij rekenden niet af met de mannen die 
zij het zilver in handen gaven om [het] aan 
de uitvoerders van het werk te geven; want 
in goed vertrouwen handelden zij. 
17 Het zilver van een schuldoffer en het zilver 
van een zondoffer, [dat] werd niet gebracht 
naar het huis van JHWH; voor de priesters 
zou het zijn. 

18 In die tijd trok Hazaël, de koning van 
Aram, op, 
voerde oorlog tegen Gat en nam het in; 
en Hazaël maakte aanstalten om op te trekken 
tegen Jeruzalem. 

19 Toen nam Joas de koning van Juda al de 
heilige gaven die Josafat en Joram en Achazja, 
zijn vaderen, geheiligd hadden, en zijn [eigen] 
heilige gaven, en al het goud dat in de senat

en zij namen steenhouwers en timmerlieden 
in dienst 

om het huis van JHWH te vernieuwen; 

alsmede ijzer- en kopersmeden, 

om het huis van JHWH te herstellen. 
13 En de uitvoerders van het werk deden [dat], 
en het reparatiewerk vorderde onder hun han
den; zo brachten zij [het herstel van] het huis 
van God tot stand in de [juiste] proporties en 
maakten het in orde. 
14 Toen zij nu klaar waren, brachten zij de 
rest van het zilver naar de koning en Jojada, 
zodat [deze] daarvan voorwerpen kon maken 
voor het huis van JHWH, voorwerpen voor 
de cultus- en offerdienst en schalen, en voor
werpen van goud en van zilver; 

en men bracht voortdurend brandoffers in het 
huis van JHWH, alle dagen van Jojada. 
(...) 

(...) 
23 En het geschiedde aan het eind van het jaar: 
het leger van Aram trok tegen hem op, 

en zij kwamen naar Juda en Jeruzalem 

en zij brachten om het leven van het volk alle 
oversten van het volk; 
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kamers van JHWH en van het huis van de ko
ning gevonden werd; 
en hij zond [het] naar Hazaël, de koning van 
Aram, 
en hij trok op, bij Jeruzalem vandaan. 

20 Het overige nu van de geschiedenissen van 
Joas en alles wat hij gedaan heeft: is het niet 
geschreven in het boek van de kronieken van 
de koningen van Juda? 

21 Toen stonden zijn dienaren op en smeedden 
een samenzwering; 

en ze sloegen Joas [neer] in Bet-Millo, dat op 
de helling naar Sillo ligt. 

22 Jozabad namelijk de zoon van Simat, en 
Jehozabad de zoon van Somer, zijn dienaren, 

sloegen hem [neer], 
zodat hij stierf, 
en men begroef hem bij zijn vaderen in de stad 
van David; 

en Amasja zijn zoon werd koning in zijn 
plaats. 

en hun gehele buit zonden ze naar de koning 
van Damaskus. 

24 Hoewel met een klein aantal mannen het 
leger van Aram gekomen was, gaf JHWH een 
zeer groot leger in hun handen - zij hadden 
JHWH, de God van hun vaderen, immers ver
laten -; 
en [aan] Joas voltrokken zij Strafgerichten. 
27a [Over] zijn zonen, de talrijke godspraken 
tegen hem en de [her-]fundering van het huis 
van God, zie, [daarover is] geschreven in de 
uitlegging van het boek van de koningen; 
25a Toen nu zij van hem weggingen - zij had
den hem immers in allerlei soorten van ellende 
achtergelaten 
- [toen] zwoeren zijn dienaren tegen hem 
samen 
vanwege het bloed van de zonen van Jojada 
de priester, 

26 Dit nu zijn zij die tegen hem samengezwo
ren hebben: 
Zabad, de zoon van Simat, de Ammonitische, 
en Jozabad, de zoon van Simrat, de Moabiti
sche. 
25b en zij brachten hem om op zijn bed, 
zodat hij stierf; 
en men begroef hem in de stad van David, 
men begroef hem echter niet in de graven van 
de koningen. 
27b en Amasja zijn zoon werd koning in zijn 
plaats. 
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Summary 

The subject of this study is the life of Joash, who reigned over Juda in Jerusalem 40 
years ca. 820 BCE. The central question is here how to form oneself an image of 
Joash: how did the authors of the stories concerned as told in 2 Kings and 2 Chronicles, 
want to characterize him and in what way and to what extent can we discover that? 
After a justification of the translation principles two chapters follow; they are devoted 
to the Kings and the Chronicles versions respectively. Firstly I give translations of 
the bible sections concerned. Then a provisional structuring of the stories into scenes 
follows, which is based on arguments regarding the content such as changes of time 
and place, characters and action, and on stylistic peculiarities. Thereafter follows a 
detailed exegesis; with the help of concordance research it is examined which other 
bible sections reverberate. Then an interpretation is given of the story in its totality; 
here the actant analysis of Greimas is used as a tool. Finally I have tried to examine, 
in which way the stories concerned originate as parts of the larger entities, the so-called 
Deuteronomistic History and the Old Testament in its totality, and how they can shed 
light on the history of the development of these larger complexes of stories. 
My inquiry has revealed, that 2 Kgs 11 was written later than 2 Kgs 12. The first 
chapter with the ascent to the throne by Joash shows resemblances to the one by Salomo 
in 1 Kgs 1-2; furthermore, the use of the verb sqt (to rest) in 2 Kgs 11:20, in 
combination with the length of 40 years of the government of Joash, seems to point 
to Judges, in which book the country comes to rest after the actions of Othniel, Deborah 
and Gideon during the same period. This chapter also has points of contact with the 
so-called Priestly Codex. The second chapter with the government of Joash in its strict 
sense is closely connected to the one of Josiah in 2 Kgs 22-23; it also contains references 
to the fall of Jerusalem in 2 Kgs 25. In 2 Kgs 12 Priestly influences can be shown 
as well; those ones can be explained as later additions. Within the work of the Chronicler 
the history of the government of Joash in 2 Chr 23-24 appeared to be related to those 
of almost all other kings by a closely knit work of motives. Further there are clear 
connections between Chronicles and Joshua; here the connection with P is even stronger 
than in 2 Kgs 11-12. 
In chapter 4 the principles are investigated that underlie the structuring of Old Testament 
narratives. This investigation is of a fundamental importance, for if somebody writes 
a story, he does not only place a series of events in a linear order. He also provides 
it with a structure, which is responsible for the meaning of the story concerned to 
a large extent. We are allowed to assume, that the way in which the author has positioned 
the parts of a story with regard to each other is the result of what he essentially wants 
to say with it. The other way round the arrangement of the composing parts with regard 
to each other can be a key to the interpretation of the totality. 
Biblical narratives are often structured by the use of inclusions, chiasms and parallellisms 
and of deviating sentence types. The Biblia Hebraica Stuttgartensia however has also 
a kind of division in paragraphs, namely 'xnpetuchot and setumot, that often does not 
agree with the stylistic structure. Petuchot are 'open' paragraphs, in old manuscripts 
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beginning with a new line, after a line that is not filled completely or after a blank 
line. They can be subdivided into setumot, 'closed' paragraphs, beginning after some 
space after the preceding sentence on the same line. In BHS the boundaries are indicated 
with the letters pe and samedi respectively. This structuring already appears in the 
Qumran codices, though the tradition is not uniform in this respect. In all probability 
the roots of this structuring are to be sought in the period of the final redaction or 
the standardization of the Old Testament text, but this way of structuring has remained 
unstable for a long time. 
In this study the inquiry into the structuring of Old Testament narratives occupies 
a central position. The images of Joash we see looming up from the stories concerned, 
are closely bound up with their structuring. The question however is, to what extent 
can we discover the author's intention, because it is not sure beforehand, which were 
the relevant factors for him. Therefore in chapter 5 attention has been paid to the 
process of interpretation, for structuring is a way of interpreting. 
Now it is possible to divide the reign of Joash in 2 Kgs 12 into two or three parts. 
If we read this chapter linear-narrative, ' then the phase of repairing the temple, which 
has to be judged positively, is followed by an episode in which Joash abuses the temple 
treasures in order to avoid a threatening invasion by Hazael, king of Aram. If we 
base ourselves primarily on stylistic indications, we come to a tripartition: in the middle 
we see the temple restoration, before this Joash giving instructions to collect money 
and the Hazael episode follows. The Masoretic division into paragraphs concurs in 
general with the stylistic structure. Here a difference in the way of structuring 
corresponds to a difference in vision on Joash : from a narrative point of view a negative 
picture remains, because his life turned out badly, but from a stylistic viewpoint the 
peak of his government remains in the centre; this more positive result is supported 
by the sentence of the Deuteronomist. In 2 Chr 24 an episode is to be found too, where 
the narrative and the stylistic analysis don't agree. From a narrative point of view 
in his bad years he at first abandons YHWH, after which he himself is abandoned 
by YHWH. Stylistically however a tryptic structure is also present. Finally, the Masoretic 
division of BHS into petuchot and setumot deviates both from the narrative structuring 
and the stylistic one; in 2 Chr 24 e.g. the bad years are distributed over two petuchot. 
The preceding text gives rise to all sorts of questions. How is for example the relation 
between the narrative, the stylistic and the Masoretic structures? To what extent does 
another way of structuring result in another interpretation of the narrative concerned? 
Can the author's intention be found and which of the three ways of structuring brings 
us closest to it? And what is the status of other possible ways of structuring in that 
case? In chapter 5 I try to find an answer to these questions with the help of Ricoeur's 
ideas with regard to the process of interpretation: because readers are different, it 
is possible to come to different interpretations. One single image of Joash in 2 Kings 
or 2 Chronicles does not exist. But indeed the question is justified if it is possible 
to discover the author ' s intention. Here my opinion and Ricoeur ' s disagree. According 
to me it is possible to get near to it from the stylistic structure. Other interpretations 

' This way of reading I call narrative, because it follows the chronology of narrating. 
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are subordinate to it, in a manner of speaking they put side effects on the stage. In 
this chapter the scope of the actant analysis is discussed too, particularly where it 
concerns texts in which characters receive another role in the course of the story. 
In chapter 6 I try to get more insight into the original environment of the Deuteronomist 
and the Chronicler. The chronology Deuteronomist > Chronicler seems to reflect 
an increasing degree of literacy. The seemingly uncontrolled growth of figures of 
speech and above all of narrative motives in the latter's work can only have originated 
at a writer's desk and especially points to a reading public. More difficult is dating 
the activities of these authors, but an early-post-exilic and an early-hellenistic time 
of coming into being appear to be good candidates respectively; the roots of the division 
into petuchot and setumot, fitting especially in a literate context, may lie in the time 
of the Maccabees. 
Because the age of 130 years when according to 2 Chr 24:15 Jehoiada dies, does not 
agree with the limit of 120 years given in Gen 6:1-4, one can wonder if the Chronicler 
did not know the relevant passage or did not acknowledge it as canonic. Indeed Moses 
dies at an age of 120 years; the relevant passage has been attributed to J. On the contrary 
the ages of among others Abraham (175), Isaac (180) and Aaron (123) are said to 
originate from the pen of P. Possibly this discrepancy affirms existing suppositions 
that the final redaction and the canonization of the Law and the Prophets have come 
to pass not earlier than in the time of the Maccabees. 
Chapter 7 contains the conclusions. 
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