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4 De c'ornpositievan de tekst
In de traditie van Numeri 34 is een tekst samengesteld waarin de gebieden van de tien
Cisjordaanse stammen zljn beschreven (Jozua 14-19.). Deze tekst is op z'n vroegst van de
tweede literair-historische fase van Numeri 34 afhankelijk, die zelf weer op z'n vroegst tot P'
(secondair materiaal in de Priesterschrift) hoort. en met zijn tweede fase dus tot ptteniairt
o1
'Fortschreibung'
beter: RP (een redactiefase die als
in priesterlijke stijl kan worden
gekarakteriseerd).Dat betekent, dat als je van een laat exilische of vroeg na-exilische datering
van P uitgaat, RP na-exilisch moet worden gedateerd. De beschrijving van het Cisjordaanse
land stond aanvankelijk als addendum achter Numeri 34, om dat wat in Numeri 34:2-12
beschreven wordt en het naar stammen verdeelde land (Numeri 34:17a.18.19b-29')te
exemplificeren. ln de vroeg na-exilische tijd wilde men het land opnieuw verdelen en daarbrj
vroegere situaties (re-)construeren,restaurerenen tegelijkertijd definitief vastzetten.
Taal en compositie van Jozua l4-19" lijken op die van de Priesterschrift in de Pentateuch.
Een gedetailleerdeanalyse van de taal en de motieven toont echter aan, dat een toewijzingaan
P niet mogelijk is. Taal en motieven van teksten uit de Tetrateuch zijn overgenomen. De
betreffende teksten uit de Tetrateuch stammen van P' of nog latere fasen, maar niet van Pc
('Grundschrift'van de Priesterschrift). P in de Pentateuch lijkt zeer geïnteresseerdin het
thema land en niet in de verdeling daarvan. Het land had God zelf reeds aan de aartsvaders
geschonken en sedertdien werd het de Israëlieten van generatie op generatie steeds in
bruikleen gegeven. Je kunt het land zelfs niet in bezit nemen, omdat het van God is. Hoe men
het verdeelt is niet van belang. alleen het land zelf telt. Dat blijkt uit het gegeven dat men deze
gave van God kan verloochenen (Numeri 13-14). Daarmee heeft het land bij P een strenge
theologische functie. P presenteert de door God ingestelde ordening; daarbij hoort ook het
land. P beschrijft statisch en niet dynamisch.
Maar klaarblijkelijk miste men een inhoudelijke beschrijving van het land. Naar de redenen
kunnen we alleen maar raden. Misschien was het omdat men in de ballingschapjuist niet in
het land woonde en na de terugkeer het land zo prachtig mogelijk wilde beschrijven.Men
prcljecteerdeeen groot, uit tien stammen bestaand Cisjordaans land, en dat juist in een tijd
waarin het gebied van dit land drastisch was gereduceerd.Voor deze reconstructiebeschikte
de eerste redactor niet over een voorliggende ordening, maar schiep hij met behulp van
verschillende bronnen zijn eigen systeem. Wat deze in priesterschriftelijke traditie staande
redactor ter beschikking stond, heeft hij gebruikt, zoals de in $ 11.8.3 genoemde bronnen.
Daar waar hij geen bronnen had, vulde hij naar eigen inzicht aan.
Hij probeerde een onderscheid te maken tussen grensbeschrijvingen en plaatsenlijsten,wat
door passendebronnen bij Juda en Benjamin goed lukte, maar bij de andere stammenminder
goed. Voor Juda en Benjamin bezat hij de administratieve lijst uit de tijd van Manasse.Maar
omdat de redactor stammen wilde beschrijven, deelde hij deze lijst in in een stuk voor Juda
(15:21-44-.48-59..59ux.61-62)en een stuk voor Benjamin (18:21-28).De Judesenoordgrens
die hem ter beschikking stond kwam heel behoorlijk overeen met de scheidingslijntussende
tien Judese en twee Benjaminitische districten. De zuidgrens van Benjamin is een aangepaste
kopie van deze noordgrens van Juda. De waarschijnlijk enige zuidgrens die de redactorkon
vinden, was de Assyrische zuidgrens uit de zevende eeuw v.Chr. Tegelijkertijd werd daarmee
de schijn van antiquiteit opgehouden, omdat deze zuidgrens in Numeri (Sin, Kades-Barnea)
voor de inname van het land een grote rol speelde. Voor de andere stammen ontstondenof
alleen grensbeschrijvingen (lWest-lManasse. Efraïm), of alleen plaatsenlijsten(Simeon:ten
dele oude plaatsenlijst, Dan: tweede district van Salomo) of mengvormen, waarbij zoveel
mogelijk plaatsenlijsten of delen daarvan tot grensbeschrijvingen werden omgevormd
(Zebulon, Issakar, Aser, Naftali). Het zijn net als in Numeri 34:lla.18-29 de (Cisjordaanse)
Israëlieten die de verdeling van het land ten uitvoer brengen (Jozua 14:l: l9:49a). Tien
stamgebiedenworden op systematischewijze beschreven,de grenzen worden door )n) rnr)+
nomen tribu of ) + nomen tribu ingeleid en de plaatsenlijsten door tr)lyi-rr)nt / )n)1.De
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Eleazar. Vermoedelijk waren het daarom Aáronieten die de verdeling van het land wilden
'clerikaliseren'
.
6.2 Levieten
In een verdere. systematiserendefase streeft men een verbinding met Numeri 26 na. Het
vormkritisch onderzoek van vele woorden en frasen (nun, )tll met de exclusieve betekenis
'grens',
N'n-explicaties, ir)n), trnlrlngv;D)) laat de conclusie toe dat ze connotaties met een
goddel4ke ordening hebben. Deze ordening is door grenzenen getallen verder vastgelegd.Nu
npn l)n: nNt
worden de grensbeschrijvingen twaalfmaal consequent met tnfilen tribrtt
afgesloten.en in het geval van Juda ingeleid (15:20). npn wordt zevenmaal in de
+ Bxí-re\rrD)
afsluitingen gebruikt. l8:l-10" krijgt een nieuwe plaats in het midden van de landverdeling.
Nu staan, aÍgezien van de Transjordaansestammen. Juda en Jozef voor dit nieuwe midden en
Benjamin en de Transjordaansestammen erna. Door de gave van het land aan Juda en Jozef is
al een deel van het land verdeeld. Dat maakt het mogelijk dat de tent der samenkomst in reeds
verdeeld land kan worden opgericht, tussen Juda en Jozef, in het heiligdom Silo. Daarmee
wordt l8:l-10* behalve het tekstuele midden van het landverdelingscomplex ook het
geografische midden van het reeds verdeelde land. Door woordgebruik waarmee op de
aanwezigheid van de naam van God wordt gezinspeeld, vormt de perikoop bovendien het
theologische midden van de landverdeling.
Een ander gevolg van de nieuwe ordening is een contrast tussen verschillende stammen:
Juda en Jozef staan nu tegenover Benjamin en de zes Galilese stammen. waarbij binnen deze
ordening Juda en Benjamin niet alleen qua tekstpositie, maar door de uitvoerige
beschrijvingen ook inhoudelijk prevaleren tegenover Jozef dan wel de zes Galilese stammen.
Deze belangrijkere positie past bij het historische gegeven dat Juda en Benjamin als enigen uit
de ballingschap zijn teruggekeerd.Juda is binnen het landverdelingscornplexhet belangrijkst.
De vertelling over Kaleb wordt in Jozua 15 ingebouwd en het land van Kaleb door het
onbepaalde;:)n lnr ( l5:13) - wie het land aan Kaleb geefï, blijft onduidelijk - van het erfdeel
van de stammen afgezonderd. Bovendien mag het niet als n)nt ('onaantastbaar ertbezit')
worden gekwalificeerd, daarvan mogen er immers overeenkomstig de twaalf kanonieke
stammen niet meer dan twaalf zijn. Door yulln)) ilrnr r!-)N wordt deze gave echter wel degelijk
goddelijk gelegitimeerd.
Door de woordkeuze en de interessenkan deze fase direct en indirect als Levitisch worden
gekwalificeerd. De Levieten beschouwen zichzelf als hoeders van de (heilige) clrdeningen
indeling van het land. Daarop wijzen onder andere opmerkingen dat de Levieten Gods erfdeel
zijn en ze daarmee op een bijzondere manier bij God horen (13:14.33; l4:4b;20:1-21-42r),
alsook de indirecte aanduiding van de Levieten als hoeders van de tent der samenkomst
( l8: l). Door de toevoeging van de hootdstukken over de asiel- en levietenstedenwerd een
nieuwe af-sluiting van de verdeling van het land noodzakelijk (21:43-45). Dit klassieke
voorbeeld voor de Deuteronomist in Jozua lijkt weliswaar deuteronomistisch, maar is door
taalgebruik en inhoud atypisch voor de Deuteronomist. De volkornen rust (21:44) was
blijkbaar pas rnogelijk. nadat de Levieten hun steden hadden gekregen.
Vergelijk je deze fase met de vorige dan zou je je kunnen afvragen of er een
interessencont-lictwas tussen Aáronitische priesters (waarvan Eleazar de representantwas) en
Levitische.
De ordening moet zo volkomen mogelijk zijn, en daarom worden in de tekst van Jozua 15
elementen uit de grensbeschrijving. de plaatsenlijst en de Kalebvertelling met elkaar in
overeenstemming gebracht.
Verder wordt het landverdelingscomplex geassimileerd en/of geharmoniseerdmet andere
teksten. Wanneer dat mogelijk is, worden er toespelingen op andere teksten gemaakt.Een
voorbeeld hiervan is de vermelding van het Achordal in l5:7, dat op de vertelling over de
zonde van Achan (Jozua 7) wijst, alsook de invoeging van de stad Makkeda (15:41) voor
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