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Hoofdstuk 5 

Tekst, structuur en interpretatie 

1. De interpretatie van teksten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Van Wolde 1994, 204. 
16 Vgl. Vedder in Stoker e.a. (red.) 1995, 206-207 en Derrida in id., 236. 
17 Ricoeur 1991, 128-129. 
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situatie actueel zijn. Iedere generatie gaat op haar eigen manier met de teksten om 
en brengt ze zo weer tot leven.18 

2. Structuren en interpretaties 

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

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

192 



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

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

B Joas valt af 17ab-19c2 

C Zekarja gedood 20ab-22e qsr & hrgb 

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

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

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

omschrijving Leningrad Ginsburg 

Joas' goede jaren P P: Jojada 

23:16 -24:2 

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

23:16-21 cultus hersteld S 

P: Jojada 

23:16 -24:2 

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

P: Jojada 

23:16 -24:2 

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

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

2 vrouwen... Joas' slechte jaren P 

P: Joas 24:3/ Sa 

2 vrouwen... 

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

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

...2 moeders 

24:23-25 dood van Joas S 

Sa 

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

Sa 

...2 moeders 

regering van Amasja P P 

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

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

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

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

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

Jojada tempelherstel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

Joas > 
bouwvakkers 

priesters < < priesters 
> Joas 
Hazaël 

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

zender object bestemmeling 

Jojada tempelherstel JHWH 

helpers subject tegenstanders 

priesters < 
bouwvakkers 

Joas > > Joas 
< priesters 

Hazaël 

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

JHWH godverlatenheid volk 

helpers subject tegenstanders 

dienaren Aram profeten & Zekarja 

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

zender object bestemmeling 

JHWH godverlatenheid volk 

helpers subject tegenstanders 

0 

dienaren 

Aram profeten & Zekarja 
i 
0 

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

oversten verlaten JHWH 

helpers subject tegenstanders 

volk Joas Jojada 
profeten & Zekarja 

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

zender object bestemmeling 

oversten verlaten JHWH 

helpers subject tegenstanders 

volk < Joas < volk 
Jojada 

profeten & Zekarja 

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

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

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

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

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