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Hoofdstuk 6 

Het ontstaansmilieu van Koningen en Kronieken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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