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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 
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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. 
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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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