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INLEIDING 
Tegen de achtergrond van de verovering van het land in het boek Jozua 
(Joz. 6-11) vertelt Joz. 7 over de eerste en enige nederlaag van de Israëlieten 
tijdens die overigens succesvolle verovering. Deze nederlaag vindt zijn 
oorsprong in een (dubbele) overtreding jegens de Mrx. In tegenstelling tot 
de overige hoofdstukken in Jozua hangt Mrx in Joz. 7 niet samen met een 
oorlogscontext. In Joz. 7 is Mrx tegen het volk gericht, en niet tegen de 
volkeren in het land. In de tweede helft van Joz. 7 wordt Achan aangewezen 
als de schuldige (hij bekent diefstal en verbergen van de buit). Daar is echter 
geen sprake meer van Mrx. 
In het onderzoek naar Jozua wordt over het algemeen minimaal aandacht 
besteed aan Joz. 7 en daarbij speelt Achan steeds een hoofdrol.1 Het is ech-
ter niet Achan, maar de Mrx die centraal staat in Joz. 7. Het is diezelfde 
Mrx die het hoofdprobleem vormt in de exegese van Joz. 7, juist omdat de 
functie en de context van Mrx in Joz. 7 zo totaal anders is dan in de omrin-
gende hoofdstukken.  
Joz. 7 is scherp afgebakend van zijn context en vormt nadrukkelijk één 
verhaal. Er zijn minimale verbindingen met de context. De eerste verbinding 
wordt gevormd door de poging Ai te veroveren. Dit lukt bij een hernieuwde 
poging in Joz. 8 wél. Daarnaast lijkt de diefstal van Achan terug te verwij-
zen naar de buit van de verovering van Jericho in Joz. 6, al wordt dit ner-
gens met zoveel woorden gezegd. 
Het eerste deel van dit onderzoek vraagt naar de rol van Mrx in de finale 
gestalte van Joz. 7. Na een korte schets van de diachrone posities volgt in 
het eerste hoofdstuk een exegese van Joz. 7. Vervolgens zal in hoofdstuk 
twee aandacht worden besteed aan het concept van de 'corporate persona-
lity', daar de complexe situatie tussen de verschillende overtredingen in Joz. 
7 vaak wordt uitgelegd met behulp van dit concept.  
Omdat de Mrx centraal staat in Joz. 7 is het van belang helder te krijgen wat 
Mrx precies inhoudt en hoe het begrip functioneert. Na een weergave van de 
onderzoeksgeschiedenis met betrekking tot Mrx in hoofdstuk 3, volgt een 
bespreking van de oudtestamentische teksten waarin Mrx voorkomt.  
Tot nog toe is in de vakliteratuur het onderzoek naar Mrx steeds volgens een 
min of meer vaststaand stramien verlopen. Eerst wordt gepoogd vast te 

 
1 Behalve in de commentaren is er voornamelijk aandacht voor delen van het verhaal. Zo 

wordt gewezen op de functie van Achan als tegenpool van Rachab (Joz. 2). Niditch ziet in  
Achan een voorbeeld van het zondebok-principe dat René Girard ontwikkelde (Violence and 
the Sacred, Baltimore 1977). S. Niditch, War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of 
War, Oxford- New York, 1993, p 58-61.  
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stellen of er een verwantschap van het lexeem met de overige Semitische 
talen aanwezig is. Daarbij wordt allereerst vastgesteld dat tussen een Mrx I 
en Mrx II moet worden onderscheiden.2 Vervolgens wordt aandacht ge-
schonken aan een eventuele verbinding tussen Mrx I en Mrx II,3 waarna 
geprobeerd wordt de 'oorspronkelijke' betekenis van de wortel Mrx aan te 
geven. De oudtestamentische teksten worden vervolgens in een gereconstru-
eerd literair-historisch schema geplaatst, dat daarna weer aan de hand van de 
wortel wordt beoordeeld.  
Toch bevredigt deze toegang tot het concept van Mrx niet, omdat niet alleen 
de linguïstische, maar juist ook de literair-historische reconstructie met 
vergaande hypotheses werkt. Door deze literair-historische hypotheses en 
hun terugkoppeling op de gereconstrueerde betekenis van de wortel, is het 
risico groot dat beide hypotheses elkaar sterk beïnvloeden. Hierdoor is er 
een grote kans aanwezig dat de literair-historische hypotheses uiteindelijk 
vooronderstellingen worden die al bij voorbaat de duiding van de wortel 
beïnvloeden. Dit heeft dan omgekeerd weer zijn gevolgen voor de plaatsing 
van teksten binnen het gereconstrueerde literair-historische schema. Een 
goed voorbeeld hiervan is Num. 21:1-3, dat als enige referentie in een oor-
logscontext Mrx in een gelofte (rdn) aan YHWH aanbiedt in ruil voor de 
overwinning en de conclusies die daaruit zijn getrokken.4  
 

2 HAL 339-340. 
3 Heintz, J. G. 'Oracles prophétiques et 'guerre sainte' selon les archives royales de Mari et 

l'Ancien Testament', Congress Volume Rome 1968/69, VT.S 17, Leiden 1969, p. 112-138. 
4 Von Rad ging er bijvoorbeeld van uit dat de oudste vorm van Mrx werd toegepast in op-

dracht van YHWH. Hij ziet Num. 21:1-3, waar het volk zelf de Mrx belooft in ruil voor de 
overwinning dan ook als een latere, mildere vorm (Von Rad, Der Heilige Krieg im alten 
Israel, ATHANT 20, Zürich 1951, p. 13). Brekelmans echter wijst dit van de hand. Hij maakt 
onderscheid tussen een historische toegepaste Mrx (Num. 21:1-3, Joz. 6 en 1Sam. 15) en een 
deuteronomistisch ideaal dat nooit daadwerkelijk is uitgevoerd. Hij ziet in navolging van 
Num. 21:1-3 de Mrx als gelofte als de enige historische vorm van Mrx, en ziet deze gelofte in 
ruil voor de overwinning ook terug in Joz. 6 en 1Sam. 15 (Brekelmans, De �erem in het Oude 
Testament, Nijmegen 1959, p. 153-154, 179). De beide laatste teksten kennen echter een 
duidelijk opdracht tot Mrx. In Joz. 6 wordt die opdracht door Jozua verwoord (als uitvoering 
van de opdracht die YHWH geeft in Deut. 7:2-5 en 20:16-18). In 1Sam. 15 is het YHWH zelf 
die Saul de opdracht geeft Mrx te voltrekken aan de Amalekieten. In geen van beide gevallen 
is er sprake van Mrx in ruil voor de overwinning. Stern voert de lijn van Brekelmans nog 
verder door. Hij meent dat de Mrx als gelofte in ruil voor de steun van YHWH in de strijd 
feitelijk praktijk was in het oude Israël. Hij ziet Num. 21:1-3 als van doorslaggevend belang 
voor het begrip en de geschiedenis van Mrx in de Bijbel (Stern, The Biblical �erem. A Win-
dow on Israel's Religious Experience, Brown Judaic Studies 211, Atlanta GA 1991, p. 138). 
Niditch tenslotte, ziet in de gelofte van Num. 21:1-3 het aanbieden van mensen als offer aan 
YHWH in ruil voor de overwinning. Zij baseert haar ideologie van de 'ban als offer' in feite op 
Num. 21:1-3. Zij herkent in o.a. Deut. 2:34-35; 3:6-7; Joz. 6:17-21; Joz. 8:2, 24-28; Joz. 
10:28-40 en Joz. 11:11, 14 deze ban als offer. Daarnaast breidt zij deze ideologie uit met 
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Daarnaast doorloopt het Oude Testament narratief een chronologisch tijds-
frame van Genesis tot aan de tijd van de tweede tempelperiode. Ongeacht de 
ontstaanstijd van de verschillende bijbelboeken worden ze gepresenteerd 
met een interne, narratieve chronologie. Zo wordt een doorlopende 
geschiedenis van YHWH en zijn volk, van de schepping van de aarde tot 
aan de tweede tempelperiode geboden.  
Een gewone roman ontstaat in fases. Het is mogelijk dat de romanschrijver 
op aanraden van zijn redacteur of corrector zijn eerste hoofdstuk nog aan-
past als het laatste al is geschreven. Het is het eindproduct dat van voor naar 
achter één geheel vormt en ook als zodanig gelezen wil worden. Zo is ook 
het Oude Testament, ongeacht verschillende bronnen en redacties, uiteinde-
lijk één doorlopend verhaal.5  
Begrip van bepaalde concepten, herkenning van bepaalde themata in het 
Oude Testament ontwikkelt zich gaandeweg. De invulling van de betekenis 
en functie van Mrx in bijvoorbeeld 1Sam. 15 hangt samen met dat wat er tot 
dan toe in de narratieve chronologie duidelijk is geworden over de betekenis 
en het gebruik van Mrx. Zo spelen onder andere de regelgeving van Deut. 
7:2-6 en de waarschuwingen in Deut. 7:25-26; 13:18; Joz. 6:18 en Joz. 7 op 
de achtergrond mee als in 1Sam. 15 een aparte opdracht wordt gegeven om 
Mrx toe te passen op Amalek.   
Dit onderzoek wil de groei van het concept Mrx door de oudtestamentische 
teksten heen volgen aan de hand van de canonieke volgorde. Het vraagt niet 
naar een ontstaans- of ontwikkelingsgeschiedenis van het begrip en poogt 
ook niet deze te reconstrueren. Om de beeldvorming van Mrx zoals deze 
zich binnen de narratieve chronologie ontwikkelt zo helder mogelijk weer te 
geven worden alle teksten waarin de Mrx voorkomt in eerste instantie zo 
veel mogelijk los van elkaar besproken.6 Daarbij zal de context van de ver-
schillende referenties steeds worden meegenomen.  
Zeker in het begin geeft dit een mager, verbrokkeld beeld, omdat er dan nog 
nauwelijks beeldvorming is. Daarnaast geldt dat de eerste teksten (Ex. 

                                                                                                                           
teksten waarin geen sprake is van Mrx, zoals Richt. 11:30-39. De reden hiervoor is het feit dat 
het leven van een mens wordt beloofd in ruil voor de overwinning (Niditch, War in the He-
brew Bible, p. 31-37). 

5 De tendens om het Oude Testament als doorlopend geheel te beschouwen wordt al zicht-
baar in de Septuaginta. In die vroege vertaling worden niet alleen de boeken 1 en 2 Samuël en 
1 en 2 Koningen ingedeeld als 1-4 Koningen, ook plaatst de Septuaginta 1 en 2 Kronieken 
daar direct achter. 

6 Jes. 11:15 wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De argumentatie voor de 
lezing zoals de LXX die voorstaat (e,mhrw ,s ei heb. byrxh in plaats van Myrxh) is overtui-
gend. Zie ook Brekelmans, De �erem, p. 118-120, Stern, The Biblical �erem, p. 192.  



 

12 

22:19, Lev. 27:21, 28, 29 en Num. 18:14) legislatief van aard zijn. Er valt 
uit de context van deze referenties weinig op te maken over invulling en 
toepassing van Mrx.  
De eindtekst die gevolgd wordt is die van de MT zoals die is overgeleverd 
in de Codex Leningradensis.7 Dit is de oudst bekende volledig overgelever-
de tekst van het Oude Testament en stamt uit 1008 na Christus. De afstand 
tussen ontstaan van de tekst en de gebruikte versie van de eindtekst is groot. 
De keuze voor de Codex Leningradensis geeft niettemin het voordeel dat 
slechts van één corpus (een aaneengesloten overgeleverde eindtekst) gebruik 
hoeft te worden gemaakt. Dit maakt het mogelijk om de ontwikkeling van 
het concept Mrx aan de hand van de narratieve chronologie te volgen bin-
nen één eindtekst. 
 
Als alle teksten besproken zijn volgt in hoofdstuk vijf een analyse van de 
verschillende elementen van Mrx. Vervolgens wordt het beeld van de Mrx 
zoals het naar voren komt uit de narratieve chronologie weergegeven. Dit 
beeld wordt toegespitst op de betekenis en functie van Mrx in Joz. 7. Daar-
op aansluitend zal de functie van Joz. 7 in haar directe context besproken 
worden.  Tot slot zal de functie van Joz. 7 in de beeldvorming van Mrx 
binnen de narratieve chronologie aan bod komen. 
 
 

 
7 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tekst zoals die is weergegeven in de Biblia Hebrai-

ca Stuttgartensia, (4e editie 1990). De BHS plaatst 1&2Kronieken echter achteraan, waar in de 
Codex Leningradensis en de Codex Aleppo 1&2Kronieken voor de Ketubim en na de Kleine 
Profeten staat. Dit onderzoek houdt de volgorde van de Codex Leningradensis aan en plaatst 
de referenties in 1&2 Kronieken direct na de Kleine Profeten. 




