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HOOFDSTUK 2 

JOZ. 7 EN HET CONCEPT VAN DE 'CORPORATE PERSONALITY' 
 

De invloed van het concept van de 'corporate personality' op de exegese van 
Joz. 7 sinds het oorspronkelijke commentaar van Wheeler Robinson in 1907 
is groot.259 Hoewel velen sindsdien kritiek hebben gegeven op Wheeler 
Robinsons oorspronkelijke idee,260 blijft de idee van de 'corporate persona-
lity' in de interpretatie een rol spelen. Hieronder wordt het concept 'corpora-
te personality' zoals dat door Wheeler Robinson en daarna Porter en Ka-
minsky werd uitgewerkt besproken.261 Vervolgens wordt een beknopt over-
zicht geboden van de toepassing van het concept door de verschillende 
commentaren om de invloed en reikwijdte ervan binnen de exegese van Joz. 
7 te demonstreren. Tot slot zal de bruikbaarheid van het concept bij de exe-
gese van Joz. 7 aan bod komen. 
 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET CONCEPT VAN DE 'CORPORATE PER-

SONALITY'. 

Zoals al eerder gesteld wordt Joz. 7 sinds het commentaar van H. Wheeler 
Wheeler Robinson veelvuldig gelezen als een oudtestamentisch voorbeeld 
van de zogenaamde 'corporate personality'.262 Wheeler Robinson verstond 

 
259 Hoewel Wheeler Robinson pas in 1911 zijn Christian Doctrine of Man publiceerde 

waarin hij het concept van de 'corporate personality' en de toepassing ervan op het Oude 
Testament introduceert, zinspeelt hij er al op in zijn commentaar op Deuteronomium en Jozua 
uit 1907. Hij spreekt daar nog over 'corporate responsibility'. H. Wheeler Robinson, Deuteron-
omy and Joshua, Century Bible, Edinburgh 1907, p. 300. 

260 Met name J. R. Porter, 'The Legal Aspects of the Concept of  "Corporate Personality" in 
the Old Testament', in: VT 15 (1965), p. 361-380, en J. W. Rogerson, 'The Hebrew Conception 
of Corporate Personality: A Re-Examination', in: JTS NS 21 (1970), p. 1-16. 

261 Porter en Kaminsky schrijven beiden uitgebreid over Joz. 7 in hun bespreking van de 
'corporate personality'. Bovendien bieden beiden naast Wheeler Robinson een mooi voorbeeld 
van hoe men in de loop der tijd met het concept van de 'corporate personality' is omgegaan bij 
de exegese van Joz. 7. 

262 H. Wheeler Robinson, The Christian Doctrine of Man, Edinburgh 1911, p. 8. Vgl. ook 
zijn latere artikel 'The Hebrew Conception of Corporate Personality', in: Corporate Personal-
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onder 'corporate personality' dat de groep, ongeacht de omvang ervan, (psy-
chologisch) als eenheid werd ervaren.263 Wheeler Robinson was sterk beïn-
vloed door de theorieën van onder andere Lévy-Bruhl en Durkheim. Beide 
antropologen hielden zich aan het begin van de twintigste eeuw bezig met 
onderzoek naar 'primitive psychology' onder stammen met een totemistische 
religie. Hoewel de religie van het oude Israël niet totemistisch kan worden 
genoemd, nam Wheeler Robinson de ideeën van Durkheim en Lévy-Bruhl 
met betrekking tot het primitieve bewustzijn over. Dit primitieve bewustzijn 
maakte volgens hen geen onderscheid tussen de individu en de groep. 
Wheeler Robinson zegt daarover:  
 

'We find men dealt with, in primitive legislation and religion, 
not on the basis of the single life which consciousness binds 
together for each one of us, but as members of a tribe, a clan, or 
a family. (...) the idea that the sin of one (e.g. Achan) can prop-
erly be visited upon the group to which he belongs, and into 
which his own personality, so to speak, extends.'264 

 
De oorspronkelijke idee van Wheeler Robinson, waarbij de 'corporate  per-
sonality' inhoudt dat het individu zichzelf ervaart als deel van een groep 
maakt niet langer deel uit van de verschillende theorieën die eruit voortge-
komen zijn. Ook kent de gebruikte terminologie inmiddels vele variaties en 
nuances.265  
                                                                                                                           
ity in Ancient Israel, Philadelphia 1980 (herziene editie), p. 25-44 (oorspronkelijk gepub-
liceerd in P. Volz, F. Stummer, J.Hempel (eds.), Werden und Wesen des Alten Testaments: 
Vorträge gehalten auf der Internationalen Tagung alttestamentlicher Forscher zu Göttingen 
vom 4.-10. September 1935, BZAW 66, Berlin 1936, p. 49-62.)  Voor een beknopte bespre-
king van de receptiegeschiedenis met betrekking tot het concept van de 'corporate personality' 
sindsdien, zie: J. S. Kaminsky, Corporate Responsibility in the Hebrew Bible, Sheffield 1995, 
p. 16-29. Vgl. ook J. Mol, Collectieve en Individuele Verantwoordelijkheid. Een beschrijving 
van de corporate personality naar Ezechiël 18 en 20, Veenendaal 2002. 

263 Wheeler Robinson heeft nergens een precieze definitie gegeven van de term 'corporate 
personality'. Bovenstaande invulling valt onder andere af te leiden uit zijn artikel 'The Hebrew 
Conception of Corporate Personality', p. 25-26. 

264 Wheeler Robinson, Christian Doctrine, p. 8. 
265 Wheeler Robinson zelf gebruikte in zijn vele artikelen ook al verscheidene uitdrukkin-

gen en nuances, afhankelijk van de behandelde oudtestamentische teksten. Zo sprak hij bi-
jvoorbeeld ook over 'corporate representation' (in: 'The Psychology and Metaphysic of "Thus 
said Yahweh"', in: ZAW 41 (1923), p. 1-15) en 'corporate responsibility' (in: Deuteronomy and 
Joshua, Century Bible, Edinburgh 1907, p. 300.) Voor een overzicht van het gebruik van en 
de ideeën achter de terminologie in het werk van Wheeler Robinson, vgl. Rogerson, 'A Re-
Examination', p. 2-10. Porter spreekt bijvoorbeeld over 'corporate personality' en noemt 'com-
munal responsibility' als aspect daarvan. Verderop in zijn artikel spreekt hij echter over 'group 
responsibility' en 'communal guilt', waarbij het onderlinge onderscheid minimaal is. Het is dit 
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Volgens Wheeler Robinson spiegelde Joz. 7 'the non-individualistic or cor-
porate idea of personality'. Wheeler Robinson zag dit met name terug in de 
vernietiging van het gezin van Achan, en daarnaast in het feit dat heel Israël 
leed door de overtreding van Achan.266  
 
Zowel Porter als Kaminsky wijzen het psychologische aspect van de door 
Wheeler Robinson toegepaste theorie af.267 Beiden zien echter wel een be-
paalde waarde in de idee van een 'corporate personality' voor het verstaan 
van 'theologisch problematische' teksten in het Oude Testament.268  

Porter en corporate personality 

Porter hanteert in zijn kritiek op Wheeler Robinson eveneens de term 'cor-
porate personality'.269 Hij ontkent echter dat er geen besef van onderscheid 
tussen groep en individu is in het oude Israël, zoals Wheeler Robinson be-

                                                                                                                           
door Porter herkende aspect van de oorspronkelijke 'corporate personality' bij Wheeler Ro-
binson dat Kaminsky uitwerkt in zijn idee van 'corporate responsibility'. Hoewel de terminolo-
gie dus verandert en ook de inhoud verschuift vallen alle verschillende uitwerkingen nog 
steeds onder dezelfde noemer van de 'corporate personality', al staat een enkele theorie erg ver 
van de oorspronkelijke af. Dat de verschillende theorieën toch steeds onder één noemer ge-
plaatst worden, is ten eerste inherent aan de artikelen zelf, waarin steeds de doorgaande lijn 
sinds Wheeler Robinson geschetst en benoemd wordt. Ten tweede betreft het in alle gevallen 
een soortgelijke vraag-/ probleemstelling. Steeds wordt het concept van de 'corporate persona-
lity' ingezet als antwoord op het blijkbaar onverteerbare probleem dat niet alleen de schuldige, 
maar ook 'onschuldigen' worden bestraft. De verschillen in terminologie en de daaruit voort-
vloeiende nuances in de toepassing van het concept van de 'corporate personality'  blijken ook 
uit de commentaren. 

266 Wheeler Robinson, Deuteronomy and Joshua, Century Bible, Edinburgh 1907, p. 266, 
300. 

267 Hetgeen overigens geheel in lijn is met hetgeen er binnen de antropologie is gebeurd 
met de theorieën over 'corporate personality', van Lévy-Bruhl en Durkheim. Zie hiervoor 
bijvoorbeeld; E. E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, New York 1956, p. 123-43. Vgl. ook 
Rogerson, 'Re-Examination', p. 1-16.  

268 Porter en Kaminsky zijn positiever over de (mogelijkheden van de) term dan Rogerson, 
die ervoor pleit de term (vanwege de ambiguïteit die eraan kleeft) niet langer te gebruiken. 
Rogerson, 'Re-Examination', p. 14. 

269 Porter begint zijn artikel met een waarschuwing; de term 'corporate personality' is vol-
gens hem verworden tot een 'commonplace'. Het gevaar daarvan is dat de werkelijke betekenis 
en impact van de term naar de achtergrond verdwijnt, en dat het gebruik van de term de plaats 
inneemt van werkelijk kritisch onderzoek. Ook is volgens Porter het gevaar groot dat de term 
gemakshalve wordt toegepast op teksten waarop ze eigenlijk niet van toepassing zijn. Termen 
als 'corporate personality' dreigen dan te verworden tot 'portmanteaux words' of zelfs 
'pantechnicons'. Porter, 'Legal Aspects', p. 361. Porter waarschuwde inderdaad niet voor niets. 
In vele commentaren op bijvoorbeeld Jozua 7 lijkt de term zonder al te veel principiële studie 
te worden overgenomen. Overigens treft de correctie van Porter op Wheeler Robinsons 
gedachtegang hetzelfde lot. 
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weerde. Integendeel, men was zich er wel degelijk van bewust dat degene 
die een overtreding beging daar zelf schuldig aan was. Daarentegen was de 
idee dat een mens het eigendom van een ander mens kan zijn van groot 
belang. Daarnaast speelden 'early religious beliefs' over de besmettelijke 
aard van bloed, heiligheid, zonde en onreinheid een rol.270 In zijn artikel 
bespreekt Porter enkele teksten waarin Wheeler Robinson het concept van 
de 'corporate personality' herkende.271 Hij komt tot de conclusie dat die niet 
voldoen aan het concept van een 'corporate personality'.  
Porter wijst erop dat zorgvuldig moet worden onderscheiden tussen het 
bestraffen van een persoon binnen een erkende wetgeving (of gewoonte-
recht) en de consequenties van de overtreding van iemand voor andere men-
sen. Dit laatste is geen straf. 
Porter onderscheidt twee groepen in de teksten die als voorbeeld van 'group 
responsibility' of 'communal guilt' worden gegeven. Beide groepen vallen 
buiten de reguliere wetgeving. 
De eerste groep betreft overtredingen waarbij een of ander oud religieus 
taboe wordt geschonden.272 De overtreding wordt weliswaar begaan door 
een individu, de hele groep lijdt echter onder de gevolgen ervan.273 De 
tweede groep wordt gevormd door die gevallen waarbij de overtreding door 
het individu moord, overspel of afgoderij betreft. Dit waren precies die 
overtredingen waar de wetgeving in het Oude Testament volgens Porter 
geen grip op had omdat de overtreder zichzelf door zijn overtreding buiten 
de gemeenschap plaatste. Hierdoor was toepassing van de reguliere wetge-
ving niet mogelijk.274 Deze voorbeelden voldoen volgens Porter dus niet aan 
een correcte interpretatie van het concept van een 'corporate personality'. 

Porter over Joz. 7 
Porter interpreteert Joz. 7 als een zaak die buiten de wet valt. Hoewel de 
aspecten van 'communal guilt' en 'group responsibility' wel aanwezig zijn, 

 
270 Dit laatste slaat met name op de executie van Achans huishouding in Joz. 7, waar het 

bestaan van de 'corporate personality' in Joz. 7 voor het eerst werd vermoed. Porter, 'Legal 
Aspects', p. 379-380. 

271 Porter verwijt Wheeler Robinson dat deze de aanwezigheid van de 'corporate persona-
lity' in bepaalde teksten zo evident vond, dat hij niet de moeite nam ze uit te werken. Joz. 7 is 
daar één van. Porter, 'Legal Aspects', p. 362. 

272 Idem, p. 363. 
273 Hier gaat het om voorbeelden als Achan (Joz. 7), het lot van de nakomelingen van Saul 

tegenover de Gibeonieten (2Sam. 21:1-14) en de volkstelling door David (2Sam. 24/1Kron. 
21). 

274 Idem, p. 366. 
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valt het verhaal (en dan met name de overtreding van Achan) volgens hem 
niet onder de 'corporate personality'.  
In zijn bespreking van Joz. 7 trekt Porter in eerste instantie een vergelijking 
met 1Sam. 14, waar eenzelfde combinatie van persoonlijke schuld en collec-
tieve straf voorkomt. Het feit dat heel Israël lijdt onder de gevolgen van 
Achans misdaad kan volgens Porter zeer wel worden verstaan als 'corporate 
personality'. Er is echter een groot verschil met 1Sam. 14. Als door middel 
van een selectieprocedure de schuldige is aangewezen wordt die in 1Sam. 
14 gespaard. In Joz. 7 wordt niet alleen Achan, maar ook zijn hele huishou-
ding gestraft. 
De reden hiervoor hoeft volgens Porter niet de idee van de 'corporate perso-
nality' te zijn. In het Oude Testament zijn gevallen bekend waarin de patri-
arch, het hoofd van de huishouding ook werkelijk 'eigenaar' is van degenen 
voor wie hij verantwoordelijk is. In dit geval behoren de kinderen van 
Achan in Joz. 7 eenvoudig tot 'al wat hem toebehoort'. Zij worden gerekend 
tot zijn bezittingen.275  
De meest waarschijnlijke verklaring voor dit probleem ligt volgens Porter 
echter in de aard van de overtreding van Achan. Achan heeft voorwerpen 
gestolen die vallen onder het oudtestamentische concept van 'heiligheid'.276 
Heiligheid kan zich fysiek verspreiden. Bovendien is iets dat heilig is slechts 
weldadig als het op de juiste wijze wordt behandeld. Deze beide eigen-
schappen van heiligheid leiden tot het drama in Joz. 7. Achan maakt de fout 
heilige voorwerpen te ontvreemden en in zijn huishouding te verbergen. De 
heiligheid van de voorwerpen heeft zich daardoor fysiek verspreid over de 
hele huishouding. Bovendien is die heiligheid ook nog eens kwaadaardig 
geworden doordat er niet op de juiste wijze mee omgegaan is. De straf kan 
dus worden opgevat als het zuiveren van de hele natie. Het nauwe verband 
tussen individu en groep in Joz. 7 komt voort uit de gedeelde betrokkenheid 
bij de schending van een algemeen taboe.277 
Porter beschouwt de executie van Achans familie dus niet als voorbeeld van 
'corporate personality', maar als een radicale maatregel om een bedreiging 
voor het hele volk in te dammen. Deze bedreiging wordt gevormd door het 
negatieve en besmettelijke verspreiden van 'heiligheid'. Porter gaat in zijn 
artikel verder niet in op de overige mogelijke voorbeelden van 'corporate 

 
275 Porter, 'Legal Aspects', p. 367-368. 
276 De voorwerpen die Achan gestolen heeft zijn volgens Porter in Joz. 6:19 heilig ver-

klaard. Dat dit slechts voor metalen geldt en niet voor de mantel, lijkt hij over het hoofd te 
zien. Porter, 'Legal Aspects', p. 369. 

277 Porter, 'Legal Aspects', p. 371-372. 
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personality', zoals de nederlaag bij Ai in Joz. 7:5 of het feit dat de toorn van 
YHWH in Joz. 7 over het hele volk ontbrandt. 

Kaminsky en corporate responsibility 

Kaminsky spreekt in tegenstelling tot Porter niet over 'corporate personality', 
maar over 'corporate responsibility'.278 Dit laatste wordt door hem gedefini-
eerd als de wijze waarop de hele gemeenschap aansprakelijk is voor de 
daden van haar individuele leden. Dit belangrijke concept van 'corporate 
responsibility' komt voort uit het fundamentele principe dat God zich in het 
oude Israël verhoudt tot het volk als geheel, en niet tot het individu. Dit 
betekent dat God mensen niet alleen verantwoordelijk houdt voor hun eigen 
daden, maar ook dat zij overtredingen van anderen actief moeten voorko-
men.279 

Kaminsky over Joz. 7 
In tegenstelling tot Porter, die in Joz. 7 geen toepassing van de 'corporate 
personality' ziet, meent Kaminsky dat er in ieder geval wel duidelijk sprake 
is van 'corporate responsibility'. Kaminsky behandelt Joz. 7 om de 'corporate 
notions' achter de idee van (goddelijke) vergelding aan te tonen.280 Kamins-
ky herkent in zowel Joz. 7:5, 12, als 24-25 de problematiek van de 'corpora-
te responsibility'. 
Achans misbruik van de Mrx leidde niet alleen tot de executie van zijn huis-
houding maar ook tot de dood van de zesendertig man tijdens de nederlaag 
bij Ai in Joz. 7:5. Daarnaast meent Kaminsky dat ook Israëls tijdelijke ex-
communicatie in Joz. 7:12 veroorzaakt wordt door Achans overtreding. 
Beide zaken zijn volgens Kaminsky met elkaar verbonden. Dat God Israël 
verliet leidde (in-) direct tot de dood van de zesendertig man.281 Zoals uit 

 
278 Ook Wheeler Robinson gebruikte soms de term 'corporate responsibility' (zie noot 256 

en 262). Hij verstond daar echter iets anders onder dan Kaminsky. Bij Wheeler Robinson 
wordt individuele verantwoordelijkheid in het Oude Testament gezien in werking met de 
'corporate personality'; 'The individualism of the Old Testament is usually, if not always, 
conceived as realised in and through the society which is based upon it.' 'Corporate responsibi-
lity' betekent bij Wheeler Robinson dat een lid van een groep, ook al is hijzelf onschuldig, 
volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor de daden van die groep, omdat hij niet 
wordt beschouwd als individu. Wheeler Robinson, Christian Doctrine, p. 34. Bij Kaminsky 
werkt het begrip eerder anders om. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor de daad 
van de enkeling. De groep heeft de taak de individuele leden tot de orde te roepen en te hou-
den. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 11. 

279 Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 11. 
280 Idem, p. 94. 
281 Idem, p. 73. 
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bovenstaande blijkt heeft 'corporate responsibility' bij Kaminsky steeds 
betrekking op het lijden van onschuldigen door de overtreding van een indi-
vidu.  
Volgens Kaminsky speelt (de besmettelijke aard van) het sacrale karakter 
van de Mrx een rol in Joz. 7.282 Hij ziet in Joz. 7:12 het bewijs dat heel 
Israël nu (tijdelijk) Mrx is geworden. Uit Joz. 7:15 blijkt dat de Mrx zich 
verspreid heeft onder Achans familie en bezittingen. Kaminsky wijt de exe-
cutie van Achans familie en vee voornamelijk aan het idee dat de taboe-
status (Mrx) van de door hem ontvreemde en verborgen voorwerpen is 
overgedragen op zijn hele huishouding. Toch kan hij ook andere factoren 
niet geheel buiten sluiten.283  
In Joz. 7 speelt naast de Mrx ook het concept van heiligheid in het Oude 
Testament een rol.284 Volgens Kaminsky wordt in het Oude Testament 
steeds opnieuw gesteld dat Israël een staat van heiligheid moet hebben; 
Israël is heilig want God is heilig.285 Deze heiligheid is de basis van het 
Israëlitische idee van 'communal responsibility'. Daarbij zijn alle Israëlieten 
in principe verantwoordelijk voor de daden van iedere andere Israëliet. 
Israël is als gemeenschap verantwoordelijk voor het creeëren van een omge-
ving waarin God zichzelf kan manifesteren. Dit betekent volgens Kaminsky 
dat de gemeenschap moet vermijden zichzelf of het land te verontreinigen. 
In het geval van een overtreding is het dan ook de verantwoordelijkheid van 
de gemeenschap na te gaan welke overtreding precies is begaan en door wie. 
Tot slot is de gemeenschap er ook verantwoordelijk voor dat de overtreding 

 
282 Kaminsky besteedt uitgebreid aandacht aan de rol van de Mrx die ten grondslag zou 

liggen aan het probleem van de 'corporate responsibility' in Joz. 7. De besmettelijkheid van de 
status van Mrx, die Kaminsky als oorzaak van de 'corporate responsibility' in Joz. 7:24-25 
neemt, brengt hem echter ook in de problemen. Hij stelt zich de vraag hoe Israël überhaupt 
ooit de Mrx voltrokken heeft als men al bij het voltrekken in aanraking komt met de voorwer-
pen (en mensen en dieren) die besmet zijn. Hij lost dit op door te stellen dat het niet zozeer 
gaat om het in aanraking komen met iets dat Mrx is, maar om het verkeerd omgaan met Mrx. 
Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 86-87. Kaminsky herkent dus eenzelfde soort besmet-
telijkheid die ook Porter constateerde. Porter sprak echter van de besmettelijkheid van 'heilig-
heid' en niet van Mrx. Overigens speelt ook bij Kaminsky de notie van heiligheid een rol, zij 
het op een andere wijze dan bij Porter, zie hierboven. 

283 Kaminsky merkt op dat de auteurs van de oudtestamentische teksten nu eenmaal geen 
systematische theologen waren die precies hadden uitgedacht welke factoren in welke omstan-
digheden een rol spelen. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 87. 

284 De Mrx is hier volgens Kaminsky als verklaring alleen niet afdoende, omdat de be-
smetting van het volk met Mrx blijkens de godsrede in Joz. 7:11-15 wél verwijderd kon 
worden, in tegenstelling tot die van Achan. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 88. 

285 Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 88. 



 

95 

op passende wijze wordt geboet (atone).286 Hiertoe dienen offer, boete, 
schuldbelijdenis en in ernstige gevallen zelfs verbanning of executie. 
Het is deze notie van heiligheid en de daaruit voortkomende 'corporate res-
ponsibility' die volgens Kaminsky de dood van de zesendertig man bij de 
slag om Ai in Joz. 7:5 veroorzaakt. Dit is eveneens de achterliggende reden 
voor de (dreigende) excommunicatie van Israël in Joz. 7:12. Het hele volk 
wordt verantwoordelijk gehouden voor Achans overtreding tot ze hem heb-
ben bestraft. 
Tenslotte vraagt Kaminsky naar het verband tussen de Mrx en het verbond. 
Kaminsky ziet het verbond als een bindmiddel dat alle juridische en religi-
euze wetten verbindt met de notie van heiligheid. Hierdoor zijn de wetten 
niet langer menselijk, maar door God gegeven. De overtreding van een regel 
wordt zo direct een zonde.287 Hoewel de idee van het verbond pas later is 
opgekomen uit eerdere concepten als Mrx en heiligheid, eindigt het uitein-
delijk als een raamwerk voor deze eerdere noties. 
Het huidige verhaal van Joz. 7 staat binnen het DtrG, dat van een verbonds-
theologie uitgaat. De (oudere) religieuze ideeën van Mrx en heiligheid heb-
ben de wijze waarop het verbond de relatie tussen Israël en haar god be-
grijpt sterk beïnvloed.288 De basis van deze relatie wordt gevormd door de 
verantwoordelijkheid van de gemeenschap om een passende omgeving voor 
YHWH te creeëren en in stand te houden. Dit houdt in dat de hele gemeen-
schap verantwoordelijk is voor de daden van al haar individuele leden. Om-
gekeerd kan een individueel lid de hele gemeenschap door zijn/haar daden 
schade toe brengen als de regels van de correcte rituele procedure worden 
geschaad.289 
  

DE INVLOED VAN HET CONCEPT VAN DE 'CORPORATE PERSONALITY' OP DE 

EXEGESE VAN JOZ. 7. 

Behalve Alfrink, Noth, Gray en Fritz refereert bijna ieder commentaar in 
meer of mindere mate aan het concept van de 'corporate personality' binnen 
Joz. 7. Het is blijkbaar voor de meeste commentatoren behulpzaam bij de 
verklaring van Joz. 7. Aan het zo veelvuldig toepassen van het concept van 

 
286 Idem, p. 89-90. 
287 Idem, p. 92. 
288 Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 93. 
289 Idem, p. 93-94. 
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de 'corporate personality/responsibility' in Joz. 7 ligt een diepgeworteld 
ongemak ten grondslag. Dit ongemak wordt opgeroepen doordat in Joz. 7 
'onschuldigen' sterven door toedoen van één iemand.290  

Kroeze; solidariteit in schuld 

Kroeze interpreteert de expositie als een voorbeeld van 'solidariteit in 
schuld'. Volgens Kroeze ziet God het volk als één geheel. Hierdoor is de 
hele gemeenschap schuldig, en gaat als één man gebukt onder de zonde die 
door één van hen gepleegd is. Kroeze ziet Joz. 22:20 als een bevestiging van 
het feit dat Israël de solidariteit in schuld ook zelf erkend heeft.291 Ook in de 
godsrede in Joz. 7:10-15 herkent Kroeze de solidariteit in schuld.292 Daaren-
tegen vat Kroeze de executie van de huishouding van Achan in Joz. 7:25 
niet op als een voorbeeld van 'solidariteit in schuld'. Hij legt de executie uit 
met behulp van Deut. 13:18vv.293 Hij wijst erop dat Achan zelfs niet mag 
voortleven in zijn nageslacht. Bij Kroeze maakt de executie van de huishou-
ding van Achan deel uit van zijn straf.294 

Soggin; collective guilt 

Soggin gebruikt de term 'collective guilt' om het principe aan te duiden dat 
hij in Joz. 7:1 herkent. Volgens Soggin betekent dit in het geval van Joz. 7 
dat de daad van een enkeling gevolgen heeft voor de hele groep. Deze 'col-
lective guilt' kan slechts verwijderd worden door de identificatie en berech-
ting van de werkelijke schuldige.295 Bij Soggin is de toepassing van het 
concept dus sterk voorlopig. Totdat de groep erin slaagt de werkelijke dader 
te bestraffen lijden zij allen onder zijn daad en is er sprake van 'collective 
guilt'.  
Soggin meent dat de huishouding van Achan niet tegelijkertijd met hem 
werd terechtgesteld, maar dat zij werden meegevoerd om getuige te zijn van 
de executie om vervolgens te worden verbannen. Deze verbanning werd 

 
290 Kaminsky spreekt zelfs van 'innocent soldiers' met betrekking tot de zesendertig 

slachtoffers in Joz. 7:5. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 72. 
291 Kroeze, Het Boek Jozua, p. 89. 
292 Idem, p. 95. 
293 Kroeze wijst er hierbij op dat de ernst van de overtreding wordt veroorzaakt doordat de-

ze betrekking heeft op de Mrx. Hij wijt de executie van de huishouding van Achan echter niet 
aan de 'besmettelijkheid' van de Mrx. Kroeze, Het Boek Jozua, p. 100. 

294 Kroeze, Het Boek Jozua, p. 100. 
295 Soggin, Joshua, p. 97. 
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genoodzaakt door hun besmetting met de Mrx, niet omdat zij verantwoorde-
lijk werden gehouden voor de overtreding van Achan.296 

Miller/Tucker; corporate guilt 

Miller/Tucker zien evenals Kroeze en Soggin al in de expositie een aankon-
diging van het thema van Joz. 7, de 'corporate guilt'. Daarbij wordt dan de 
hele gemeenschap gestraft voor de overtreding van een enkeling. In het 
geval van Joz. 7 wordt dit principe versterkt omdat er verband is met de 
Mrx. Door die Mrx  raakt het hele kamp besmet. 297 
Miller/Tucker beschouwen ook de zesendertig slachtoffers die vallen bij de 
eerste poging Ai te veroveren in Joz. 7:5 als een gevolg van Achans mis-
daad. In die zin zien zij ook in Joz. 7:5 een voorbeeld van de 'corporate 
guilt'.298 Zij gaan niet nader in op de executie van de huishouding van 
Achan. 

Woudstra; corporate guilt 

Woudstra ziet de beschuldiging in de expositie als een toepassing van 'the 
healthy principle of solidarity'.299 Dit principe geeft volgens Woudstra weer 
dat een individu slechts functioneert binnen de groep waartoe hij behoort. 
Zo worden zijn daden betrokken op die gemeenschap; 'Corporate guilt and 
individual responsibility go hand in hand in this story'.300 Woudstra ziet 
overigens af van de noodzaak van het concept van 'corporate responsibility' 
zoals dat ontwikkeld werd door Wheeler Robinson.301 Over de executie van 
de familie van Achan in Joz. 7:25 is Woudstra onduidelijk. De executie kan 
volgens hem voortkomen uit medeplichtigheid; zij moeten op zijn minst van 
de overtreding hebben afgeweten, daar Achan de corpora delicti in de tent 
verstopte. Toch kan het element van 'corporate guilt'  hier niet worden uitge-
sloten. Woudstra wijst er op dat dit 'corporate element' niet slechts als een 
overblijfsel uit vroegere, primitievere tijden moet worden gezien.302 
 

 
296 Idem, p. 105. 
297 Miller/Tucker, The Book of Joshua, p. 62. Zij lijken hier de besmettelijke eigenschap-

pen van zowel heiligheid als Mrx door elkaar te gebruiken. 
298 Idem, p. 62. Zij zeggen daarover; 'Achan was indirectly guilty of murder'. Zie ook mijn 

eerdere opmerking hierover, noot 137. 
299 Woudstra, The Book of Joshua, p. 120. 
300 Idem, p. 121.  
301 Idem, p. 120, noot 6. 
302 Idem, p. 130-131. 
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Boling/Wright 
Boling/Wright maken geen vermelding van het concept van de 'corporate 
personality' in Joz. 7:1. Ze ontkennen dat de executie van de huishouding 
van Achan kan of moet worden uitgelegd met het concept van de 'corporate 
personality'. Overigens ontkennen ze niet dat dit concept wel degelijk een 
rol speelt in het Oude Testament, sterker nog, ze waarschuwen ervoor Joz. 7 
niet te gebruiken om aan te tonen dat het hele concept niet bestaat. In Joz. 7 
betreft het eenvoudig een besmetting die veroorzaakt werd door Achans 
misdaad.303 

Butler; community solidarity 

Butler refereert pas bij de executie van Achans huishouding aan het concept 
van de 'community solidarity'. Hij ziet het weliswaar als mogelijke uitleg 
maar gaat toch liever mee in de uitleg die Porter uiteindelijk geeft in zijn 
artikel 'Legal Aspects'.304 

Hess; corporate punishment 

Hess daarentegen herkent het concept al in de expositie Joz. 7:1, en spreekt 
over 'corporate punishment'.305 Hess meent dat God het hele volk beschouw-
de als 'devoted things' (Mrx), zolang het volk er niet in slaagde zich te dis-
tantiëren van de werkelijk schuldige en de door hem ontvreemde voorwer-
pen. Zodra echter de schuldige was geïdentificeerd werd het volk niet langer 
beschouwd als Mrx. Slechts de schuldige en alles dat hem toebehoorde was 
daarna Mrx. De dood van de huishouding van Achan wordt volgens Hess 
veroorzaakt omdat Achan zelfs zijn naam, i.e. de toekomstige generaties 
moet afstaan aan God.306 

Nelson; corporate solidarity 

Nelson noemt het concept 'corporate solidarity' en meent dat dit de norm 
was in het oude Israël. Het is volgens Nelson volkomen natuurlijk dat Israë-
lieten in de expositie worden betrokken bij de overtreding die door Achan is 
 

303 Boling/Wright, Joshua, p. 227-228. Ze stellen; 'Here it appears rather to be a serious 
problem of physical contamination and disease which becomes possible through the offense of 
Achan'. 

304 Butler, Joshua, p. 85. 
305 Hess, Joshua, p. 143. 
306 Idem, p. 154. Hess spreekt van 'a sad inclusion' van Achans huishouding in zijn straf. 

Hess vat de functie van de executie van de huishouding van Achan op dezelfde wijze op als 
ook Kroeze, Het Boek Jozua, p. 100 doet. 
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begaan.307 Nelson werkt echter niet verder uit waarom de 'corporate solida-
rity' dan in het oude Israël de norm zou zijn geweest.308  

Sicre; solidaridad 

Sicre herkent eveneens in de expositie een 'caso de solidaridad' waarbij de 
daad van de enkeling gevolgen heeft voor het hele volk.309 Hij beschouwt de 
executie van de huishouding van Achan als gevolg van de besmetting met de 
Mrx, en baseert dit op Deut. 7:25-26. De huishouding treft zelf geen schuld, 
maar is besmet door de Mrx die Achan binnenbracht.310 

Hawk 

Hawk tenslotte, verwijst naar het belang dat Deuteronomium hecht aan de 
eenheid van het volk. Hier in Joz. 7 leidt de daad van een enkeling tot ramp-
zalige gevolgen voor de hele groep, omdat Achans daad de homogeniteit 
van het volk heeft doorbroken. Deze overtreding haalt volgens Hawk de 
Deuteronomische nadruk op eenheid volledig overhoop. De hele groep 
wordt meegesleurd door de overtreding van Achan, juist door de familie-
banden (gerepresenteerd door de genealogie van Achan).311 Hawk gebruikt 
overigens de term 'corporate personality' of een afgeleide daarvan niet. Het 
principe dat hij beschrijft vertoont daar echter wel grote overeenkomsten 
mee. Ook verwijst hij in een voetnoot naar Kaminsky.312 Hawk ziet de exe-
cutie van Achan en zijn huishouding als uitvoering van 'the Mosaic warning 
about bringing any Canaanite thing into the community'.313 

Samenvatting 

Samenvattend kan worden opgemerkt dat Wheeler Robinsons opvatting van 
'corporate personality' niet voor komt in Joz. 7.314 Porter ontkent de nood-
zaak om Joz. 7 uit te leggen met het concept van de 'corporate personality'. 
Hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, is zijn opvatting van 'corpora-
te responsibility' wél van toepassing op zijn uitleg van Joz. 7. Het feit dat de 

 
307 Nelson, Joshua. A Commentary, p. 103. 
308 Wel refereert Nelson op dit punt aan zowel Porter als Kaminsky. Nelson, Joshua. A 

Commentary, p. 103, noot 13. 
309 Sicre, Josue, p. 201. 
310 Idem, p. 210-211. 
311 Hawk, Joshua, p. 111. 
312 Hawk, Joshua, p. 111  noot 5. 
313 Idem, p. 123. 
314 Ik sluit me volledig aan bij de kritiek van onder andere Porter en Rogerson.  
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hun overtreding in Joz. 7:2-5 wordt de beschuldiging hier herhaald en de 
precieze overtreding onthuld. 
De beschuldiging aan het adres van Achan (de andere beschuldiging in Joz. 
7:1) gaat pas spelen nadat de Israëlieten zich door middel van de godsrede 
Joz. 7:11-15 bewust zijn geworden van hun eigen overtreding. Ook de exe-
cutie van zijn huishouding in Joz. 7:25 heeft niets van doen met 'corporate 
personality/responsibility'. De executie van de naamloze kinderen van 
Achan maakt duidelijk dat niets van hem voortleeft.322  
Kaminsky's opvatting van 'corporate responsibility' komt dichtbij de situatie 
in Joz. 7. Joz. 7 laat duidelijk zien dat de gemeenschap heilig voor YHWH 
moet zijn om te kunnen voortbestaan. Ook blijkt uit Joz. 7 dat de gemeen-
schap een verplichting heeft om overtredingen van haar individuele leden te 
bestraffen, omdat de hele gemeenschap anders gevaar loopt. Het probleem 
in Joz. 7 echter is dat dit geen verborgen werking van 'corporate responsibi-
lity' is. Joz. 7 is een voorbeeldverhaal dat precies deze verantwoordelijkheid 
duidelijk maakt. De beschuldiging die in Joz. 7:1 gericht is tegen de Israëlie-
ten is ook werkelijk als een beschuldiging bedoeld. Zij worden niet verant-
woordelijk gehouden voor de overtreding van Achan, maar zij zelf begaan 
een overtreding door hun verantwoordelijkheid jegens de instandhouding 
van de Mrx niet te nemen. Joz. 7 houdt voor wat er gebeurt als die verant-
woordelijkheid niet genomen wordt. Daarbij gaat het in Joz. 7 niet om de 
onderlinge verantwoordelijkheid met betrekking tot iedere overtreding. In 
Joz. 7 gaat het heel specifiek over een overtreding jegens de Mrx. 

Het probleem van de besmettelijke aard van Mrx 

A) De executie van Achans huishouding 

De executie van de huishouding van Achan wordt door zowel Porter als 
Kaminsky met andere middelen verklaard dan de 'corporate personali-
ty/responsibility'. Beiden grijpen terug naar andere concepten, heiligheid en 
Mrx. Zowel heiligheid als Mrx hebben volgens hen een besmettelijke in-
vloed.323 De meeste commentaren leggen in navolging van onder andere 

 
322 Ik deel hier de mening van Kroeze en Hess, dat de executie van de kinderen van Achan 

en de rest van zijn huishouding deel uitmaken van de straf van Achan. Zelfs zijn toekomst 
wordt hem ontnomen. Vgl. de dood van de naamloze eerste zoon van David en Batseba in 
2Sam. 12.  

323 Kaminsky spreekt over 'earlier ideas' en 'earlier religious concepts' van heiligheid en de 
Mrx. (Kaminsky, Corporate Responsibility p. 92-93) Daarmee grijpt hij in principe  terug op 
een begrip dat ontwikkeld is binnen de laat-negentiende eeuwse/vroeg- twintigste eeuwse 
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zonde van een individu ernstige gevolgen kan hebben voor de hele groep is 
zeker aanwezig. Het verhaal van Achan is een geval van 'group responsibi-
lity' of 'communal guilt'. De hele groep, en zeker Achans huishouding is 
aangetast door zijn overtreding. In dit geval is de aantasting volgens Porter 
zelfs letterlijk, omdat de taboe-status van de ontvreemde heilige voorwerpen 
hen letterlijk heeft besmet. 
Kaminsky tenslotte vat de 'corporate responsibility' op als het tegenoverge-
stelde van de invulling die Wheeler Robinson er aan geeft. In Kaminsky's 
ogen is de groep verantwoordelijk voor de vergelding/bestraffing van 
Achans daad. Zolang zij de schuldige niet bestraffen en zijn overtreding 
recht zetten, lijden zij onder de gevolgen van zijn daad. Achans huishouding 
tenslotte wordt niet geëxecuteerd vanwege het concept van de 'corporate 
responsibility', maar doordat zij zijn besmet door de taboe-status van de 
Mrx, de 'utterly devoted things' die Achan heeft ontvreemd en verborgen. 
Geen van de besproken commentatoren refereert nog aan het oorspronkelij-
ke concept van de 'corporate personality' zoals dat door Wheeler Robinson 
werd weergegeven.315 Wel herkennen zij allen, met uitzondering van Bo-
ling/Wright, een afgeleide vorm van dit concept binnen Jozua 7, daarbij 
vaak steunend op Porter en Kaminsky. Allen gebruiken zij 'eigen' termino-
logie die in meer of mindere mate afgeleid is van de terminologie die ooit 
door Wheeler Robinson werd gebruikt.316  
Daarnaast is de invulling van het concept sterk verschillend per auteur. 
Kroeze komt nog het dichtst bij de oorspronkelijke idee van Wheeler Ro-
binson. Bij Kroeze betekent 'solidariteit in schuld' niet alleen dat de hele 
groep de gevolgen van de schuld van de enkeling draagt, maar zelf schuldig 
is. Bij Woudstra en Nelson betekent het concept eenvoudigweg dat de over-
treding van de enkeling gevolgen met zich mee brengt voor de hele groep. 
Miller/ Tucker, Hess en Hawk betrekken ook de invloed van de Mrx bij de 
werking van het concept van de 'corporate personality' in Joz. 7. De besmet-

 
315 Het is overigens niet helemaal zeker dat Boling/Wright inderdaad naar Wheeler Ro-

binsons invulling van het concept van de 'corporate personality' verwijzen. Boling/Wright 
noemen namen noch artikelen. Het concept wordt echter aangeduid als; 'the "corporate perso-
nality" of the one and the many', hetgeen sterk doet denken aan Wheeler Robinson en het werk 
van o.a. A. R. Johnson (onder andere The One and The Many in the Israelite Conception of 
God, Cardiff, 1961 2 ) die direct door Wheeler Robinson beïnvloed is (Boling/ Wright, Joshua, 
p. 227). 

316 Achtereenvolgens vonden we: 'solidariteit in schuld' (Kroeze), 'collective guilt' (Sog-
gin), 'corporate guilt' (Miller/Tucker), '(corporate) solidarity' (Woudstra, (en Sicre)), 'commu-
nity solidarity' (Butler), 'corporate punishment' (Hess), 'corporate solidarity' (Nelson), solidari-
dad (Sicre). Hawk gebruikt geen specifieke term maar omschrijft het principe.  
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telijke werking van de Mrx trekt de hele groep mee in de overtreding van 
Achan jegens de Mrx. Daarbij is de werking van het concept zowel bij Sog-
gin als bij Hess en Hawk van voorlopige aard. Zodra de groep de werkelijke 
schuldige heeft geïdentificeerd en bestraft, vallen de gevolgen van zijn daad 
slechts hem toe en hebben niet langer effect op de rest van de groep. Hier is 
de invulling van het concept (al dan niet in samenhang met de Mrx) sterk 
opgeschoven in de richting van Kaminsky's invulling van de 'corporate res-
ponsibility'.  
Porter gaat niet verder in op de overige probleemverzen die bij Wheeler 
Robinson onder hetzelfde concept vielen binnen Joz. 7. Kaminsky doet dat 
wel. Kaminsky begint zoals gezegd zijn betoog met de executie van de huis-
houding van Achan. Die verklaart hij door middel van de besmettelijkheid 
van de Mrx. Daar de besmettelijkheid van de Mrx geen afdoende verklaring 
biedt voor de overige twee punten, Joz. 7:5 en 12, verklaart hij die uiteinde-
lijk (via de notie van heiligheid) door middel van de 'corporate responsibi-
lity'. Deze beide teksten worden door vrijwel geen van de commentatoren 
specifiek genoemd als voorbeeld of uitwerking van de 'corporate responsibi-
lity'.317 Verreweg de meesten herkennen hun variant van het concept nu juist 
in de expositie in Joz. 7:1, een tekst waar noch Porter, noch Kaminsky aan-
dacht aan besteden.318  

VERSCHUIVING 

Het oorspronkelijke concept werd door Wheeler Robinson toegepast om de 
'onverteerbare' executie van Achans huishouding te verklaren. Pas later 
breidde de toepassing zich uit tot de expositie in Joz. 7:1 (en in sommige 
gevallen tot de nederlaag bij Ai in Joz. 7:5). De meeste afgeleide toepassin-
gen van het oorspronkelijke concept richten zich (met name in de commen-
taren) juist op de expositie in Joz. 7:1. De executie van Achans huishouding 
in Joz. 7:25 wordt in vrijwel alle gevallen verklaard met behulp van de (ver-
onderstelde) besmettelijke eigenschappen van de Mrx. 
Er is een zekere tendens waarneembaar de besmettelijke eigenschap van de 
Mrx (die de plaats van de 'corporate personality/responsibility' heeft inge-

 
317 Er zijn twee uitzonderingen. Miller/Tucker beschouwen Joz. 7:5 wel als gevolg van de 

'corporate responsibility'. Kroeze ziet juist in Joz. 7:12 een bevestiging van wat hij noemt de 
'solidariteit in schuld'.  

318 Slechts Boling/Wright en Butler maken geen melding van het concept bij hun bespre-
king van de expositie. 
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nomen bij de verklaring van Joz. 7:25) een rol te laten spelen bij de verkla-
ring van de aanwezigheid van de 'corporate responsibility' in de expositie 
van Joz. 7:1.319 Daarmee lijkt de cirkel rond: Het concept van de 'corporate 
personality/responsibility' werd ooit op Joz. 7 toegepast om Joz. 7:25 te 
kunnen verklaren. Van daaruit vond het zijn weg naar andere verzen binnen 
Joz. 7. Vervolgens werd het concept bij de uitleg van Joz. 7:25 verdrongen 
door de notie van de besmettelijkheid van Mrx. Langzamerhand wordt de 
rol die Mrx speelt bij de verklaring van de andere verzen in Joz. 7 waar het 
concept van de 'corporate responsibility' wordt herkend steeds groter. De 
Mrx trekt als het ware achter de toepassing van de 'corporate personali-
ty/responsibility' aan door Joz. 7 heen en dringt deze steeds verder terug. 
Enerzijds is er dus een verschuiving merkbaar van het gebruik van 'corpora-
te personality/responsibility' voor de verklaring van Joz. 7:25, via Joz. 7:5, 
12, naar de verklaring van Joz. 7:1. Anderzijds volgt de notie van de be-
smettelijkheid als verklaring van diezelfde problematiek de verklaring met 
behulp van het idee van 'corporate personality/responsibility' steeds op.  

Het probleem van de dubbele beschuldiging 

Het concept van 'corporate personality/responsibility' is niet van toepassing 
op Joz. 7:25, het vers waarop het oorspronkelijk werd toegepast. Niet alleen 
Porter en Kaminsky, maar zeker ook Kroeze, Hess en Hawk hebben dit 
aangetoond. Het is echter ook niet noodzakelijk voor de verklaring van de 
andere verzen in Joz. 7 waarop het concept wordt toegepast (Joz. 7:1, 5, 12).  
De meeste commentaren beroepen zich op het concept van de 'corporate 
personality/responsibility' om de expositie in Joz. 7:1 te verklaren. De reden 
hiervoor is dat de dubbele beschuldiging in Joz. 7:1aa-ba wordt gelezen 
alsof Joz. 7:1ba een verduidelijking van Joz. 7:1aa is. Dit houdt in dat de 
expositie in Joz. 7:1 als volgt wordt geïnterpreteerd: De Israëlieten begingen 
een overtreding jegens de Mrx want Achan, de zoon van Karmi, de zoon 
van Zavdi, de zoon van Zerach van de stam Juda, nam van de Mrx en de 
toorn van YHWH ontbrandde jegens de Israëlieten. Een dergelijke interpre-
tatie, waarbij de Israëlieten in wezen geen fout begaan maar lijden onder de 
fout van één van hen, kan inderdaad slechts worden verklaard door een 
concept als dat van de 'corporate personality/responsibility'. 
Er is echter geen enkele reden om de dubbele beschuldiging in de expositie 
in Joz. 7:1 samen te voegen tot een enkele beschuldiging. Sterker nog, de 

 
319 De Mrx speelt in ieder geval een rol in de bespreking van de expositie Joz. 7:1 bij Mil-

ler/Tucker, Hess en Hawk. 
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formulering van de expositie spreekt dit tegen. Er is geen ander geval in het 
Oude Testament bekend waar de Israëlieten worden beschuldigd terwijl ze 
niet schuldig zijn. Dat de Israëlieten hier direct worden beschuldigd pleit 
voor de opvatting dat zij ook daadwerkelijk schuldig zijn aan de overtre-
ding.  
Dit wordt nog versterkt doordat in het derde deel van de expositie (Joz. 
7:1bb) wordt gesteld dat de toorn van YHWH ontbrandde over de Israëlie-
ten. In het Oude Testament ontbrandt de toorn van YHWH slechts over 
diegenen die dat verdienen. Als een enkeling de oorzaak is voor het ont-
branden van de toorn van YHWH, dan ontbrandt de toorn niet over het hele 
volk, maar over de schuldige.320 Als de toorn van YHWH ontbrandt over het 
hele volk, dan is dat omdat het hele volk daar aanleiding toe heeft gege-
ven.321 Alleen al de beschuldiging aan het adres van de Israëlieten en het 
ontbranden van de toorn van YHWH over hen (en niet over Achan alleen), 
bevestigt dat het in de expositie Joz. 7:1 niet gaat om 'corporate personality 
/responsibility'. Het gaat om een dubbele beschuldiging met twee actoren, 
rond één centraal thema, de Mrx. 
Beide beschuldigingen en bijbehorende overtredingen hebben hun eigen 
gevolgen voor de schuldigen. In die zin hebben beide binnen Joz. 7 hun 
eigen verhaallijn, al zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook dit 
wordt duidelijk gemaakt door middel van de expositie. 
De overtreding van de Israëlieten jegens de Mrx leidt tot de nederlaag bij 
Ai. De afwijkende formulering van de campagne ten opzichte van de overi-
ge veroveringsverhalen in het boek Jozua ondersteunt dit. Hetzelfde geldt 
voor de omdraaiing van de rollen van Israël en zijn tegenstanders. De neder-
laag bij Ai is het gevolg van de ontbrande toorn van YHWH. Het is niet 
noodzakelijk of zelfs wenselijk om de zesendertig slachtoffers die aan Israë-
litische zijde vallen (Joz. 7:5) te beschouwen als het gevolg van de 'corpora-
te personality/responsibility'.  
Joz. 7:11-12 maakt eveneens deel uit van de verhaallijn waarin de overtre-
ding van de Israëlieten centraal staat. Ook hier is geen sprake van een 'cor-
porate personality/responsibility', integendeel. Geheel in lijn met de be-
schuldiging aan het adres van de Israëlieten in Joz. 7:1 en de gevolgen van 

 
320 Zoals duidelijk wordt uit onder andere Ex. 4:14; Num. 12:9; Deut. 29:20; 2Sam. 6:7; 

1Kron. 13:10; 2Kron. 25:15. 
321 Zie Ex. 32:11; Num. 11:1, 10, 33; 25:3, 4; 32:10, 13, 14; Deut. 6:15; 7:4; 9:16; 11:17; 

Joz. 23:16; Richt. 2:4, 20: 3:8; 10:7; 2Sam. 6:7; 2Kon. 13:3; 23:26; 28:11, 13; 29:10; 30:8. 
(ook in de profetische boeken van het Oude Testament, met name bij Jesaja en Jeremia, komt 
de toorn van YHWH steeds voor in collectieve zin). 
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Porter en Kaminsky de executie van de huishouding van Achan eveneens uit 
zonder gebruik te maken van het concept van de 'corporate personali-
ty/responsibility'. Een groot deel legt Joz. 7:25 net als Porter en Kaminsky 
uit met een beroep op de besmettelijkheid van heiligheid of Mrx.324  
De Mrx komt echter na de godsrede, als de verhaallijn met betrekking tot 
Achan tot leven komt, in het geheel niet meer ter sprake. Noch in Achans 
bekentenis, noch in het ontdekken van het bewijs, noch in de veroordelende 
woordspeling van Jozua in Joz. 7:24 wordt de Mrx ook maar genoemd. 
Geen van de ontvreemde en verborgen voorwerpen wordt ooit daadwerke-
lijk gekenmerkt als Mrx.  
De term Mrx komt niet ter sprake in de bekentenis van Achan. Achan be-
kent wel dat hij gestolen heeft. Hij gebruikt echter niet Mrx maar lls 'buit' 
om de herkomst van de gestolen voorwerpen aan te duiden.  
Zelfs als aangenomen wordt dat de gestolen voorwerpen uit Jericho ont-
vreemd zijn voor de Mrx werd voltrokken, kunnen twee van de drie voor-
werpen niet onder die Mrx vallen. Zilver en goud, alsook ijzer en koper zijn 
in Joz. 6:18 nadrukkelijk uitgezonderd van de Mrx. Jozua verklaart in Joz. 
6:19 alle metalen hwhyl sdq 'heilig voor YHWH'. Alle metalen vallen toe 
aan de schat van YHWH. Als het zilver en goud dat Achan gestolen heeft 
afkomstig was uit Jericho, dan behoorde het tot de schat van YHWH, en was 
dus zeker niet Mrx. Als Achan iets genomen zou hebben van wat YHWH 
toebehoort, dan zou dát het argument zijn geweest, en niet de Mrx. 
Het is niet aan te tonen of de gestolen goederen inderdaad Mrx waren. Ook 
over een eventuele besmettelijke werking van de goederen valt uit de tekst 
niets op te maken. De kinderen van Achan zijn in Joz. 7:25 niet meer of 
minder dan de belichaming van zijn toekomst.325 Zij worden niet opgevoerd 

                                                                                                                           
antropologie (evenals Wheeler Robinson ooit deed met de 'primitive psychology'). Zeker de 
invulling van het taboeconcept is binnen de modernere antropologie al aangepast. Ook binnen 
de oudtestamentische wetenschap is in ieder geval de toepasbaarheid op het concept van de 
Mrx al betwijfeld. Vgl. Stern, Biblical �erem, p. 145-149. Overigens weet Kaminsky dit; 'I 
acknowledge this to be the case, but still feel the term taboo can be used more loosely to mean 
something banned or prohibited.' Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 80-81, noot 41. 

324 Slechts Woudstra en Butler maken (voorzichtig) gewag van het concept bij de bespre-
king van de executie van de huishouding van Achan. Woudstra sluit een mogelijk 'corporate 
element' niet uit. Butler vermeldt weliswaar het concept als mogelijke uitleg maar sluit zich 
uiteindelijk aan bij de uitleg die Porter geeft met behulp van de besmettelijke eigenschappen 
van het heilige. 

325 Dat de kinderen van Achan hier dienen als metafoor voor zijn toekomst wordt onder-
steund door het feit dat zijn vrouw nergens wordt genoemd. Als het gezin van Achan zou 
worden vernietigd vanwege de besmettelijkheid van voorwerpen die Mrx zijn, dan zou ook 
zijn vrouw daarbij horen. Hetzelfde argument gaat op voor de interpretatie van Porter, die 
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als individuen, als onschuldige slachtoffers van de overtreding van Achan. 
Het is de toekomst van Achan, belichaamd door zijn nageslacht, die vernie-
tigd wordt. 

B) De besmetting van de Israëlieten 

Evenmin geldt de veronderstelde besmettelijkheid van Mrx als verklaring 
voor het feit dat de Israëlieten Mrx worden (Joz. 7:12, 13). Uit de expositie 
blijkt dat de Israëlieten zelf een overtreding jegens de Mrx hebben begaan. 
Het verhaal zelf ondersteunt dat. Het voert te ver om dit alles terug te voeren 
op de veronderstelde besmettelijkheid van voorwerpen waarvan door de 
tekst zelf nadrukkelijk niet wordt gezegd dat ze Mrx zijn.  
Uit de godsrede wordt duidelijk dat de Israëlieten zelf Mrx zijn. Achan, als 
lid van de gemeenschap, is eveneens Mrx. Maar daar waar de Mrx uit het 
midden van de Israëlieten verwijderd kan worden, geldt dit voor Achan 
duidelijk niet. Sterker nog, hij is degene die verwijderd wordt als personifi-
catie van de letterlijke uitvoering van de opdracht de Mrx te verwijderen.  
Als Joz. 7:12 verklaard wordt met behulp van de besmettelijkheid van de 
Mrx, ontstaat een probleem dat slechts kan worden opgelost door verschil-
lende gradaties van besmetting aan te nemen. Op die wijze raakt men steeds 
verder van de tekst verwijderd, zonder dat een bevredigende oplossing voor 
het probleem van de Mrx gevonden wordt.  
De veronderstelde besmettelijkheid van de Mrx lijkt het probleem in Joz. 7 
eerder te vergroten dan dat zij duidelijkheid schept in de situatie. Bovendien 
blijken deze besmettelijke kwaliteiten nergens uit de tekst. De verklaring 
van Joz. 7 door middel van de besmettelijkheid van Mrx is ontstaan omdat 
de eerdere verklaring met behulp van de 'corporate personali-
ty/responsibility' niet voldeed. 
 
De notie van de besmettelijkheid van Mrx is niet noodzakelijk om de tekst 
van Joz. 7 te begrijpen. In Joz. 7 is duidelijk sprake van twee onderscheiden 
overtredingen jegens de Mrx. Het feit dat Israël Mrx is, is de consequentie 
van hun eigen overtreding.  

                                                                                                                           
meent dat 'eigendom' hier een rol speelt. In dat geval zou ook Achans vrouw tot zijn 'eigendom' 
behoren, en eveneens vernietigd moeten worden. 




