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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 
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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. 

58 



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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