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Hoofdstuk 7 

Samenvatting en conclusies 

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

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

stilistisch BHS Ginsburg 

voorspel Joas' 

goede jaren 

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

goede jaren -3 P/ 2 vrouwen Sa 

tempelherstel 4-14 

P/ 2 vrouwen Sa 

naspel Joas' goede 
jaren 

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

Joas' slechte jaren 

P/ Jojada Sa ...sterft Sb 

voorspel: 
Joas valt af 

17-19 

qsr & hrg 

Joas... Sb ...valt af Sc 

voorspel: 
Zekarja gedood 

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

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

P/ S 

dood... 

Sa 

...van Joas 

2 moeders 

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

in de stad van David 

P/ S 

dood... 

Sa 

...van Joas 

2 moeders 

naspel: en begraven 25f-25g 

qsr & hrg 

in de stad van David 

P/ S 

dood... 

Sa 

...van Joas 

2 moeders raamwerk 26-27 afsluiting S 

Sa 

...van Joas 

2 moeders 

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

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

B Joas valt af 17ab-19c 

C Zekarja gedood 20ab-22e qSr & hrgb 

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

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

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

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

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

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

217 




