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OPSOMMING
Die Danielvcrhalc (Dan 1-6) vertc] van ;n Jood en sy dric vricndc wallydens die rcgcring van koning
Jojakim deur die Babilonicsc koning in ballingskap wcggcvocr word.

Die vier Jode word gckics om as

Babiloniese hofamptcnare opgclci Ie word. Deur die ingrype van hul God word hulle aan die koningshof
aangeslei (Dan 1). Die res van die vcrhalc (Dan 2-6) vcrtcl van hul wcdcrvaringe aan die hoL
Navorscrs het deur die eeue aanvaar dat die boek in die scsdc cell ontstaan het, en oor wcrklikc historicsc
figure handel. In veral sekere gc100fsgclllccnskappc is die vcrhalc (Dan 1-6) as his\oricsc vcrtcllinge en die
visioene (Dan 7-12) as profesiee gcintcrprcleer.
Mcttertyd het navorsers bcscf dat die bock in die twecde ceu v.C. ontstaan het. lecn die agtergrond van
die krisis waarin Antioehus IV Epifanes die Joodse volk met sy heUeniseringsbeJeid gcdompel het.

Die

krisis gee aanleiding 101 die Makkabese opstand, wat uiteindelik tot die onafhanklikheid van die Joodse volk
lei.

Die belangrikste rede vir die fcit dal die boek
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die tweede ceu ontstaan het, is die talle historiese

onakkuraathede wat in die boek voarkom. $odra die skrywer nader aan die gebeure van die Iweede eeu
bewecg, is Imar hisloriese gegewens baie meer korrek.
Wanneer die Daniclboek as 'n tweedc ceuse werk gelces word, stcl dit egter vrae oor die leologiese
waarde daarvan.

Ilet die boek teologiese betekenis as di! nie ielterlik waar is nie?

Die modeme

geskiedsbeskouing word deur posiliwisme gekenmerk, wat die gcsag van die Bybel aan die feitelike
korrcktheid en historiese betroubaarheid daarvan ondergcskik sle!. Wat in hicrdie sludie voargestel word, is
dat die verhale los van die modeme gcskiedenisbeeld, vanuit die modeme litcratuurwetenskap ondersoek en
gei'nterpreteer word.
Ander kwessics rondom die ontstaan van die Damelverhale vra oak aandag. Wie is die skrywer van die
bock? Die skrywer(s) of redakteur(s) korn Ilit die kringe wat deur die bock as die maskilim bckend gestcl
word (Dan 12:3). Oil sluit aan by die skrywcr sc doel: sy vcrtroos haar lesers met die vertelling hoc vier
Jode in ballingskap beginselvas aan God gelrou gebly het, en hoe God hulle seen.

Sy gebruik die

ballingskap as analogie vir die situasic waarin haar lesers leef, en moedig hulle aan am hulle teen die eise
van Antiochus IV se hclleniseringsbeleid Ie verser.
Die Daniclf1guur spec! ook in tekstc binne en bUlle die 8ybel 'n rol. DaniCi is 'n legendariese karak1.er
wal dcur anlieke vertcllers as toonbce!d van regverdigheid en wyshcid gebruik is. Talle verhale rondom die
karakter was binne die ou Nabye Oosle in omloap. Sommigc van die vcrhale is in die apokriewc byvocgings
101 die DanitHbock opgeneern.

Die twecde eeuse skrywcr van die DaniC!bock gebruik die legcndariese

karakter, en herinlcrpreleer cnkclc vcrha!e om haar doc! te dien: om 'n verhaal van bemoediging aan haar
lesers Ie bring.
Die Danic!boek kom in die Massoretiese kanon onder die Geskriflc (Kelllbim), en in ander tradisics
onder die Profcte (Nebi'il1l) voar. Die eersle lesers van die bock het die bock binne dIe wysheidstradlsle
gep!aas.

Hulle hel geweel dat die bock
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lcgcndaricse karakter as hoofrolspe!er he\.

Wat die boek as

profesie aanbied, is gcskiedenis. Ilaar doel daannee was om haar lesers te oortuig dat as God die geheime
van die toekoms kan openbaar, dit beteken dat Sy oor die hele wcrcld regcer. $y bes!uil oor die toekoms.
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Lalere lesers, wal deur die vcrtalers van die bock verteenwoordig word. hel die baek eglcr saam Illcl die
Profetcbaeke verklaar.
Die vraag na die genre van die Danielvcrhale lei tot 'n debat waarin daar steeds nie konscnsus bcstaan
nie. Die oorwegende tendens is om die verhalc as hafvcrhalc te beskryf. wal oor hofgeskilJe (Dan 2, 4 en 5)
cn uitredding (Dan 3 en 6) handel. Daniel I dien

a~

inleiding lot die Daniclboek deur die karakters cn

tcma~

aan die orde te stc!.
Die Danielboek staan dikwcls as 'n apokalipliese geskrif bekend.

Die Daniclvisiocne. wat die

droomuitlcg van Daniel 2 insluit. skep 'n geskicdenisbecld wat soms in apokaliptiese literatuur voorkom.
Geskiedenis word pessimisties beskou. en deur 'n radikale Lngrype van God beeindig.

Die res van die

verhale decl egter nie die apokaliptiese eienskappc wat die visiocne kenmerk me.
Die studie volg voorts 'n lilercr·historiesc bcnaderingswyse. In die metode·pluralisme komplimenteer
sinchroniese en diachroniese insigtc mekaar om 'n beter beeld van die teologiese waarde van die bybclse
teks te

v~nn.

Die studie ondersoek DaniCi I en 2 eksemplaries om die waarde van die litcrcr·historicse
benadcringswyse om bybelse tekstc te onlsluil aan Ie toon. Die

litcrcr·historie~e

bcnadcringswyse bcstaan

uit drie elemcntc. Ecrstcns ondemeem die studie 'n struktuur·analitiese ondersoek na die teks, aan die hand
van twee onlledings. Hier gebruik die studie Propp se model om die teks funksionecl te ontleed. Daar word
ook 'n semiotiese ontleding van die teks gemaak, met die doel om die narraticwe funksies en kwalifikasics
wat die intrige bepaal te i"dentifiseer. Die beskrywing van funksies en kwalifikasies stl"\ die navorser in staat
om pcrtinenle transfonnasies asook semiotiese vierkante te beskryf. Wanneer die pcrtinente transfonnasies
en semiotiese vierkanlc beskryf is, kan die leologlese waardcs wat die skrywer oordra daaruit afgelei word.
Tweedens doen die studie 'n dctail·analise van die teks waarin diachroniese en sinchroniese insigte
gerntegreer word. Derdens vat die studie die resultate saam in tenne van 'n narratologicse sintesc, aan die
hand van die vertellcr, agtergrond, karakters, intrige en stylelementc.
In DaniCl I word Daniel en sy vriende gekies om as hofamplenare opgclei te word. Die koning voorsien
die kwckclinge van koso as deel van die eis t01 totale lojaliteit wat aan die kwekelinge geslel word. Daniel
weier om hom met die koningskos te vcrontreinig. Sy bcsluit is godsdienstig gemotivcer. Die God wat
Jerusalem in Nebukadnesar se hand gegee het (Dan 1:2) beloon Daniel en sy vriende vir hul getrouhcid deur
wysheid en insig aan hulle te gee, en aan Daniel die vennoe om drome uit te

Ie (Dan

1: 17). Die eienskappc

is nodig om as hofamptenare aangeslel te word. Die koning bcvind die vier Jode tien maal beter as hul
eweknice (Dan 1:20). Met haar vertelling demonstreer die skrywer vir haar geYmpliseerde lesers die belang
om getrou aan God te bly.
In Daniel 2 het die Babiloniese koning kon na sy troonbestyging drome, wat sy onsekerheid oor sy
politieke loekoms demonstreer. lIy weier om aan die wyse manne die droom te openbaar. omdat hy die
droom vergeet het of sy adviseurs se integriteit (acts. Hy cis dat hulle die droom opcnbaar en die uitleg gee.
Die wyse manne bcly dat hulle dil nie kan doen nie, en die koning veroordecl hulle en hul families tOI die
dood. Die hoof van die laksmanne soek na Daniel en sy vriende om hulle dood te maak. Daniel verkry
uitstel by die koning om die droom te openbaar, bid saam met sy vriende en loof God as hy die droom en
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uitleg in 'n nagvisioen onlvang. fly openbaar die droom aan die koning, en gee ook die uitlcg. Die droom
handel oor 'n beeld wat vier aardse koninkryke verteenwoordig. 'n Steen tref die bee!d en vemietig dil. Die
steen is die koninkryk van God. Die koning is so bly oar die uitleg dat hy offers aan Daniel bring, alhocwel
die uitleg die val van die Babiloniese ryk aankondig. Die verhaal eindig as die koning Daniel en sy drie
vriende in hoc paste aanstel. Die skrywer gebruik haar verhaal om aan Ie dui dal God konings aanste! en
afdank, en dat Sy die toekoms openbaar aan wic Sy wil (Dan 2:28, 47). Sy regecr soewerein oar die
geskiedenis. En Sy sorg dat haar Yolk, Israel , uiteindelik die hecrskappy van die wcreld oomeem wannccr
Sy aile ander menslike koninkrykc vemictig (Dan 2:44-45).
Die DaniClskrywcr dra (wee oartuigings aan haar lesers oor. Sy beklemtoon dat God soewerein regeer.
Nie net in Jerusalem nie, maar ook in Babel. En sy Ie kJem op gelowiges se vcrantwoordelikhcid. Hulle
word opgcroep om beginselvas en getrou aan God Ie lewe deur die bepa]ings van haar Wet na Ie kom. Selfs
al moet hulle die hoogste prys betaal.
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SUMMARY
The first part of the book of Daniel (Dan 1·6) consists of tales of a Jew and his three friends who were
taken into exile by the Babylonian king, Nebuchadnczzar, during the reign of king lchoiakim of Judah. The

four Jews were chosen to be trained as Babylonian court officials. God gave them the necessary wisdom to
be appointed at court (Dan I). The rest of the tales (Dan 2-6) records their experiences in the service orthe

foreign court.
'nlrough the ages researchers accepted that the book of Daniel originated in the sixth century. and that its
tales were about real historical figures. The tales (Dan 1-6) were interpreted in some faith communities as
historical narratives and the visions (Dan 7-12) as prophecies.
In time researchers realized that the book had its origin in the crisis in which Antiochus IV Epiphanes
plunged the Jews in Judea with his policy of compulsory hellenization. 111is crisis led to the Maccabean
revolt. as well as the political and religious independence of the Jewish nation. The most important reason
for the fact that the book originated in the second century is found in the observation that the book contains
many historical inaccuracies. These inaccuracies clear up as the writer wrote about the events of his own
day, the second century.
Important theological questions are raised when the book of Daniel is read as a second century creation.
Docs the book have intrinsic theological meaning if it is not literally true? The modem view of history is
characterized by positivism that subordinates the authority of Scriptures
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the factual and historical

reliability and soundness of biblical texts. This study suggests that the tales be read and interpreted in tenns
of the science ofliteraturc.
Other questions are also raised by a late dale of origin. Who was the writer of the book? The writer(s)
or compiler(s) of the book came from the circles known as the maskilim (Dan 12:3). They called for loyalty
to thc Jewish God in the face of the demands put by the policy of hellenization. The writer of the book of
Daniel wanted to encourage his listeners with the narrative of four Jews who honored God in exile, and how
God rewarded them. I-Ie used the exile as an analogy for the situation in which his readers lived, and he
encouraged them to resist Antiochus IV·s policies because these policies clashed with their religious and
cultural beliefs and customs.
The figure of Daniel is found in biblical as well as non·biblieal texts. Daniel is a legendary character
that had been used by ancient narrators as a paragon of righteousness and wisdom. Many tales were told in
the old Middle East about this figure. Some of these tales found their way into the apocryphal additions to
the book of Daniel. The writer of the second century used thiS legendary figure and reinterpreted some of
the stories for his own aim: to encourage his people to remain faithful and steadfast.
In the Massoretical canon the book of Daniel is found under the Writings (Kelllhim) and in other
traditions under the Prophets (Neh; ';m). The first readers of the book interpreted it in the wisdom tradition as
Ihey interpreted the other books found in the Writings. TIley knew that the main character in the book was a
legendary figure and that the book's "prophecies" were actually history. The aim of the writer in writing
history as prophecy was to persuade his readers to believe that if God could reveal the mysteries of the
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future, He would also be able to rule over the world. l ie decided over the future. Later on the book was
interpreted with the prophetic books.
What is the genre of the book of Daniel? No consensus has been reached on this question. Most
researchers describe the book as court tales, concerned with court eonnicts (Dan 2, 4 and 5) and deliverance
(Dan 3 and 6). Daniel I introduces the characters and themes that determine the rest of the tales and visions.
The book of Daniel is known as an apocalyptic book. The visions in the book crea!es a view of history
found also in some other apocalyptic works. History is seen pessimistically, with God making an end to il all
when He sets up His new kingdom. The interpretation of the dream according to Daniel 2 shares this view.
The other tales (Dan 2-6) have no apocalyptic features.
The study uses a literary-historical approach in the interpretation of the text. Synchronic and diachronic
insights complement each other to fOrol a better view of the theological value of the biblical text.
Darnel I and 2 are investigated to demonstrate the value of the literary-historical approach to interpret
biblical texts.

The literary-historical approach consists of three clements, a structural, historical and

narrato logical analysis of the text. First, a structural investigation is being done by using Propp's model to
analyze the text functionally, followed by a semiotic analysis to identify the functions and qualifications in
the text.

The description of functions and qualifications is necessary to describe the tcxt's pertinent

transformations as well as its semiotic squares. The description of the pertinent transfonnations and semiotic
squares enables thc researcher to fomlulate the theological values or convictions which the writer wished to
convey to his readers. In the second place, synchronic and diachronic insights are integrated in a detailed
analysis of the text. And lastly the results of the study are concluded in a narratological synthesis, in terms
of the narrator, setting, characters, plot and style.
In Daniel I Daniel and his friends are chosen to be trained as court oflicials. The king provides the
apprentices with his own food, as part of his remand for absolute loyalty to his kingdom. Daniel decides not
to defile himself with the king's food. His decision is religiously motivated. God who gave Jerusalem into
the hand of Nebuehadnezzar (Dan 1:2) rewards Daniel and his friends for their faithfulness with wisdom and
insight. l ie gives Daniel the ability to interpret dreams and visions (Dan 1: 17). These characteristics are
necessary to be appointed as court officials. The king evaluates lhe apprentices and finds the four Jews ten
times better than the other young men (Dan I :20). With his narrative the writer demonstrates to his implied
readers the importance to stay faithful to God.
In Daniel 2 the Babylonian king has dreams shortly after being enthroned. The dreams demonstrate his
political insecurity. He decides nO! to tell his wise men the contents of the dream because he forgot the
dream or because he wants to test the integrity of his advisors. He demands that they tell him the dream as
well as its interpretation. The wise men confess that they arc unable to do what the king demands from
them, and the king condemns them and their families to death. The leader of the executioners looks for
Daniel and his friends to kill them. Daniel asks the king for time to reveal the dream and prays with his
friends . He praises God when he receives the revelation of the dream and interpretation in a night vision.
He tells the king what the contents of the dream were and interprets it. The king dreamed of a statue that
represents four human kingdoms. A stone hits the statue and destroys it. The stone is the kingdom of God.
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The king is so glad at the interpretation that he orders his servants to offer to Daniel even though Daniel
ironically announces the fall of the Babylonian kingdom. The narrative ends where the king appoints Daniel
and his friends in important positions. The writer uses his narrative to emphasize that it is God who appoints
and dethrones kings. I-Ie revea ls the fu ture (Dan 2:28. 47). lie ru les sovereignly over the world. And li e
cares for lIis people. Israel is to rule over the whole earth when God will destroy all kingdoms (Dan 2:4445).
The writer of the book of Daniel conveyed two convictions to her readers.

She emphasi7cd the

sovereign rule of God, not only in Jerusalem but also in Babylon. And she emphasized the responsibility of
the faithful. TIley are called to keep the commandments of the Law faithfully, even if it would cost thcm
thcir lives.

VII

VOORWOORD
My belangstelling in die Danielboek hel uil ' n gcdoscerde meeslcrsgraad onder Iciding van prof W S
Prinsloo ontstaan. Die studie hel gehandel oor die aktualisering van die Ou Testament. Ek het in 1997
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skrip"ic oor die visioene van Daniel 7-12 onder leiding van dr James Kritzinger voltooi.
Ek is dank aan prof Dirk Human verskuldig.

Hy hel baie ure aan die vomling van die sturlie en

proefskrifspandecr, cn altyd met die gro01stc gcduJd. lIy is '0 baie besondere mens.
In die volksmond staan Daniel as 'n profect bckcnd. Die kerk het dcur die eeuc die verhale \Vat oor hom

handel letterlik gclntcrpreteer. En sy visiocne is as profcsicc oor die loekoms gc'interpreteer.

Dil word

steeds so in die Pinkstertradisic gcdocn. Reeds in die derde eeu D.C. het Porfirie egter gocie redes aangevoer
dat die boek in die tweede eeu v.C. ontstaan het. Vandag is daar min navorsers wat nie aanvaar dal die boek
as 'n reaksie op Antiochus IV Epifanes se vcrvolging ontstaan het nie.
Die problcem is cgter dal die kerk deur die ceue nie geduJd het dat argumente aangevoer word dal die
verhale nie historiesc vertellings, cn die visioene nie profesiee is nie. Die argumente sou die gcsag bedreig
wat die kerk aan die Skrif heg. En dit het die kerk nie toegelaat nie. In hierdie studie loon ek aan dat dil
hoegenaamd nie gc100fsbedreigend is om die Daniclboek as 'n Iweedc eeusc wcrk Ie beskou, wal handel oar
'n Iegendariese figuur wat dic geskiedenis as profesie beskryf nie. Wanneer die bock as 'n litercre werk
gei'nterpreleer word, ontsluit dit belangrike Icologiese insigte wat vir die predikingslaak groot waarde hel.
Ek poog om wat taalgebruik belref inklusief te wees, deur die vroulikc vir onbepaalde pcrsone
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hoofstukkc I, 3 en 5 Ie gebruik, en die manlike in altematiewe hoofstukke. Dit geld ook van die gebruik van
God as persoon. Dit word in rcaksie op my kerklike lradisie gedocn wat vrouens met eksklusicfmanlikc taal
tot ondergeskiktheid verkneg.
Ek dra die sludic aan Pieter en Petro Swart op. wat dit finansiec1 moontlik gemaak het. En aan Mariet en
Marinus, wat my nag c1ke keer bygeslaan en ondersteull het.

Dolf Cocrtzcn het gc£lo dis nag 'n kecr

moontlik!
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Hoofstuk 1: [nlciding

HOOFSTUK 1: INLEIDING
l. Aktualiteit

Om die Danielverhale (Dan 1-6) Iitercr-histories te verklaar, het relevansie vir die een en twintigste
eeuse situasie omdat dit verskeie aktucle vraagstukke raak, waarvan die belangrikste is:
Die Danielboek is dccglik deur die eeue deur navorsers ondersoek.

Daar bestaan egter geen literer-

historiese ondersoek nie . Die bespreking van die DaniCiboek het deur die jare hoofsaakJik tot historiese
kritiek beperk gebly.

I

Wat litercre ondersoeke betref, het Milne (1988) ' n strukturalistiese analise aan die

hand van Vladimir Propp se analitiese ondersoeke na fecverhale gedoen. En Fewell (1991) wy ' n studie aan
'n verklaring van die bock vanuit die narratologiese model.

2

Niemand het egter nog ' n Iiterere met 'n

historiese ondersock gekombineer nie. Daar bestaan in Afrikaans nie eens 'n

omvatte~de

literere studie

na die Danielboek nie. In die studie ondersoek ek die eerste twee DaniClverhale eksemplaries, vanuit 'n
litercr-historiese benaderingswyse.
Dat ' n Iiterer-historiese interprelasie van die Danielverhale noodsaakJik is, het te doen met die eie aa rd
van die verhale.
ballingskap afspeel.

Die verhale gee voor om historiese gebeure weer te gee, wat tydens die Babiloniese
In werklikheid is die verhale volksvertellinge wat voorheen in ' n Mesopotamiese

konteks gefunksioneer het, en deur ' n tweede eeuse loodse skrywer oorvertcl en herinterpreteer word . Die
verhale is derhalwe Iitercre, en nie historiese vertellinge nie.

Tog het die verhale ' n geskiedenis, en

veronderstel dit 'n historiese agtergrond. Daarom is ' n literer-historiese benadering tot die Danielverhale 'n
noodsaakJike manier om die verhale te interpreteer.
Ek meen dat so ' n studie tydig is, omdat die grootste Afrikaanse kerke die Danielverhale as geskiedeni s
en die Danielvisioene (en dit sluit Daniel 2 in) as profesie beskou .

3

Met die aanbreek van die derde

millenium het moderne profete telkemale beklemtoon dat die wederkoms van Christus voor die deur is .
Daniel se "profetiese" uitsprake, insluitende Daniel 2, word dikwcls as bewys vir die bewering gebruik .

4

Maar wat is die genre van die boek? Hoe moet dit gelees word? Bevat Daniel 2 ' n profetiese voorspelling
oor die toekoms?
As die Danielboek nie profeties nie, maar apokalipties van aard is, lei dit tot verdere vrae. Wat is
apokaliptiek? Waar en hoe het apokaliptiese denke ontstaan? Watter rol het die tweede eeuse krisis wat
deur Antiochus IV Epifanes veroorsaak is, in die ontwikkcling van apokaliptiese denke gespeel?

2

3

Vergelyk Koch (1980XI-XVT) vir kommentare en monografiee wat die Daniclboek vanuit historiese kritiek
bespreek.
Vergclyk ook die insigle van Koch (1980) en LaCocque (1979 en 1988) en bydraes van Van der Woude (1993).
Calvyn (Inst. 1.8.7,8; 1984: 169) het reeds geskryf: "Wat van Daniel? Het hy nie oor gebeure wat bykans
seshonderd jaar later sou plaasvind, geprofeteer asof hy geskiedenis oor gebeurtenisse, wat alombekend is,
geskrywe het nieT
Die boodskap dat die wederkoms imminent is, het deur die eeue weerklink, en DaniCl, die "profeet", is telkemale
ingespan (Konig 1980:8-10)
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Modeme studie het bevind dat die Danielboek in die tweede eeu ontstaan het, in reaksie op die krisis wat
Antioehus IV Epifanes se helleniseringsprograrn vir getroue Jade veroorsaak het (Rendtorff 1985 :276;
LaCocque 1988:5; Zenger 1998 :461) .

Die boek bevat legendes wat in 'n nuwe konteks oorvertel en

aangepas word am tweede eeuse Jade in hul geloof te versterk . Die skrywer gee oak visioene weer wat
voorgcc am profeties van aard te wees, maar profesie per terugblik is (Spangenberg 1998b:87, 99-101) . Dit
skep vir lidmate ' n probleem. Wat is die gesag van die Danielboek as die bock voorgee om in die sesde eeu
te ontstaan en die toekoms profeties voorspel , maar in werklikheid in die tweede eeu ontstaan het en
geskiedenis as profesie wcergee?

5

Hoort die bock dan nog in die Bybel ? Kan dit vir die moderne leser

teologiese betekenis he? Die legendariese karakter van bybclse narratiewe hou ernstige implikasies vir die
kerk se toekenning van gesag aan die Bybel in, wat ook bespreek moet word.
As die bock nie historiese vertellinge bevat nie, ontstaan die vraag wat die historiese bewussyn van die
skrywer was. En as die bock in die tweede eeu ontstaan, moet die vraag na die gebcure in Juda se nasionale
lewe in die intertestamentere periode beantwoord word. Waaruit het die veronderstelde (sosde eeuse) en
werklike (tweede eeuse) Sitze im Leben bestaan?
Die studic se rclevansie en aktualiteit Ie in die vrae wat dit bcantwoord, en wat vir moderne lidmate
belangrik is .

2. Probleemstelling

Die kerklike tradisie waarin ek leef en werk, die k1assieke Pinksterbeweging, aanvaar dat die
DanieIverhalc na werklike historiese gebeure "erwys. Die Pinksterbeweging lees die Bybel literalisties. Die
beweging koppel die gesag van die Bybel aan die letterlike en historiese betroubaarheid van die Bybe!. Die
Bybel het slegs waarde indien dit letterlik waar is . Aile tekste wat voorgee am histories van aard te wees,
word letterlik-histories verklaar.
Die DanieIverhale is egter nie op historiese karakters se ervarings gebaseer nie.

6

Die verhale gee

voor om ' n Sitz im Leben in die ervaring van die Joodse ballingskap van die sesde eeu te he.

Maar die

skrywer wat die verhale in die tweede eeu in haar boek opneem, herinterpreteer dit om haar doel met die
boek te pas. Die werklike Sitz im Leben van die verhale is die krisis wat rondom Antiochus IV se vervolging
van die Jade en die onderdrukking van hul godsdiens plaasvind (C Ie Raux 1995:xv).
Die diskrepansie tussen die veronderstelde en werklike ontstaansdatum van die DanieIboek, en die
kwessie van die historisiteit van die karakters in die boek skep probleme vir hedendaagse gelowiges in hul
verklaring van die boek . Is die teologiese waarhede wat die skrywer oor die alheerskappy en beheer van God

5

6

Oat die vrae aktueel is, kan gesien word as Burden (1989:950) in "Die Verklarende Bybel" skryf dat die profeet
Daniel in die sesde eeu v.c. geleefhet, en dat hy die visioene gesien het \Vat in Daniel 7-12 opgeteken is (vgl ook
1989:953-954). Warmeer Burden (1993 :1221-1222) die notas vir "Die Bybcl in praktyk" skryf. meen hy dat die
bock sy finale vorrn eers rondom 165 v. C. gekry het.
Die argument word later in hoofstnk 2 (1 en 2) gevoer.

2
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verkondig vandag gcldig? Kan die waarhede die modeme gelowige bemoedig as dit in 'n werk van fiksie
vcorkom?

7

Die vrae word gebore uit die positiwistiese geskiedsbeskouing waaronder modeme mense gebuk gaan . '
"Positiwisme" verwys na die siening dat geskiedenis feitelik korrek opgeteken kan word.
nie korrek is nie, is dit nie waar me.
korrektheid afhankJik gestel word.
Skrifgedeelte te verdcdig.

9

lndien die feite

Dit het daanoe gelei dat die gesag van die Bybel aan feitelike

Hieruit word 'n verbete geveg gebore om die korrektheid van elke

10

Die hedendaagse mens het mettenyd besef dat "geskiedenis" uit 'n veelkleurige spektrum van
konflikterende verhale bestaan. " Die teks" kan nie sonder voorbehoude gelees word nie. Wanneer die mens

•

9

10

Smelik (1992: I) maak die opmerking dat die historisiteit van die Hebreeuse Bybel beide ' n teologiese as ' n
historicsc problcem is. As 'n verhaal rue histories is rue. kan dit 'n teologicse waarheid dcmonstrccr? Die vraag
het met die wcsc en aard van narratief tc doen : dil is 'n melafoor van die lcwe. " ... a work of imaginative literature
creates another or alternative reality, analogous to the everyday wodd we live in, but not_identical to it" (Robertson
1977:5). ' n Fiktiewe historiese verteUing dien as ' n historiese bron - dit beskryf nie die tyd waann dit voorgee om
af te speel rue, maar die tyd waarin dit ontstaan het (Smelik 1992:5) .
Met positiwisme word bedoel dat denke ccrs wetenskaplik is as dit van die positiewe, die waarneembare of die
daadwerklike gegewe uitgaan. Positiwisme lei tot "absolute kennis". "Absolute kennis" dra die pretensies van
"absolute mag". Hieruit m.ak Brueggemann (1997 :24) die gevolgtrekking: "The mistrust of conventional
authority, now broad and deep in our society, is rooted in the failure of positivism, positivism as either scientific,
political, or theological ". Those at Ole margins of dominating knowledge wiU no longer permit the practilioners of
dontinating power to be supervisors of absolute knowledge" . Omdat alle ware kenrtis op sintuiglike waarnenting
en ervaring gebaseer is en slegs deur waarneming en eksperiment opgedoen kan word, behoort aUe melaJisiese of
spekulaliewe ondersoeke opgegee te word. KJem behoort op die met odes van die eksakte wetenskappe geplaas te
word (Urmson 1975:230). Ook die historiese welenskap se rasionele grondslag word gevestig (Burden 1979:20).
Die vraag wal geslel word, is: hoe het dit werklik gebeur? Of 5005 Leopold von Rancke (1795-1886) dit uildruk:
"wie es eigentlich gewesen is! ",
Die historiese bewustheid van die Westerling word gewoonlik aan die Aujkldrung toegeskryf. Westerse teologiee
is tot ' n groot mate bepaal deur die spanning (ussen ' n positiwistiese geskiedenisbccld en die bybcJse begrip van
goddelike openbaring en bonatuurlike ingryping. Die kerk, wat in die vedede die wese van waarheid vanuit die
Bybel bepaal het en op alle mense afgedwing het, word nou verplig om nuut na haar teologiserende taak te kyk.
Gaan die kerk aandring op ' n "sQerijieium intelleetus ", ' n opoffering van die rede ter wiUe van ' n (blinde) geloof,
of gaan sy poog om die gaping tussen die wcreld van die Bybel en die rasionalistiese maatskappy van die dag te
oorbrug? Die kerk het in haar teologiese arbeid mi die Aujkldrung hard probccr om te bewys dat sy besig is met ' n
wetenskap, 'n inteUektuele poging wat betekenisvol is. In die poging het die kerk met tye toegelaat dat geskiedenis
gedefinieer is deur die "' tyranny' of the positi,~st view of history" (Clark 1997:35), wat aUe pogings van die
Christelike teologie om ' n kontakpunt met die modeme mens te vind, oorheers het. Die filosofie is al meer sedert
die einde van die negentiende eeu as onvanpas deur historici bevind. Sedert Einstein se publikasies oor relatiwisme
en die element van die paradoksa!e in aile natuurwetenskaplike werk, het natuurwetenskaplikes die positiwistiese
filosofie ook as nutleloos begin beskou. Die negentiende eeu is gekenmerk deur die soeke na historiese verifikasie
van die Bybel (vgl Keller 1956 en Bright 1959). Clark (1997 :35) meld dat Sehleicrmacher (1768-1834) die eerste
gelccrde was wat die uitdaging wat positiwisme aan die teologie gestel het emstig opgeneem het. Hy pas dit toe in
sy histories-kriticse benadering tot die Skrif. Hy stel ' n ontsnappingsroete voor uit die dood!oopstraat waarin
positiwisme die Bybel laat bel and het. Hy vind dit in ' n innerlike gevoel van ' n verhouding met God. Ook
Kierkegaard (1813-1855) worstel met die uitdaging wat positiwisme stel. Hy ontsnap deur sy sprong van geloof.
wat hom in staat stel om buite die "wetenskaplike metode" om relevansie in die Skrif te vind. Na die Eerste
Wcreldoorlog is dit die dialektiek van Barth, Brunner en Bultmann, die neo-ortodokse teoloe, wat daarop staan dat
die Skrif as bron en norm van teologie herstel moet word. Hulle sien die Bybel as basis van ' n ortodokse
Christelike teologie. Maar hulle daag nooit die onderliggende konsep en filosofie van geskiederus uit waaraan
hulle poog om te ontsnap rue. Die gesag van die Bybel is herstel, maar die implikasies van die positiwistiese
geskiedsbeskouing is steeds ' n werklikheid (Clark 1997:36).
Ook die histories-kritiese metodes on!kom nie aan die geskicdsbccld nic. Prinsloo (1994 :78) kritiseer dit omdat dit
die Bybel aan 'n positiwisticse ondersoek onderwerp. Ander punte van kritiek wat hy inbring, is dat dit die Bybel
atontisties lees, met 'n ewolusiorustiese vooroordccl.
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' n bybelse teks in die hand neem, is daar talle stemme wat n invloed in die interpretasie uitoefen (Adam
1995:6, II).
Eers wanneer die modeme leser die bybelse narratief los van ' n modeme geskiederusbeeld lees, kan die
bybelse verhale op eie waarde waardeer en verklaar word.

11

Nuwe insigte oor die aard van geskiedskrywing

lei daartoe dat die Bybel vanuit die modeme literatuurwetenskap verklaar word.
Ek lees en verklaar die Danidverhale sinehrorues sowel as diaehronies, omdat ek meen dat dit die beste
reg daaraan laat geskied. Die verhale is narratiewe wat in verskeie historiese kontekste gefunksioneer het.
Wanneer die navorser dit interpreteer, moet sy die diachroruese kwcssies aanraak wat in die ontstaan en
oordrag van die Danie/verhale 'n rol gespeel het.
van die teks.

Die historiese metodes ondersoek die ontstaansprosesse

Maar die Danie/verhale is ook vertellinge wat as literatuur ondersoek en beskryf moet word.

Die waarde van die verhale Ie nie in die historiese beskrywing van gebeure nie, maar in die kollektiewe
ervaring wat daarin verwoord word, en ooreenkom met die ervaring van gelowiges deur die eeue.
Om die Bybel as literatuur te lees, beteken dat die navorser die teks eerder as ' n produk van die mens se
verbeelding lees, en die bybelse teks met die gereedskap van literere kritiek verklaar.

12

Die fundamentcle

veronderstelling van ' n literere metodc is dat tekste as "suiwer" of verbecldingryke literatuur beskou en
bestudeer word. Die implikasie is dat dit op dieselfde wyse bestudeer word as die werke van Shakespeare of
Walter Scott (Robertson 1977: vii).

13

Om bybelse tekste as literatuur te beskou en te verklaar, put nie die moontlikhede van interpretasie uit
nie, en vel ook rue ' n negatiewe oordeel oor eruge ander verklaringsmetode nie. Geen benaderingswyse is
meerderwaardig ten opsigte van enige ander nie. Om dit te beweer, kom op ' n positiwistiese eis neer.
Literatuur wat uit die verbeelding gebore is ("imaginative literature") skep ' n ander of altematiewe
werklikheid as waarin die werklike leser leef

Die werklikheid is analoog aan die werklikheid waarin die

leser leef, maar rue identies daarmee rue. Vir die rede word die tipe literatuur "fiksie" genoem . Alles in 'n
litercre werk is essensied metafories van aard - alle aksies, dramatis personae, gedagtes en objekte.

Karakters is nie werklike mense nie, maar is
II

12

14

werklike mense.

14

Outeurs van die antieke Nabye Ooste was, met moontlike uitsondering van Hetitiese tekste, rue bekommerd oar
historiese akkuraatheid soos die modeme wetenskap dit vandag verstaan nie (Smeiik 1992:5-6). Hul
geskiedskrYwing was op ander norme gebaseer.
Met "verbeelding" word bedoel dat dit hoofsaaklik uit die gedagte van die mens gebore word. Die teks gee rue
voor am ' n beskI)'wing van ' n werklike gebeure te wees nie. Tekste wat uit die verbeelding van die mens gebore
word, sluit wei by die werklikheid aan. As dit rue gebeuI rue. sal dit rue vir ' n leser moontlik wees am die teks
enigsins tc verstaan ruc.

13

SODS

Wanneer in die narratologiese benadering van die verklaring van die tcks as 'n

verbeeldingsdaad gepraat word, is dit in tenne van Brueggemann (1993: 13) se definisie: "By imagination, I mean
very simply the human capacity to picture, portray, receive. and practice the world in ways otller than it appears to
be at first glance when seen through a dominant. habituaL unexamined lens". "I shall argue that Christian
preaching and proclamation ale essentially an enterprise of imagirung the world through the rhetoric of the tex1"
(Brueggemann 1993 : 14).
Vergelyk Clines (1992:24) se opmerking dat die Bybcl slegs as Skrif beskou kan word as dit as literatuur gelees
word. Hy meen die grootste deel van die Bybel is die produk van verbeelding. DellI dit as ' n literere werk te Ices,
kan die eenheid daarvan gevind word (Clines 1992:24-30). Die Bybcl verleen hom egter rue tot ' n eensydige
beskrywing rue. Dit bevat velerlei tipes literatullI.
Licht (1978: 14) noem dat narratiewe bestaan uit geskiedenis. tradisionele narratief (mite, legende, cpos of heroiese
digkuns) en fiksie wat hom met denkbeeldige gebeure besig hou. Slcgs die skrYwer van fiksie is vry am gebeure
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Voor by die verklaring van die Danielverhale uitgekom word, vra enkcle inleidingsvraagstukke aandag.
Dit word in die volgende hoofstuk bespreek:
•

gee die DaniClverhale geskiedenis weer, met ander woorde, het daar vier Jode gcleef wat in

ballingskap weggevoer is en aan die aabclse hof diens gedocn het:
•

die Danielfiguur wat in bybelse en buite-bybelse tekste funksioneer, stel die vraag na die

oorlcweringsgeskiedenis van die Danieltradisie;
•

die apokaliptiese aard van die DaniClboek (Dan 1-12) noodsaak dat 'n standpunt random

die problematiek van apokaliptiese literatuur geformuleer word;
•

die verskil in die kanoniese plasing van die DaruClboek in die Massoretiese teks en ander

tradisies word ook bespreek.

3. Hipotese

Die hipotese uit hierdie studie is : die literer-historiese benaderingswyse is noodsaaklik om die
DaruClverhale se teologiese betekenis te ontslui!. Verskeie waardevolle insigte graei uit die literer-historiese
interpretasie van die Danielverhalc.

Die DaruClverhale se betekenis mag dus nie tot ' n letterlik-historiese

interpretasie daarvan beperk word nie.

4. N avorsingsveld

Dit is moontlik om die DanieIboek op verskeie gronde te verdee!. So kan die taalverdeling dien om die
boek in twee te verdeel, of die inhoudelike kan gebruik word om tien eenhede in die bock aan te dui .

15

Ek

gebruik die bock se verdeling in verhale (Dan 1-6) en visioene (Dan 7-12), en kies om eksemplaries op twee
van die verhale te konsentreer. In verdere navorsing kan die hipotese aan die ander verhale getocts word .
Die keuse om die studie tot die DanieIverhale te beperk, word op vormkritiese grande gemaak . Die
eerste twee verhale word eksemplaries ondersoek, as verteenwoordigend van al die verhale (Dan 1-6).
DaruCl I is inleidend tot die hele DanieIboek, terwyl DaruCl 2 noue oorcenkomste met die DaniCl 4 en 5
vertoon .

15

16

16

en karakters te skep. Die outeurs van die ander twee tipes van narratiewe word deur huJ materiaal bcperk. Die
materiaal is reeds geskep. Hulle kan dit bloot oorvertel om ' n ander doelstelling te bereik. Slegs die manier
waarop hullc dit oorvertel , is kreatief (Lie hi 1978: 16).
Burden (1987 :206) en Zenger (1998:459) noem dal drie verdelings moonUik is: volgens inhoud in lien
onafhanklike dele (hfste 1, 2, 3, 4,5, 6, 7.8. 9 en 10-12), volgens laal in lwee dele (Dan 1:1-2:4a asook Dan 8-12
wal in Hebreeus is, en Dan 2:4b-7 wat in Aramees is). en vol gens kleiner liter;;re vorme in die ses verhale (Dan 16) en vier visioene (Dan 7, 8. 9 en 10-12).
Zcnger (1998:460) verdeel die ccrste sewe hoofstukke skematies soos volg. en loon die onderlinge verbande tussen
die hoofslukke aan'
TEKS
STRUKTUURMERKERINHOUDELIKE MERKERS
I
InJeiding
Gawe van wysheid aan geuoucs
2
DroomuiUcg
Ondergang van wereldryke: oprigting van Godsryk
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5. Metodiek: literer-historiese benaderingswyse

In hierdie studie word die Massoretiese teks as die vertrekpunt in die eksegetiese proses geneem . Die

omstandighede "agter" die teks en die rol van die leser "voor" die teks is in die verstaansproses belangrik,
maar kan nie die vertrekpunt van die interpretasieproses wees nie. Wanneer enige litercre werk onder OC
geneem word, begin die lees- en verstaansproses immers by die teks, en nie by die omstandighede van die
outeur of leser nie.
Hierdie metodiese vertrekpunt beteken nie dat die klassieke vrae van die histories-kritiese metode
geignoreer word nie. Dit bly belangrik om te weet wanneer, waarom, waar en hoe die bock ontstaan het.
Maar die antwoorde op die vrae dien slegs as 'n middel tot ' n doel, om antwoorde op die vrae wat nie deur ' n
liter':re studie beantwoord kon word nie, te bied .
mekaar.

Diaehroniese en sinehroniese studie komplementeer

Wat ek voorstaan, is wat soms ' n metode-pluralisme (Loader 1978 :3 en Prinsloo 1980: 162), ' n

omvattende benadering (Botha 1986: 17-19 en Prinsloo 1989:56), ' n verskeidenheid van metodologiese
aspekte (Coetzee

1986: 15), ' n komplementcre metode (Vi viers

1990:4) of ' n strukturecl-historiese

benadering (Snyman 1996:540-549) genoem word . Human (1993 :24) praat hiervan as die litercr-historiese
metode. Dit wil plek gee aan die teks, outeur(s) en leser.

17

" I do not believe that any single method of text

interpretation is to be preferred to the exclusion of all others. I believe we must eclectically use all available
methods, and that serious interpreters inevitably do" (Brueggemann 1997:58).
Die eksegetiese benaderings waaraan aandag gegee sal word, is teks- en skrywergesentrcerd.

18

Ek benut

struktuur-analise om die teks self tot spreke te bring. Oit behels ook die narratologiese of litercre kritiek wat

3:1-30
3:31-33

Vertelling
Doksologie

Lyding van regverdiges
Erkenning van Godsryk

4: 1-30
4:31-32

Droomuitleg
Doksologie

Hubris en vernieliging van koning
Erkenning van Godsryk

5: 1-28
5:29-30

Verskyning - uitleg
Geen doksologie

Hubris en vernietiging van koning
Geen erkenning van Godsryk

6:1-25
6:26-28

Vcrtelling
Doksologie

Lyding van godsvrugliges
Erkenning van Godsl)'k

7

17

IB

Visioenuitleg

Ondergang van wercldryke; oprigting van Godsryk

Die verband lussen Daniel 2, 4 en 5 word deur Zenger se ondersoek onderslreep, en so ook die verband lussen
Daniel 3 en 6.
Human (1993: 17) noem dal in brec trekke drie benaderings 101 eksegese beSlaan: ouleur-, leks- en
lesersgesenlreerde leorieo. Dil verteenwoordig die hislories-kriliese, struklureel-analilicse en resepsie-leoretiese
benaderings.
Abrams (1958:8-29) kategoriseer lilerere leoriee aan die hand van vier basiese lipes. Hy slel voor dal die
onderskeie skole onder een van die vier tipes ingedecl kan word:
• Ekspressiewe tipes van kritiek, wal outcur-gcscntreerd is. Dit evaluecr 'n liler';re werk in terme van die
egtheid waannee dil die slandpunl en lemperamenl van die skrywer uildruk.

6

Hoofstuk 1: Inlciding

aandag aan die skrywer se organisering en aanbicding van die teks gee.
resultate van historiese kritiek.

20

19

Oaarmee saam bou ek op die

Oaarom kan my vertrekpunte as literer-histories beskryf word.

Oat daar verskillende benaderings tot die analise van enige teks gevolg word, dui aan dat elke
perspeh:tief in die verduideliking van tekste beperkings het.

' n Enkele benadering kan rue die rykdom en

diversiteit van ' n teks ontsluit nie . Die verklaring van hierdie studie wil egter sensitief wees vir die literere,
godsdienstige en historiese dimensies wat in die teks opgesluit Ie (Culley 1992 :7, 9, 30, 42; vgl ook Alter
1981 : 19).

21

Struktuur-analise gaan deduktid te werk. terwyl narratologie induktief werk . Oaarom meen ek

dat dit nodig is om die Oanielverhale struktuur-analities sowcl as narratologies te ondersoek .

5.1 Struktuur-analise

22

Struktuur-analise maak die stelscl van diep waardes, of die semantiese universum, duidelik wat deur die
merkers binne die teks in sy huidige vorm veronderstel word. Die simboliese waardes is elemente van die
•

•

•

Pragmatiese tipes va n kritiek is Icscr-gcscntrccrd . Oit sien die werk as 'n skepping wat ' n invloed op die
Icsers daarvan wil uitoefen. Die wcrk word geevaluccr aan die hand van die cfTcktiwitcit waanncc dit invlocd
op lesers uitoefen.
Objektiewe tipes van kritiek is tcks-gcsentrccrd . Dit sien die litercre produk as ' n self-bcvattende wereld in
sigself. Die navorser bcoordccl die litercre werk aan die hand van intrinsieke kriteria, soos die onderlinge
verbandc van clemente wal intern beslaan.
Mimetiese tipes van kritiek sien die liter';re werk as 'n rcncksic van die uiterlike wereld of menslike lewe.
Die navorser evalucer dil in tennc van waarheid of akkuraatheid of vertecnwoordiging van die werklike

19

20

21

22

wereld.
Die eerste drie tipes van litercre kritiek wat Abrams beskryf, kom ooreen met die drie komponente van die basicse
kommunikasicrnodcl : skrywcr --+ leks --+ leser.
Dit is nodig om iets oor die term "narraticwc of narratologiesc kritiek" te sc. Daar bestaan verwarring oor
terminologie omdat sommige navorsers die tenn "narratologie" inklusief, en ' n ander dit eksklusief gebruik.
"Narratologie" verwys volgens somrnige litercre kritiei na die he Ie veld van liter';re kritiek. Ek gebruik dit egter in
bcpcrkende sin om naas retoriese kritiek (wat die skrywer se gebruik van retoriese instrumente ondersoek) en
leserrespons-kritiek (wat die leser se rol om ' n teks se betekenis te bepaal, ondersoek) te staan. Sekulcre litercre
studies gebruik die term nie so nie. My gebruik van die term " narratologie" kom oorecn met onder andere
Chaunan ( 1978 :149-150); Abrams (1981:203); Patte (1989 :4) en Powell (1990:19). In die afgelopc aantaljare het
narratiewe kritiek en leserrespons-kritiek al nader aan mekaar bcweeg. Powell (1990:21) voorspel dat die twee
benaderings uiteindelik sal saamvloei.
Baie bybelse navorscrs \Vat litercr-strukturcle melodcs benut, is oortuig dal sinchronicsc en diachroniese navorsing
twee kante van dieselfde muntstuk is. Die beswaar word weI geopper dat strukturalistiese metodes per definisie
historiese belange uitsluit (vgl Barr 1973 :63-65 en Spivey 1974 :143-145). Vergelyk ook die kritiek van Rieoeur
(1975 :29) . Die kritiek mag waar wees van strukturalisme soos deur die Franse skool onder leiding van Greimas
beocfen. Struktuur-analise stel die teks self aan die woord. Daama word aandag aan die geskiedenis agter die teks
gegee.
Ander benaderings, perspektiewe, strategice of kritiese praktyke in die verklaring van die teks is moontlik: enkeles
is ideologiese kritiek (byvoorbeeld feministiese of politieke tekslesings), dekonstruksie. post-strukturalistiese
kritiek en post-modeme tekslesings.
Sulci man & Crosman (1980 :6-7) noem die "olgende eksegetiese bcnaderings wat a1mal dee! van gehoorgeorienteerde kritiek ("'audience-oriented criticism") is : retoriese kritiek. semiotiese en strukturalistiese kritiek.
fenomenologiese kritiek, subjektiewe en psigo-analitiese kritiek, sosiologiese en historiese kritiek. en
hermeneutiese kritiek. Gehoor-georienteerde kritiek word beskryf as die self-reOekterende lees van ' n teks. en
verskaf die woorde waarmee die leser (of luisteraar) kan praat oor die belcwenis wat vir haa r in die lees van die
teks opgesluit Ie (Aichele et al 1995 :24). Die lees "an ' n teks het altyd tot ' n belewenis gelci, maar vroeor is nie
daaroor gereOekteer nie, en as daaroor gepraat is. is dit op lukrake wyse gedoen. Die verband tussen die twee
benaderings wat in hierdie studie gevolg word. kom na vore in Suleiman & Crosman se klassiftkasie. Ek gebruik
strukturalisme en struktuur-analise as wisselterme.
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vIsIe van lewe en die wereld .

23

Die waardes vonn die semantiese raamwerk waarbinne die skrywer dink,

praat en optree. Teenoor die semantiese raamwerk waarbinne die skrywer Ieef staan die simboliese stelsel
wat deur die skrywer beheers, getransfonneer en geskep word. Die diep waardes is die "betekenishorison"
van die teks (Patte & Parker 1992 :143). 24
Waar historiese kritiek vrae oor die agtergrond en " betekenis" of kerugma agter die teks beantwoord,
verskuif die klem in struktuur-analise na die teks en sy belang (Jacobson 1992: 111) .

2S

Struktuur-analise

ondersoek die verhoudinge wat die teks vestig, hoc tekstucle rclasies georganiseer is en hoc dit betekenis
toelaat. Struktuur-analise het ten doel om die struktuur van 'n verhaal bloot te
om betekenis te bepaal.

23

24

25

26

Ie tot die

mate wat dit bydra

26

Patte & Patte (I 978:viii) omskryf waardes as "a system of convictions". "tlle semantic basis (or framework) upon
which (in which) the discourse of the text unfolds as a meaningful discourse". Dit is "self-evident truths" (Patte &
Patte 1978:6).
Bovon (1974 : voorblad) vat die voorveronderstellings van strukturalisme saam: "In the beginning was the structure.
It was everywhere in the world and tlle world was organized by il. It was in the minerals. in tlle crystals which
always showed tlle same arrangements of their facets. It was in the plant kingdom where the leaves are distributed
along the stems and tlle veins along the leaves with an invariable regularity. It was in the animal kingdom where
physiological systems are connected to one another according to a schematic diagram whose program was
determined in the gametes. It was in tlle rhetoric, skilled in decomposing tlle discourse into its parts".
"Perhaps the response expresses dissatisfaction with the results of historical research, a feeling tl,at its goal of
recovering a meaningful past has not been achieved with any degree of success" (Amerding 1997:68; vgl oak
Spivey 1974:144-145). Dit mag ook te doen he met krihese vrae wat na die 1960's oor die aard van geskiedenis
gestcl is. Geskiedenis as ' n eksakte wetenskap (positiwisme) was vir lank die basis van Westerse intellektuele
strewes (Amerding 1997:68). Brueggemann (1997:25) meld dat tekste oop is vir verskcie betekcnisse. Meer as
een betekenis mag op ' n gegewe tydstip legitiem en geloofwaardig wees. Die bybclse teks is polivalent. "Notice
that such polyvalence flies in the face of old-line historical criticism that tried to arrive at "the meaning" of the
text" (Brueggemann 1997:25).
Caws (1988:28) gaan selfs nag verder. In sy werk, Structuralism: The or{ of {he intelligible, meen hy
strukturalisme bied die mees omvattende en geldige wyse am die funksionering van die menslike intelligensie te
beskryf. Hy redeneer dat strukturalisme nie alhanklik is van hipoteses oar die aard van denke nie, alhoewel dit nie
onversoenbaar daarmcc is rue. Denke is die struktuur wat dit produseer - soos verval in taa1, mite, en so meer eerder as dat daar agter denke ' n soort onbeskryl1ike of onuitspreeklike werklikheid sou Ie, wat apart van denke
beskryf kon en moes word (Caws 1988:xiii). Om mens te wees, is am te probeer am sin van ons ervaring te maak
(Caws 1988:36-37). Om sin te maak, beteken om kongruensie tussen die oenskyniik nie-verwante eienskappe
binne die ervanngsveld te probeer vind (Caws 1988:7). Strukturalisme impliseer ' n spesifieke siening van die
wyse waarop die mens die soektog aanpak. Die mens doen dit deur "the matching of structured systems", wat deur
haar "as primordially meaningful" ervaar word (Caws 1988: 112). Wat die denke ervaar, is nie geisoleerde
besonderhede nie, maar stelsels van verhoudings tussen dinge. Daarom is strukturalisme fundamenteel aan
verstaanbaarheid, en nie slegs een aspek daarvan nie (Caws 1988: 181). "Structuralism .. aims on the
philosophical level not so much to explain facts as to explain why they make sense to us" (Caws 1988: 170).
Strukturalisme word dus aan antropologie georienteer. Die brein se aktiwiteit am ervaring te struktureer, begin
immers met wat voor hande is, met wat relatief tot ons staan (Caws 1988:38). Die taak van strukturalisme is "to
show that the objects it studies have [the] dual character of systematic interrelation and of adequacy 10 the
appropriate features of tlle world" (Caws 1988: 121). Caws lewer ' n weseniike bydrae om die verband tussen
strukturalismc en die verstaans- en interprelasie-aksie van die mcnslikc brein aan te dui. So wil h)' die relevansie
van strukturalisme vir aile tye aantoon. Ek meen egter oak Caws skep die indruk dat die bydrae wat strukturalisme
lot die ontdekking van betekenis van 'n vcrhaal lcwcr, positiwisties van aard is. Ek stem saam dat struktuur in 'n
teks die denke-struktuur van die skrywer refiekteer. Dit beteken egter nie dat die struktuur ewig en universeel
geldend is nie. Struktuur-analise wil nederiger wees en slegs oar die struktuur van ' n spesifieke teks besin in die
hoop am iets van die logiese oordrag daarvan te ontdek. Dit is nodig am deeglik aandag aan die strnk'luur van
geskrewe materiaal te gee, oruclal die oorspronklike skrywer nie teenwoordig is om intcrpretasic[oulC uil te wys nie.
Die moderne leser is uitsluitlik op die teks aangewys. Elke taal en kultuur het sy eie manier am te kommunikeer.
So verskil die orde waann die elemente genoem word, asook segswyses en taalgebonde spreuke en frases. Aandag
moet aan redevoeringspatrone gegee word. So kan die styl van die DaniClboek se samesteller in vcrband gebring

8

Hoofsluk 1: Inleiding

Die veronderstelling is dat ondersoek van ' n gegewe teks as een uitspraak ("parole ") beheers word deur
'n kode ("langue ") wat tot die ontdekking van die onbewuste bepaling van die teks lei. Die bepaling word in
gefonnaliseerde, omvattende en eenvoudinge stellings saamgevat.
Die natuurwetenskappe hel die g,oot gaping tussen wat die mens waameem en die wetenskaplike
verteenwoordiging daarvan, aangetoon .

Die studievcld van semiotiek neem hiervan kennis as dit oar die

betekenis van 'n teks besin wat verder as empiriese waameming of prosedures van interpretasie gaan.

27

Semiotiek bied ' n fonnele beskrywing vir dit wat " betekenis" genoem word. Die navorser analiseer die teks
om die "betekenis" te ontdek. Die analise bestaan daaruit dat die teks in die clemente waaruit dit deur die
skrywer opgebou is, afgebreek word . Die navorser het nou waargeneem hoe die teks aan mekaar gesit is .
am ' n teks te analiseer, gebruik die navorser gefonnaliseerde taal. Die meta-taal word tot die clemente
gereduseer wat noodsaaklik is om die vonn duidelik aan te toon . Aile nie-fonnele clemente, wat die leser
verhoed om die struktuur te onderskei, word uitgeskakel.

am dit reg te kry, gebru ik die strukturalis ' n

semiotiese teorie wat hom in staat stel om die essensicle kenmerke van elke

beskry~ende

meganisme te

antisipeer. Die veronderstelling is dat die sintaksis, grammatika en woordgebruik van ' n Iiterere werk 'n
hoags heterogene versameling van kodes, tegnieke en linguistiese eienskappe vonn (Alter & Kennode
1987:5). Deur die kodes en tegnieke te ondersoek, kan die betekenishorison van die teks ontsluit word.
Ek maak ' n onderskeid tussen die ondersoek na die grammatikale struktuur (ook soms oppervlaktestruktuur genoem), en semiotiese of waarde-analise (soms diepte-struktuur genoem) . "

5. 1.1

Funksionele ontleding

Die veld van struktuur-analise het baie navorsers en metodologiec.

29

Ek maak ' n tweevoudige analise

van die teks : ' n funksioncle en semiotiese ontleding. In die funksionele ontleding gebruik ek eerstens Aame-

27

28

29

word met repetisie, wat onder andere lot Iysle aanleiding gee. Vergelyk Walson (1984:222-233) vir ' n volledige
bespreking van herhaling.
Semiotiek word gedefinicer as die veld van laaikunde wal lekens en simbole ondersock (Abrams 1981 :237).
Die onderskeid is kunsmatig omdat die Iwee werkswyses elemenle van dieselfde leks gebruik, en die resultale
dikwels direk by mekaar aansluiling vind. Tog hel dil nul, omdal Propp op die funksies in die verhaal konsentreer,
sonder om agler die leks in Ie skuif. In die Iweede werkswyse word agter die leks gesoek na waardes en
oortuigings wal die verteller aan die leser wil meedee/.
So beslaan daar vandag die volgende verskillende rigtings wal navorsing doen: die Nuwe Kriliek, Russiese
Formalisme, Franse Strukturalisme, die Tel-Aviv Skool vir Digkuns, die Fenomenologie van Tekslesings, asook
posl-strukluralistiese en dekonstruksionistiese bydraes, Marxistiese en feministiese lekslesings, en spraakdaadleorie of "spcech aCllheory" (Atkins & Morrow 1989). Milne (1988:4 3-65) maak ' n nuttige onderskeid lussen vier
verskillende rigtings:
• studies hoofsaaklik beinvloed deur die werk van Claude Levi-Strauss - Edmund Leach, Mary Douglas, Paul
Rigby, 1 W Rogerson en Mallhieu Casalis is die bekendste name;
• studies gebasecr op die werk van A J Greimas - navorsers by die Centre pour I 'Ano(yse du Discours Religieux
(CADIR) in Lyons, Frankryk is die hoofeksponent, mel Jean Calloud en die Groupe d E ntrevemes wat die
metodologie beskryf het; Daniel Palle en Judson F Parker het ook waardevolle werk in die tradisie gelewer;
• studies wat ekJekties van verskillende bronne gebruik maak 5005 onder andere by Robert Polzin en David
Jobling voorkom - 10bling is slerker deur Greimas beinvloed, en Polzin deur Levi-Strauss;
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Thompson se klassifikasie van volksverhale om die genre van die DanieIverhale (Dan 1-6) te beskryf
maak in die tweede plek van Propp se bespreking van die funksies van feeverhale gebruik.

31

30

Ek

Die funksie

van die twee ontledings is om die DaniCiverhale as Iiteratuur teen die agtergrond van wereldliteratuur te
verklaar. Die Proppiaanse ontleding stel die navorser in staat om die oppervlakte-struktuur van die vertelling
te ontsluit in terme van die funksies wat daarin vervat is . En die identifisering van filnksies stel die navorser
in staat om die intrige(s) binne die vertelling te identifiseer, asook die karakterrolle wat daamlee saaniliang.

5.1.2

Semiotiese ontleding

Naas die funksionele doen ek ook 'n semiotiese ontleding van die teks.

5.1.2.1

Beginscls waarop semiotiese ontleding berus

Die eerste belangrike beginsel waaruit semiotiek funksioneer, is dat die elementere struktuur van
betekenis uit verskille en teenoorgesteldes bestaan .
verskille nie (Culley 1992: 10).

33

32

Daar is geen betekenis sonder die basis van

Die betekenisgewende verskynscls word herken deur die pertinente

onderlinge verskille tussen elemente te beskryf en te evalueer.

34

•

30

31

32

studies deur Vladimir Propp se werk beinvloed - Roland Barthes, Wolfgang Roth, Robert Couflignal, Xavier
Durand, Joseph Blenkinsopp. Jack M Sasson, Heda Jason en Robert C Culley het navorsing gepubliseer vergelyk Milne 1988:126-166.
Vergelyk ook die bespreking in hoofstuk 2 (2.6) van die genrebepaling van die Danielverhale. Groter
besonderhede oor die Aame-Thompson -1d1ssiflkasie, en die waarde daarvan vir die bespreking van die
Danitlverhale, is in addendum 1.1 verval.
Vergclyk addendum 2.2 vir ' n opgawe van funksies en rolle in heroiese feeverhale.
Kritiek word soms teen die gebruik van struktuur-analise as ' n eksegetiese metode ingebring. Strukturaliste beskou
binere opposisie as die basiese aspek van menslike denke, en van literere skeppings. Culley (1972: 139) stel
byvoorbeeld die vraag of enigeen wat nie tot die wereldbeeld van die allesoorheersende rol van binere
teenoorstaandes verbind is nie, die diep strukture sal ontdek wat ' n strukturalistiese navorser in byvoorbeeld die
Edenverhaal sou raaksien. Dit beteken dat aile taalgebruik aan ' n oorheersende Hegeliaanse dialektiese analise
onderwerp word. Eksegele soos Edmund Leach, R C Culley en R PolLin beskou dit egter as ' n oorvereenvoudiging
om slcgs in tcnnc van binere opposisie te dink. Die verkeerslig hel 'n grocn en rooi lig as uiterstes, maar 'n oranje
Iig wat tussen die uiterstes bemiddel (Spivey 1974: 105; vgl ook Jacobson 1974: 156). Menslike uitdrukking wat

33

van die binere model gebruik maak, inkorporeer verskeie bemidde/ende of integrerende elemente op talle vlakke.
Die Hegeliaanse werkswyse hou verband met ' n vooropgestelde wereldbeeld wat die analis se navorsing bepaal . In
die woorde van Amerding (1997 :78): "The method seems to be touched by an esoteric gnosticism which requires
the scholar to give a priori consent to a view of reality which he might otherwise not have shared". Levi-Strauss
en Barthes erken albei dat hulle die teks benader vanwt ' n model wat deur Marx en Freud gedefinieer is (vgl De
George & Dc Gcorge 1972 - sien die titel van hul werk; Levi-Strauss 1975:55-59 cn Amcrding 1997:72). Om die
metodc sinvol in bybelse eksegese aan te wend, sal dit nodig wccs om die filosofiese veronderstellinge wat die
benadering van die analis bepaal, wt tc spcl. Die struktuur-analise wat in hierdie studie be nut word. wil
struk-ruraljsme van sy Marxisties-Freudiaanse filosofiese veronderstellinge stroop en diensbaar aan die verklaring
van die bybelse teks stel (dit word gedoen deur onder meer Culley 1974; Polzin 1975; Calloud 1976 en 1992 en
Patte & Patte 1978).
Waar binere opposisies bestaan, kan dit in terme van dric vcrhoudings beskryf word:
• Die verhoudings van teenstrydigheid, soos in die opposisie tussen "Iewe teenoor dood" of "nie-Iewe teenoor
nie-dood" .
•

Die verhoudings van weerspreking, 5005 in die opposisic van "lewe teenoor nic-Iewe" of "dood tccnoor nic-

dood".
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Die doel van struktuur-analise is die sistematiese bestudering van simboliese of konnolatiewe dimensies
in tekste. Dit ontsluit die mag van tekste, \Vat die sleutel tot die suksesvolle kommunikasie van die tekste is
(Patte & Patte 19784).

Die leser "ontvang" die inligting en maak daarvan gebruik en sy aanvaar die

opdragte wat dit gee. Dit gebeur egter slegs as die teks sy mag op die leser uitgeoefen het, of anders gestel ,
as die leser die visie van lewe wat die teks bied (of die wereldbeeld daarvan) aanvaar. Struktuur-analise Ie
die stelscl van diep waardes, of oortuigings, wat deur die teks afgedwing word, bloot. Die stelsel het die mag
om onwerklikheid in werklikheid te

omske~ .

Die stclsels van oortuigings is die raan1\verk waarbinne die

mens sy diskoerse en lewe sinvol laat ontvou .

Bybelse strukturcle eksegese wil verder gaan deur

godsdienstige manifestasies se rol om stelscls van oortuigings te vestig en oor te dra, te beskryf. Dit wil die
stelscl van simboliese waardes, of die semantiese universum wat deur die bybelse teks veronderstel word,
beskryf.
'n Tweede belangrike beginsel is dat die beweging van die uitdrukking (belekenisgewer) na die
inhoud (betekenis) die essensiele probleem van aile tekenstelsels vorm . Die beweging is nie ' n woordvir-woord ooreenkoms rue . Dit is eerder die spcl van ekwivalente tussen stclsels van verhoudings (Calloud
1992: 122).

35

•
Die vcrhoudings van implikasic, soos in die vcrhouding tussen "nie-doad" en " lewc" ,
Die binerc opposisies word in scmioliesc vierkantc saamgcvat. 'n Simboliesc stclsel bestaan uil 'n reeks vcrvo'anlc
opposisies. Die korrcsponderendc semantiese universum bestaan dan Uil 'n reeks scmiotiese vicrkanle. Elkc
opccnvolgcnde paar opposisics van ' n simbolicsc steIsel korn met ' n scmiotiesc vierkant aoreen.

35

Die polarileile beslaan uil " Immanensie versus Manifeslasie", "Dieple-strukluur versus Oppervlakle-slrukluur",
"Dieple-laalkunde versus Oppervlakte-Iaalkunde"- "Versus" wil dui op die Iweevoudige aspek van diskonlinuileil
en kontinuHeil. van konjunksie en disjunksie (Calloud 1976:5).
Struktuur-analise onderskei drie elemente wal fundamenteel is: die "raamwerk", "kode" en "boodskap" van die
bock (polzin 1974: 187). Die eerste slap bestaan daarin om die raamwerk Ie vestig deur die diskoers in sy grootste
eenhede af te breek. Dit beteken dal "bewegings" in die breer verhaal (in die geval van Daniel. die eerste ses
hoofslukke) geidentifiseer word. Binne die bcwegings word lacr sekwensies geidentifiseer (die ses afsonderlike
verhale van die Danielbock) . Vervolgens word die paradigmatiese palroon benul om die kode te onldek. Nou
word van die oppervlakte-struktuur na die dieple-struktuur, wal die werklikheid reflekleer, beweeg. Die wcreld van
"langue" word nou binnegegaan, waar die universele c1emenle van menslike gedrag van onder die oppervlak van
menslike diskoers bloolgele word. Die derde taak is om die betekenis van die diskoers, wat die leologiese
belekenis is. Ie omskryf. Alle aspekle van die bock, benewens sy komponente en slelsels, mOCI geken word om die
boodskap(pe) Ie kan snap. Die kode identifiseer universele onveranderlikes. lerwyl die boodskap ekstern tot die
teks is en ' n verband mel die wereld het. Oil gaan dus om transformasies in die leks, waar die konteks van ' n
verhaal 101 ' n verandering in besonderhede of beweging lei (polzin 1975:81. 83-88). Daar word ,oms na die
werkswyse verwys as " reloriese kritiek" of "stylkritiek". Vergelyk die bydraes van McEvenue (1971) ; Fokkclman
(1975) en Coals (1976) oor Pentaleugnavorsing. Hulle gebruik dieselfde werkswyse as Culley en Polzin. Weiss
(1972:88) gebruik die benaming "Totale Inlerprelasie" as hy strukluur-analise as ' n Iilerere benadering 101
Hebreeuse digkuns beskryf. Ek gebruik die lerm "strukluur-analise", eerder as "slrukturalisme" om verwarring Ie
voorkom. Muilenberg (1969 :8) definieer " reloriese kritiek" as 'n ondersoek na die aard van Hebreeuse Iilerere
komposisie. deur die strukturele patrone wal gebruik word om die lilercre eenhcid Ie vorm, bloolle Ie. Oil wil die
lalle onderskeidende instnunenle waardeur predikasies geformulecr word uilw),S, omdat dil gesamentJik ' n
geordende geheel vorm. Die k1em val op lilerere eienskappe eerder as ' n gedwonge slelsel van binere opposisies.
Muilenberg (1969:8- 10) vind geen nul vir kodes of 'n leorie van diep strukture nie. In die ondersoek na die
Danielverhale blyk die ondersoek na binere opposisie egler nUltig Ie wees in die poging om die teks Ie verstaan.
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5. 1.2.2

Werkswyse van semiotiese ontlcding

5. 1.2.2. 1

Verdeling in lees- en periI-.uopeenhede

' n Leeseenheid bestaan uit ' n kernsin, met ' n subjek en predikaat.
Subjek - Proses - Objek (Calloud 1976: 13).

Die kernsin bestaan uit die clemente

In die identifisering van leeseenhcde word die passiewe in

aktiewe, en pronominale in nominale vornl oorgeskryf.

' n Perikoopeenheid is die saamgroepering van

kernsinne wat bymekaar hoart omdat dil diesclfde tema bevat (Calloud 1976:14-15). Die perikoapeenhcde
vorm die basiese clemente waaruit die struktuur van die verhaal afgelei word.

5. 1.2.2.2

Identifisering van funksies en kwalifikasies

Op grond van die perikoapeenhede word ' n Iys van die kwalifikasies van elke onderwerp in elke
spesifieke stadium van narratiewe ontwikkcling gemaak.
onderwerp gebruik of het.

Die Iys omvat die beskrywing van wat elke

Die beskrywing let op die onderwerpe se wil of wat hul motiveer, hul

waamemings of watter kennis tot hul beskikking is, en hul mag of wat hul in staat stel om op te tree of te
besluit.
Die analise van die kwalifikasies van elke onderwerp bestaan uit ' n narratiewe ondersoek wat die verskil
tussen staat en verandering, of wees en doen, of feitclike stellings en stellings oar verandering beskryf Die
doe! is om ' n eenvoudige definisie van die verhaal te gee, as ' n staat van toestande en transformasies . Die
meta-taal wat gebruik word om dit te doen, stcl die ondersoeker in staat om die teks te herskryf as ' n
opeenvolging van toestande en gebeure. Dit vorm die sintagmatiese dimensie van die teks.

5. 1.2.2.3

Beskrywing van pertinente transfornlasies

Vervolgens word die stclsel van pertinente transformasies uitgespel.

Elke werkwoord in die verhaal

manifesteer 'n program van aksie binne die verhaal . Die programme is nie almal ewe belangrik nie, en slegs
enkeles word gebruik om die gang van die verhaal te gebruik . Die verhaal se pertinente transformasics
bestaan uit die programme wat narratiewe prosesse weergee, en wat in opposisie tot ander programme binne
die verhaal staan .

Die opposisie bcstaan nie tussen die subjekte of hul toestande nie, maar tussen die

funksies . Pertinente transformasies word soos volg bcskryf:
•

Die verhaal word in terme van asse gclees. Elke as vorrn ' n clement van die intrige wat van

die ander clemente van die intrige onderskei kan word.

Die as met die minste programme word eerstens

geidentifiseer. Hieruit word dan die Iys van hoof- of polemiese programme bepaal, en opgesom met die
formule Subjek (Objek

~

Ontvanger). Die formule (Objek

~

Ontvanger) verteenwoardig die aksie van

die narratiewe program wat transformasie is, as ' n proses van die Ontvanger se toestand.
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•

Hiema word die teks weer oorgelees en die programme van die ander asse geidentifiseer wat

funksies het wat die tccnoorgestelde van die programme is wat in die eerste Iys uitgestip is .
•

Dan word aile programme wat nie pertinent is nie (dit wil se, wat nie 'n teenoorstaande

program het nie), gedimineer.

ou is dit moontlik om die stelsel van pertinente transfonnasies op te

som in tenne van twee programme.

5.1.2.2.4

Vonning van die semiotiese vierkante

Hiema word die simboliese stelscl beskryf.

Oit word gedoen deur die stelsel van pertinente

transfonnasies van die onderskeie narratiewe vlakke m verband met mekaar te bring.

Die verhoudings

tussen die onderskeie stclsels van transfonnasies word in ' n diagram saarngevat.

Die stclscls van die

interpretatiewe vlakke vonn takke wat uit die stelsel van die primere tak vloei . AI

polcmiese asse word

di~

dan opgeswaai sodat die S UBJEKTE van teenoorstaande programme in 'n weersprekcnde verhouding in die
nuut gevonnde semiotiese vierkant staan.
Nou is dit moontlik om die semantiese universum te bestudeer.

Oit word gedocn deur te let op die

narratiewe manifestasies van die simboliese waardes van die SUBJEK, en rue die funksies nie. Oeur terug te
gaan na die teks, word die spesifieke kwalifikasies van die SUBJEK van c1ke program gddentifiseer: die
onderskeie HELPERS (wat konkrete objekte, plekke, tydelike notasies, kennis of gevocl kan wees), die
OPPONENTE en die STUURDERS . Die SUBJEK, OBJEK, STUURDER, HELPER, ONTVANGER en
OPPONENT vonn die aktante, of rolspelers . Die tipes verhoudings tussen die aktante word in elke vierkant
bestudccr sodat die pertmente semantiese eienskappe geidentifiseer kan word wat die simboliese waardes
v~nn .

Wanneer die intrige of komplot in 'n aktanside skema of model uitgebccld word, Iyk dit soos volg:

STUURDER

OBJEK

ONTVANGER

t
HELPER

5. I .2.2.5

SUBJEK

OPPONENT

Oordrag van waardes of oortuigings

In 'n volgende stap word gevra na die waardes of oortuigings, of kodes of isotope wat die teks voorstaan.
Waner waardes of oortuigings wou die geimpliseerde skrywer aan haar geimpliseerde lesers meedeel?
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Waardes word herken aan ' n ononderbroke reeks van semiotiese vierkante, wat aan mekaar verbind is omdat
dit aan dieselfde bret semantiese kategorie behoort.

' n Simboliese stelsel bevat een of meer waardes wat

onderling verband met mekaar hou . Die assosiasie tussen die onderlinge waardes is paradigmaties van aard,
wat beteken dat dit deur verskeie clemente in die teks bekend gestel word, en regdeur die teks voorkom .
Twee waardes wat deur sowcl Daniel I as 2 bekend gestel word, is die soewereine heerskappy van Israel
se God oor aile konings en gode, en die gelowige se verantwoordclikheid voor God om getrou en lojaal aan
Haar te bly.

5. 1.2.2.6

Identifisering van narratiewe programme

Die volgende stap bestaan uit die identifisering van die hoof- en polemiese asse deur middel van die
identifikasie van die elementere narratief, en hierbinne van die uiteindclike program .
Die struktuur van die narratief bestaan uit ' n netwerk van narratiewe programme (JIlP). In die netwerk
bestaan twee tipes verhoudings tussen die programme: die narratiewe hitrargie wat die logika van narratiewe
ontwikkeling weerspieel, en die narratiewe opposisies wat die polemiese dimensie van die narratief vorm
(Patte & Patte 1978:36).
Die elementere narratief kan in die prunere vlak of in ' n interpretatiewe vlak gevind word.

As die

uiteindelike program tot die primere vlak behoort, dui dit die hoof-narratiewe as vir die hele teks aan. Die
narratiewe asse waartoe die ander programme in die primere vlak behoort, kan afgelei word uit hul
verhouding tot die uiteindelike program . Indien die uiteindclike program tot 'n interpretatiewe vlak behoort,
dui dit slegs die hoof-narratiewe as vir die spesifieke divergerende narratief aan. Dan moet die uiteindelike
program van die primere vlak steeds geidentifiseer word. Die beskrywing maak dit moontlik om die primere
narratiewe vertelling van die verhaal te identifiseer. Die verhaal word in terme van narratiewe programme
opgesom . Aksies wat mekaar opvolg in 'n koherente orde en in konformiteit, word die narratiewe program
genoem (Calloud 1976:26). 'n Narratiewe program bestaan uit ' n opeenvolging van narratiewe stellings, wat
uit drie narratiewe sintagmes kan bestaan: die kontraksintagme, die disjunksielkonjunksie-sintagme en die
uitvoering-sintagme. Die narratiewe sintagmes vloei uit die interaksie van aktante binne die raamwerk van
die aktansiele model.
HELPER.

Die kontraksintagme vestig die verhoudings tussen SUBJEK, STUURDER en

Die disjunksielkonfunksie-sintagme vestig die verhoudings tussen SUBJEK, OPPONENT en

ander HELPERS.
ONTV ANGER.

Die uitvoering-sintagme vestig die verhoudings tussen SUBJEK, OBJEK en

'n Narratiewe program kan opgesom word met die funksie S

SUBJEK (OBJEK-.ONTVANGER) .

(O~R) ,

wat verwys na

' n Narratiewe program is pertinent wanneer dit ' n pertinente

transformasie bevat.
Die aksies lei van die aanvankJike tot die finale toestand deur verskeie gebeure. Teenoor die narratiewe
program funksioneer ' n anti-narratiewe program wat die teenoorgestelde wil bereik.

Hieruit word die

polemiese karakter van die narratief gebore . Deur te let op die narratiewe en anti-narratiewe programme,
kan die ondersoeker gelyktydig die aksies en situasies wat teenoor mekaar staan, beskryf.

Die polemiese
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karakter van ' n teks is dikwels stilgemaak deur die verteller. Dit is nodig om eksplisiet aan te dui wat in die
teks geimpliseer word. Die teks speel ' n selektiewe woordspeletjie om die waardes en teenwaardes wat deur
die narratief veronderstel word, te definieer.
So kan die teks cen of twee narratiewe programme openbaar. Dit stel 'n trajek of baan ("parcour ") op
wat uit twee opponerende posisies bestaan en van die aanvanklike tot die finale situasie lei (Patte & Patte
1978:23-24, 132) . Die trajek word ook soms die narratiewe algoritme genoem . Die moontlikhede waaruit
die trajek kan bestaan, vonn vier stadia: n.anipulasie, geskiktheid, prestasie en erkenning (Patte & Patte
1978:24).

Deur manipulasie word iets deur iemand aan iemand anders gedoen.

Geskiktlleid vra na die

kwalifikasie van iemand om iets te doen. Met prestasie word bedoel die werk van transformasie wat die
aanvanklike in die fmale stadium verander. En met erkenning of sanksie word verwys na die erkenning van
die subjekte soos hulle werklik is . In elkeen van die vier stadia word die tipiese opeenvolging van situasies
en verandering gevind .
Om ' n narratiewe program vir die teks te skryf, is dit nodig om te weet wat die situasi€ en verandering,
en wat die verskillende onderwerpe en hul verhouding tot mekaar is . Om die onderskeie objekte en hu l
verhoudings te evalueer, word die narratief in twee narratiewe programme verdee!. Dit word gedoen selfs al
Iyk dit of die narratief oppervlakkig eenlynig voorkom.
Op diskursiewe vlak word die eenhede van die teks ingepas met die docl om hul korre1asies en die
waarde daarvan binne die stelsel aan te toon . Struktuur-analise is nie ' n studie van woorde as sulks rue, maar
van woorde se deelname aan ' n stelse!. Dit is ' n relasionele model waar woorde hul outonomie verloor sodat
die betekenis wat dit in 'n spesifieke teks het, aangetoon kan word. 3.
Culley (1974 : 169) meen dat struktuur-analise die aandag daarop vestig om patrone in die teks te
onderskei . Die patrone kan verband hou met narratiewe aksie, die verhoudings tussen karakters, of enige
ander aspek van die teks wat met die temporele en spatia Ie raamwerke te doen het. Hy noem dat struktuuranalise verder as stilistiese of retoriese analise moet gaan. Hy beperk die patrone in die teks egter nie slegs
tot teenoorgesteldes rue. Die patrone wat hy onderskei, het met strukture wat in die teks opgesluit Ie, te
doen . 37
Nadat die narratiewe programme geskryf is, identifiseer struktuur-analise die elementere narratief, de ur
' n onderskeid te tref tussen die hoofnarratief, konvergerende, divcrgerende asook parallclle narratiewe.

38

Die narratiewe ontwikkeling moet sorgvuldig ontleed word. Onderbrekings in die fonnele hicrargiese
patroon word aangedui, asook die breuke in die logiese narraticwe ontwikkeling (Patte & Patte 1978:34-36).
Die parallellc narratiewe word uitgeskakel, en die hoof- en konvergerende narratiewe word as d;c primere
vlak van die elementere narratief geinterpreteer. Die divergerende narratiewe word as interpretatiewe vlakke
3.

37

38

Struktuur-analise is nie 101 een leks beperk nie. Trouens, Culley (1992 : 10) beweer dal belekenis eers voortkom uil
wat tussen verhale gebeur, eerder as wal in ' n spesifieke verhaal gebeur. Die hele oefening len opsigle van die
enkele leks moel dus herhaal word len opsigte van ' n groep verhale.
So definieer hy wonderwerkverhale se universele patroon as "probleem - wonderwerk / oplossing", en
misleidingsverhale as "probleem - misleiding / oplossing".
Dit is hoofsaaklik ontIeen aan Calloud (1976: 12-32) en Patte & Palle (1978:34-38); vergelyk ook Calloud
(1992:118-142).
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geinterpreteer.

ParaBelle narratiewe bevat gebeure wat gelyktydig met die oorspronklike verhaal plaasvind

en wat vertel word, al is dit nie verwant aan die vertelling nie. Konvergerende narratiewe word gevind as die
forrnc1e patroon van ' n elementere narratic[ onderbreek word deur ' n vertelling wat ' n bydrae daartoe lewer.
In cUe interseksie van twee narratiewe konvergeer die een in die ander. ' n Divergerende narratief onderoreek
ook die forrnele patroon, maar sonder om die logiese narratiewe ontwikkeling te onderbreek . Dit gebeur as
die nuwe narratiewe ontwikkeling gebaseer is op ·n interprel<!sie van die waarde van die voorafgaande
vertelling . Die primere narratief word verIeng maar op ' n ander narratiewe vlak.

Elementere narratief:
hoofnarratief - primere vlak
konvergerende narratief - primere vlak
divergerende narratief - interpretatiewe vlakke
parallelle narratief - uitgeskakel

Die parallelle narratief moet op sy eie geanaliseer word . Die simboliese waardes wat dit veronderstc1,
moet paradigmaties met die simboliese waardes van die hoofnarratief gc1ees word.

Die hoof-,

konvergerende en divergerende narratiewe staan in ' n nouer verwantskap deurdat dit bydra tot die narratiewe
ontwikkeling van die c1ementere narratief.
Konvergerende narratiewe manifesteer primer die verhale van HELPERS , OPPONENTE of S UBJEKTE
van die hoofnarratief. Hier kom dikwels pertinente transforrnasies voor wat teenoor die transforrnasies staan
wat in die primere narratief manifestccr.

Die hoofnarratief en konvergerende narratiewe manifesteer ' n

enkele stelsel van pertinente transforrnasies : die stelsel van pertinente transforrnasies van die primere vlak.
Die divergerende narratiewe verIeng die narratiewe ontwikkeling yerby die primere vlak .

Al die

programme van divergerende narratiewe is gebaseer op die globale interpretasie van die waarde van ten
minste ' n deel van die narratiewe ontwikkeling van die primere vlak.

Die programme behoort nie tot

diesc1fde semantiese domein (of isotopie, in Greimas se terrninologie) rue.

Dit impliseer dat die

divergerende narratiewe apart geanaliseer moet word van die primere vlak-narratiewe. Indien divergerende
narratiewe gebasecr is op die interpretasic van verskillende dele van die primere vlak-narratiewe, moet
elkeen apart geanaliseer word . Divergerende narratiewe funksioncer soos die hoofnarratief en kan hul eie
konvergerende narratiewe he.
Die meer fund.amentc1e simboliese waardes word gewoonlik aan die einde van 'n elementere narratief
gemanifesteer.
word nie.

Dit is egter rue waar dat dit noodwendig aan die einde van ' n komp1ckse narratief gevind

Die rede hiervoor word gevind in die verhoudings wat tussen die primere vlak-narratief en

verskeie divergerende narratiewe ontstaan.

If)
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Die laaste stap is om die parallelle narratiewe te bestudeer. Dit word op dieselfde wyse gedoen as in die
geval van die elementere narratiewe . So word die navorser in staat gestel om die simboliese stelsels van die
parallelle narratiewe in verband te bring met die van die clementere narratiewe.

5.2 Detail-analise

In die metode-pluralisme \Vat hier gevolg word, poog ek om sinehroniese en diaehroniese aspekte van
die teks te bespreek. Ek gebruik insigte wat uit historiese kritiek oor die DaniClverhale gekom het, om die
insigte wat uit die litercre ondersock van die teks kom te komplementeer. In die studie word nie gepoog om
'n eie bydrae tot historiese insigte te maak nie. Ek probeer wei om ten opsigte van die liten:re benadering tot
die teks nuwe insigte te ontwikkel.
Historiese kritiek poog om deur ' n rekonstruksie van die bybelse teks die

betekeni ~

van die teks vanuit

die tradisiegeskiedenis te beskryf (Krentz 1975 :33). Historiese kritiek stel hom ten doer om die bybelse
vertelling in sy sosiale en kulturele konteks te plaas.
Historiese eksegese bestaan onder meer uit analitiese, sintetiese en interpretatiewe ontlcdingsvlakke
(Burden 1979:47; Kaiser & Kiimmcl 1967:212-213) . Die analitiese stap word op twee vlakke uitgevoer.
Eerstens word die teks ondersoek om te sien of daar bepaalde skriftelike bronne ten grondslag van die teks
Ie. Tweedens kyk die navorser of daar mondelinge oorleweringe is wat in die huidige teks opgeneem is. Die
eerste analitiese stap analiseer die skriftclike voorgeskicdenis van ' n teks en word soms literere kritiek
genoem.

Die tweede analitiese stap het te make met die analise en naspeuring van die mondclinge

voorgeskiedenis of oorlewering van die teks, en heet oorleweringsgeskiedenis. Is die teks die oorspronkJike
werk van een skrywer, of het die skrywer van bestaande mondclinge of skriftelike bronne gebruik gemaak?
Indien die skrywer van bestaande bronne gebruik gemaak word, word die bronne nagespeur en geanaliseer.
Die sintetiese stap rekonstrueer die teks wat in die analitiese stap in sy skriftclike en mondclinge
voorfases geanaliseer is. Hier poog die navorser om die wording van die teks vanaf sy vroegste mondelinge
stadium tot op sy laaste, finale redaksie histories-chronologies te beskryf. Dic eersle sintetiese stap is om die
wordingsgeskicdenis van die teks in sy mondelinge fase te rekonstrueer.

Hoe het die verskillcnde

mondelinge oorleweringe saamgegrocl om een mondclinge oorlewering te vorrn?
oorlewcringsgeskicdenis bekcnd.

Die proses staan as

Die rekonstruksie van die skriftelike voorgeskiedenis van ' n tcks word

redaksiegeskiedenis genoem .
Die analitiese stappc neem die teks as vertrekpunt. Die doclwit is die vroegste beginpunt van die leks .
Die sintetiese stappe bcweeg van die vroegste beginpunt van die teks in die rigting van die finale teks.
In die interpretatiewe stap gaan dit om die historiese plasing van elke fase in die groeiproses van die
teks en die interpretasie van daardie fase van die ontwikkcling van die teks teen die historiese agtergrond .
Die vraag wat nou gestel word, is : watter funksie en betekenis het elke spesifieke fase in die ontwikkeling
van die teks teen die spesifieke agtergrond gehad?
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Oorleweringsgeskiedenis poog om die eenhede van vroce mondelinge of skriftelike materiaal wat
onafhanklik gefunksioneer het te identifiseer. Die doe! is om die veronderste!de sosiale konteks van vroetre
materiaal te beskryf, in teenstelling met die konteks waarin dit in die bybelse teks voarkom .

39

Redaksiekritiek bestudeer die bydrae van die finale skrywer / redakteur as sy die mondelinge of skriftelike
bronne byeenbring en herskryf. Deur die redaksietegnieke van die skrywer te ondersoek, kan die belange en
doelstellings hoekom sy die werk skryf, ontdek word . Redaksiegeskiedenis neem die teks vanaf die eerste
skriftelike fiksering deur al die stadia van ontwikkeling, van sarnesmelting en redaksionelc konunentaar tot
by die laaste vorm waarin die teks neerslag gevind het. Dit sluit ' n ondersoek na byvoegings tot die teks in .
Die taak van redaksiegeskiedenis behels om te bepaal waarom sarnesmeltings plaasgevind het en watter
uitwerking dit op die vroeere vorm van die teks het. Dit vra oak na die betekenis wat hierdie toevoeginge in
die uitleg van die betrokke teks mag he. Vormkritiek analiseer die struktuur van 'n teks met die doel om die
literatuursoort of genre daarvan te beskryf, sodat die lewensverband of Silz im Leben bepaal kan word .
Wanneer dit gedocn is, kan die ondersocker die funksie van die literatuursoort maJ,Jiker bepaa!.
Tradisiegeskiedenis beskryf die bret inhoude, gedagterigtings en opvattings wat kenmerkend van tekste is
wat ' n genre dee!.

Met '1radisie" word bedoel die proses van oarlewering van inligting, oortuigings of

gewoantes van een geslag na ' n ander asook die inligting en oortuigings wat so oorgelcwer word.
Bronne-, vorm- en redaksiekritiek verduidelik die dinarnika wat in die produksie van tekste teenwoordig
IS.

Die kritiek vervang nie die bybelse teks met ' n gerekonstrueerde vroeer teks nie en ontken oak nie die

belang van die finale skrywer of redakteur nie.

Dit openbaar eerder die denkprosesse wat agter die

sarnestelling van die teks Ie.

5,3 Narratologiese sintese 40

5.3. 1

lnIeidende opmerkings

Narratologie ondersoek die onderskeie elemente waaruit ' n vertelling opgebou word: die verteller,
agtergrond, karakters, intrige en sty!.

Die elemente kom egter ook in die struktuur-analitiese sowel as

historiese ondersoek van die teks ter sprake.

Wat ek ten slotte doen, is om die insigte rondom hierdie

elemente sistematies en opsommend uitccn te sit, sodat 'n geheelbeeld van die verhaal as narratologiese
gegewe gevorm kan word.

39

Vir volledige beslcrywing van die onderskeie komponente van hislOriese kritiek, vgl Kaiser & KiinUnel 1967:409431 ; Doty 1972 :79-85 en Krentz 1975:49-54.

Ek gebruik die term in die beperkende sin om te ven")'s na een van die literere bcnadcrings, wat langs struktuuranalise, relOriesc kritiek en leserrespons-kritiek bestaan. Sams word die term "narrato!ogie" vir die totaliteit van
die benaderings gebruik. Die onderskeid moet in gedagte gehou word.
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5.3. L1

Storie en diskoers

' n Vertelling of narratief is ' n literere werk wat ' n verhaal verte!. Vertellinge het twee aspekte : storie en
diskoers . Storie verwys na die inhoud van ' n vertelling.
clemente soos gebeure, karakters, tyd en pick.

Waaroor handel die verhaal? Oit bestaan uit

Die interaksie van die elemente vorm die intrige. Diskoers

verwys na die retoriek van die vertelling. Hoc word die verhaal vertel? Verhale wat oor dieselfde basiese
gebeure, karakters en agtergrond handel, kar. op verskillende maniere vertel word. Narratiewe kritiek het te
doen met die storie-soos-in-die diskoers-vervat-is ("story-as-diseoursed" Chalman 1978: 15-42).

5.3 .1.2

Die Bybel as verbeeldingswerk

' n Veronderstelling wat grondliggend aan die literere metode Ie, is dat (dele van) die Ou Testament ' n
produk van die verbeelding werk is. Oat verhale as verbeeldingryke werk beskou word, beteken nie dat aile
kontak met die werklikheid deurbreek word nie . Oit beteken wei dat die verhale op dieselfde vlak as enige
ander literere werk bestudeer word.

41

Die liten~re benadering ondemeem ' n gedissiplineerde ondersock na

' n geskrewe teks, wat na sy wesensaard metafories is (Robertson 1977:6).

Die vrae wat die literere

benadcring beantwoord, is onder meer: hoe suksesvol is die karakter in terme van die verhaal waarin dit ' n
rol speel, en wat is die literere werk se bepaling van skoonheid of waarheid?

5.3. 1.3

Riglyne

Enkele riglyne geld in die liter"re bcnadering:
•

Die teks word eers vasgeste!.

Dit beteken dat die nodige en geskikte tekskritiek gedoen

word om die bestc verstaanbare teks te rekonstrueer.
•

Aandag word nou aan die teks gewy, wat as ' n geheel beskou word. Die teks is die objek

van ondersoek.
•

42

Die navorser ontleed die teks op verskeie vlakke.

So word byvoorbeeld gesock na die

ontwikkclingslyn van die intrige. Die onderskeie dele van die teks is integraal tot die gehee!. Elke deel

Robertson (1977 :3 ) sc werke wat oorspronklik as suiwer literatuur geskryf en bedoel is, is die natuurlike kinders
van liter';re kritiek. Hy dink aan werke soos die dramas van Shakespeare, die gedigte van Keats en Faulkner se
nove lies. Ander werke, soos Donne se preke. Gibbon se historiese gcskrifte en Charles Wesley se liedere, kan deur
liter';re kritiek "aangeneem" word. Die vraag is of die verklaring van die SybeL die natuurlike kind van godsdiens,
enigsins effektief deur die litercre kritiek uitgelc kan word . Hy meen talle litercre studies het getoon dat dit wei
gedoen kan word, en dat die studies ' n waardige pick langs die resultate van historiese en ander eksegetiese
metodes vind.
Hieruit maak Robertson (1977 :7) die afleiding dat eruge paging am strukturele ofkonseptuele probleme in die teks
te verklaar deur dele van die teks aan latere redaktors toe te skryf, slegs 'n manier is am die probleme wat rondom
die interpretasie van die teks bestaan, te vermy. Saie litercre kritiei stem saam. Ek mccn egter dit sal meer nutlig
wees om 'n vennootskap met redaksiekritiek te sluit. Die resultate van die kritiek is nutlig vir narratologie.
19

Hoofstuk 1: Inlciding

dra by tot die betekenis van die geheel, ongeag hoe klein of gering dit mag wees.

' n Teks is nog nie

verklaar nie, totdat al die dele in ' n betekenisvolle verhouding tot die geheel gebring is.
•

Die navorser gebruik die

o.ngekeerd.

43

b~ginsel

dat ' n decl vir die geheel of gelyk aan die geheel staan, en

Alle dele van ' n literere teks staan dus in ' n metaforiese verhouding tot die werkli!<hcid,

asook in 'n metaforiese verhouding tot alle ander dele van die teks, en tot die geheel van die teks.
' n Belangrike konvensie van tradisionele novelles is dat dit die werklikheid tot so 'n mate naboots dat dit
geloofwaardig is. Die mense en gebeure daarin moet oortuigend wees, wat beteken dat dit moet ooreenkom
met wat die leser in haar wcreld sien en beleef.

44

Dit is die paradoks van ' n litercre werk: om dit te verstaan,

moet dit in terme van die reels wat daarin vervat is, gelees word. Maar die voorwaarde is dat dit nie anders
as vanuit die leser se eie ervaring gelees kan word nie.

45

Die konvensies waarvolgens die litercre werk gelees en verstaan word, bestaan uit die tradisionele of
standaardwyses waarop ' n literere wcreld gekonstrueer en in beweging gestel word . Die studie hiervan is
noodsaaklik.

Dit word gedoen deur dit te vergclyk met soortgelyke werke, dit is werke wat identiese of

soortgelyke konvensies benut. Die werke hoort tot dieselfde genre.

5.3. 1.4

Genre

Die bepaling van genres kom oorccn met die verdeling van plante en diere in spesies, genusse, families ,
en so meer. Die skopus van ' n spesifieke ondersoek na genre, wat ooreenkomste en verskille binne dieselfde
soort literatuur wil vasstel, kan omvattend en spesifiek wees .
gedigte, of prosa en poesie verdeel word.

Literatuur kan breedweg in narratiewe en

Narratiewe bestaan uit geskiedskrywing, fiktiewe vertellings,

mites en legendes, en toegepaste literatuur. Genrestudie behels dat die navorser ' n litercre werk binne groter
relasionele kontekste plaas, totdat die konteks alle literatuur omsluit.

46

Die wereld wat die verteller in ' n litercre werk skep, is ' n hipotetiese wereld. Om die weceld te verstaan'
moet die leser na die teks self luister. ' n Hulpmiddel is om wenke te vind in werke van dieselfde genre. Om
die Bybel as literatuur te lees, beteken dat dit in die groot raamwerk van literatuur geinkorporeer word . Die
Bybel word dan bestudeer in terme van sy verhouding met die ander dele van die geheel van literatuur. Om

43

44

Die beginsel van sinekdogee.
The lesl of lilerature is,
I suppose,
Whether we ourselves live
More intensely for the reading ofit.

46

Elizabeth Drew
Dit sluit egter nie uit nie dat die beskrywing van die werklikheid vreemd mag voorkom. Vergelyk as voorbecld
Millett (1991) se "The loony bin trip", waarin die skrywer-hoolkarakter die vreemde wereld van die mens teken
wat aan bipolere alTektiewe siekle (of maniese depressie) ly.
"Contex1ualism argues Omt Ole knower helps constitute what is known, that the socioeconomic-political reality of
the knower is decisive for knowledge" (Brueggemann 1993 :9). Die praktyk van Christelike inlerprctasie in
prediking en liturgic word as kontekstueel, lokaal en pluralisties deur Brueggemann getipeer.
Vcrgelyk 2.6 in die volgende hoofstuk vir ' n bespreking van die genre van die Danielboek.
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' n werk binne die Bybel as literatuur te verklaar, beteken dat die genre daarvan bepaal word, en dat dit in
terme van die konvensies van die genre gelnterpreteer word .
Elke teks gebruik individuele uitdrukkings en stylelemente. Wanneer die navorser so ' n teks se genre
vasstcl, dui sy daarmee aan dat die te:.os strukture van inhoud en uitdrukking in gemeen met ander tekste het.
Die genre word dan aan ' n Sitz im Leben gekoppel, 'n spesifieke kommunikasiesituasie waardeur die genre
(of verskeie) genres aan mekaar verbind word. Deur die Sitz im Leben te ontdek, word dit moontlik om die

genre te herken, die funksie daarvan te omskryf en die kriteria vir die interpretasie van die tekste binne die
genre afte lei (Rendtorff 1985 :77-78) . 47
Verhale in die Ou Testament is meestal kort, veral as dit met ander anti eke litercre werke soos
byvoorbeeld Plato se Apologia, Krito en Phaedo vergelyk word. In meeste gevalle Ices die leser die verhale
in sigself sonder om veel agtergrond uit die konteks te versamel. Die einde daarvan is ook in meeste gevalle
"geslote" , wat beteken dat die kalmte herstel word.

Die skrywer laat min aan die lesr r se verbeclding oor

(Licht 1978:27).

5 .3 . 1.5

Waarheid in vertellinge

Die voorafgaande lei tot die vraag: wat is "waarheid" in ' n literere werk?

Die literere kritil"ls, sc

Robertson (1977 : 11), is ook oor waarheid begaan. Vir Robertson het dit egter ' n ander betekenis . Waarheid
het te docn met die geskiktheid van die vertclling en of die onderskeie elemente die verhaal dien . Waarheid
bestaan dus nie uit ' n vergelyking met ' n gebeure of idee buite die verhaal nie. Die leser meet nie die literere
werk aan ' n standaard buite sigsclf nie.

Die waarheidsvraag is of die verhaal binne die wereld wat die

skrywer skep pas. Vir die verklaring van bybclse verhale, gaan waarheid daarom dat dit geloofwaardig sal
wees deurdat dit noue aansluiting by die werklikheid vind.
daarmee identifiseer?

Kan die leser die verhaal glo, en haarsclf

Pas dit in by ander gebeure en idees in dieselfde werk, of gaan dit mank aan

teenstrydighede? Die akkuraatheid van historiese stellings in ' n litercre werk word totaal irrelevant in enige
literere diskussie (Robertson 1977: 13).4'

47

"

Die belangrikste basiese vonns van narratiewe is volgens Rendtorif (1985 :85) mites, volkS\'erhale, sages en
legendes. Die sage word gedefmieer as beskrywing van . n gebeurtenis wat nie primer daarop gerig is om te
r3pporteer wat gebeur het nie. Oit wil eerder die historiese kontinuneit en bewustheid van die gemeenskap ten
opsigte van tradisies oordra. Oit is nie dieselfde as geskiedskrywing (in ' n positiwistiese sin) nie. Legendes word
dikwels van sages onderskei op grond van die inhoud daarvan. As die karakters, plekke of gebeure wat sentraaltot
die vertelling is, godsdienstige belang het, word dit as ' n Iegende beskryf (Eissfeldt 1974 :33-47). So ook Culley
(1992 :21) wat skryf: "Like legend. biblical narrative moves on the human plane and involves presumed historical
ligures: but like legend, it also has a divine or supernatural plane that inlersects the human one, either by means of
dramatic intervention or merely through subtle influence". Die Oanielverhalc word vol gens die delinisie as
legendaries beskou, as die naaste bybelse voorbeeld van die middeleeuse legendes. Eissfeldt (1974:46-47) beskl)f
die Danielverhale as "martyr-Iegena'. waar "martelaar" in die oorspronklike betekenis van "getuie" verstaan word .
Die legende gee baie mimte aan die opstanding van die dode. " In these stories individuals are threatened with
death for their faith" (Eissfeldt 1974 :47). Ander soortgelyke marteiaarlegendes word in Ester, 2 Makkabeers 6-7
(wat herhaal word in 4 Makk) en 3 Makkabecrs gevind.
Sternberg (1985 :25) noem dat geskiedskrywing nie die rekord van feite is soos dit werklik gebeur het nie. maar
eerder ' n diskoers is wat beweer dat dit 'n rekord van feite is. Hierteenoor is Iiksie nie die vrye uilvinding van
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5.3.1.6

Die Bybel as Skrif, en as literatuur

Die Bybel as verbeeldingryke literatuur is anders as die Bybel as Skrif.
openbaring van God in tyd aan mense.

49

Die Bybcl as Skrif beskryf die

Dit vertcl van haar aanbod om mense van sondeskuld te red. Die

Bybel as literatuur wil orde, insig en vrede bied.

50

In Brueggemann (1993: 17-18) se terme lei

postmodernisme tot 'n nuwe bewustheid dat die ekonomiese en politi eke wereld wat ons as vanselfsprekend
aanvaar, ' n konstruksie van die mens se verbeelding is .

Die afleiding hieruit is dat ' n ander

verbeeldingskonstruksie moontlik is. " It is the claim of our faith, and the warrant for our ministry, to insist
that our peculiar memory in faith provides the materials out of which an alternatively construed world can be
properly imagined" (Brueggemann 1997:18).
Childs (1974:91-122 ; 1977:26-27 ; 1985 :23- 109; 1993 :70-79) volg ' n ander benadering. Hy verklaar die
Bybcl vanuit ' n religieuse perspektief.

Hy maak die sclfverstaan van die gclowige gemeenskap die

vertrekpunt om.die teks te bestudeer (Childs 1985 :34). Sy veronderstelling is dat die mees geskikte wyse om
die teks te lees, vanuit 'n godsdienstige oogpunt is. Oit beteken dat hy die Bybel interpreteer in terme van
die rol daarvan as Skrif of kanon vir die gelowige gemeenskap. Hy bestudeer die Bybel as ' n godsdienstige
bock.

51

In die studie word aandag aan al drie aspekte verleen- die litercre, religieuse en historiese.

5.3.2

Elemente in die vertelling

In die literere beskrywing van ' n narratief is daar verskeie elemente wat ' n belangrike rol speel. Die
elemente vorm die formele en strukturele aspekte van die narratief.

Elke narratief is 'n unieke skepping.

Tog bestaan dit uit universele komponente en tegnieke wat aile narratiewe met mekaar dec!.

Oit vorm die

struktuur van die narratief, alhoewel elke narratief dit op 'n unieke wyse kombineer en benut.
komponente en tegnieke beinvloed mekaar.

Die

Om sistematies en georganiseerd die verskillende vorme te

verstaan, moct die samestelling van die hele narratief ontrafel word en die tegnieke afsonderlik en
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diskoers nie. Oit word ook beperk deur wat pas as "waarheid" (in literere terme) beskryf is. Die antitese tussen
geskiedskrywing en fiksie Ie nie in die waarheidswaarde nie, maar in die toewyding aan die waarheidswaarde. Dit
beteken dat historiese en liter;:re studies van ewe groot belang is. Die prioriteit behoon egter te gaan aan die
literere ondersoek van die teks, sodat die beginpunt van historiese analise die bestaande teks kan wees, wat ook die
enigste belang van enige morfologiese studie is (Sternberg 1985: 18).
Die standpunt staan in teenstelling met die van Clines (1992:27) wat meen dat die Bybel eers as Skrif gelees kan
word as dit as literere werk, en dus produk van die verbeclding, gelees word. Vergclyk Powell (1990:85-101) se
bespreking van die verhaal of storie as Skrif.
Dit word verwoord in Culley (1992:37) wat Bybelse literatuur beskryf as die waaruit ' n gelowige gemeenskap ' n
wereldbeeld of vi sic van die werklikheid konstrueer, as ' n persepsie van die manier waarop die wereld behoon te
bestaan, en wat ag1cr die onsekerheid van ervarings bcstaan. "It is from such a vision that members of a religious

51

community work out what to believe, what to do, and what to hope. They also find in this vision a basis for ritual
activity and ethical decisions". Dit is die waardes waarna struktuur-analise op sock is en waarop dit die
interpretasie van die teks wil basccr.
Daar is twee maniere om so met die Bybel om te gaan. Die konfessionele benadering is wanneer die Christelike
gemeenskap sy eie kanoniese geskrifte lees. Die ander is om te ondersoek hoc antieke Israel as ' n godsdienstige
gemeenskap sy eie spesiale geskrifte behandcl.

6t4L,4"\09 ~
tt4'1S1.'ltl
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gesarnentlik ondersoek word. Die elemente waaruit ' n narratief bestaan, is die verteller, die agtergrond, die
karakters, die intrige en sty!.

5.3.2. 1

Verteller 52

Die leser word met die verteller gekonfronteer, wat haarself openlik aan die leser voorste!. Die verteller
mag egter haarself ook agter die vertellingllegsteek, sodat haar bydrae slegs in die vertelling gesien word.
Die verteller mag redasioneie notas by die verhaal byskryf. Soms gebeur dit dat sy gevolgtrekkings aan die
leser oorlaat. Tog weet die leser dat iemand binne die narratief die gebeure vertel en haar aanspreek.

5.3 .2. 1. 1

53

Geimpliseerde en werklike skrywer

' n Onderskeid kan ook gemaak word tussen die geimpliseerde en werklike skrywer. Berlin (1983 :145)
verwys na die werklike skrywer as die "his tori esc" skrywer.
verhaal voorgeste!.

Die geimpliseerder skrywer word deur die

In die DaniCivisioene word DaniCi as skrywer geimpliseer.

Die werklike skrywer leef

egter in die tweede eeu v.c.
Die geimpliseerde skrywer is deel van die teks, maar nie altyd deel van die verhaal nie. Die leser hou die
geimpliseerde skrywer verantwoordelik vir die keuse en uitdrukking van die vertelde gebeure. Die historiese
skrywer is dan die werklike skrywer van die werk.

5.3.2.1 .2

Geimpliseerde skrywer en verteller

Dit is ook gebruiklik om ' n onderskeid tussen die (geimpliseerde) skrywer en die verteller te maak. Die
verteller vertel wat gebeur en wie praat. Die geimpliseerde skrywer word geken deur wat die verteller st:,
deur die gesprekke van die karakters (wat deur die skrywer geformuleer word), en deur die organisasie van
die intrige, tyd en ruimte. Die verteller verteenwoordig die stem wat die geimpliseerde skrywer gebruik om
haar verhaal te verte!.
Dit mag gebeur dat die verteller inIigting verskaf wat ongelooflik blyk te wees . Dit gebeur in DaniCi 1: I,
wat vertel dat Nebukadnesar Jerusalem in die derde regeringsjaar van Jojakim beletr en onderwerp het. In
die werklike geskiedenis was daar nie so ' n historiese beleg nie . Die proses van vertelling vereis dat die
skrywer en leser ' n irnplisiete kontrak sluit waarin die leser ondemeem om die verteller te vertr:Ju (Powell
1990:25).
Die komrnunikasiemodel vir narratiewe kritiek kan soos volg voorgestel word :

52
53

Vergciyk Abrams (1981) vir definisies van terme wat eie aan die narratologiese metode is.
Die rol van die verteller word eerste bespreek omdat die figuur primer tot die verhaal funksioneer. Karakterisering,
gesigspunt en intrige-ontwikkeling word dcur die verteller gedoen. Dit is ook die standpunt van Berlin (1983 :43)
en Bar-EfTat (1989 :13).
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werld ike skrywer
geimpliseerde skrywer
verteller

5.3 .2. 1.3

54

~

teks

~

werklike leser

~

vcrtelling

~

gelmpliseerde leser

~

vertelling

~

vertelde

Verteller en vertelde

Die verteller en vertelde is nie identies met die geimpliseerde skrywer en gelmpliseerde leser nie.

55

Die

verteller en vertelde is retoriese instrumente wat deur die geimpliseerde skrywer geskep word. Hul1e is deel
van die narratief of diskoers waardeur die verhaal vertel word.

5.3.2.1.4

Beperkte kennis en alwetendheid

Soms is die verteller se kennis beperk. "

In die DanieIverhale is die verteller egter alwetend.

57

Sy weet

alles van haar karakters en is oral teenwoordig. Sy weet wat haar karakters dink en wat hul motiewe is.

n

Onderskeid word ook dikwels tussen redaksionele en neutrale alwetendheid gemaak." Die verteller skryf
met redaksionele alwetendheid as sy voortdurend kommentaar op karaJ..ters en gebeure lewer.

Neutrale

alwetendheid word gekenmerk deurdat die vertelling vir sigself spreek. In die laaste geval is die verteller se
teenwoordigheid skaars merkbaar.

Die Danidverha1e

Ie

op die kontinuum tussen die twee pole van

redaksionele en neutrale alwetendheid nader aan neutrale alwetendheid.

Dit veroorsaak dat die vertelling

"more vivid, dramatic, gripping and realistic" is (Bar-Efrat 1989:3 I) "

54

55

56

"

"
"

Die konsep van die geimpliseerde leser plaas narratiewe kritiek binne die kader van die objektiewe of
teksgesentreerde benadering. Andersins beweeg narratiewe kritiek slegs op die terrein van die pragmatiese of
lesergesentreerde tipe van kritiek (powell 1990:20). Die konsep van die gelmpliseerde leser is ' n beginsel wat
krilcria vir interpretasie daarstel.
Soms maak lcserrespons-kritiei beswaar teen die konsep van ' n geimpliseerde leser in narratiewe kritiek. Hulle
redeneer dat die werklike leser nooit die komplekse onderlinge verhoudings sal begryp wat binne ' n teks
funksioneer nie. Wanneer werklike lesers die geimpliseerde leser poneer, is hulle besig om bloot hul eie belange en
gesigspunte op die teks af te dwing. Daar sit waarheid in die argument. Ek gebruik egter nie die term om te
probeer vasstel wat die geimpliseerde leser in die teks sou raaksien nie. Ek meen die term se waarde Ie eerder in
die onderskeid daarvan met die werklike skrywer.
Die beperkte kennis van die verteller kan ook as stylelement ingespan word. So gebruik Gaarder (1994:423-424)
dit doelbewus as die verteller aan sy eie identiteit begin twyfe!. Word hy dalk deur iemand van buite sy
tydruimtclike werklikheid saos ' n marionet gemanipulcer?
Die bybelse veneller is alwetend, in die sin dat alle inligting tot haar beskikking is. Maar sy kies sorgvuldig wat sy
wi! gebruik en wat sy wil weglaat. Sy kan die toneel van 'n afstand beskryf, of op gedetailleerde wyse op die toneel
fokus . Sy kan aandag aan slegs een karakter gee, of die fokus dan op die en dan op die ander karakters laat val .
Sternberg (1985:34) wys daarop dat alwetendheid in moderne narratiewe 'n teken is dat dit fiksie is. In die antieke
tradisie het dit egler nie aileen egtileid en waarheid geakkomodeer nie. Dit was ook die waarborg daarvoor.
Inspirasie was niks anders as alwetendheid wat op die geskiedenis uitgeoefen is nie. Die verhaaI se eis dat dit waar
is, berus op die skrywer se Godgegewe kennis.
Die skrywers van Bybelverhale is dikwels neutraal en objektief. Dit kan gesien word daarin dat hulle nie die
negatiewe aspekte van protagoniste wegsteek nie, terwyl hulle siluasies feitelik weergee. So word koning Dawid se
sonde met Batseba geopenbaar sonder om doekies om te draai, en die gevolge van sy sonde word eweneens beskryf
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5.3.2.1.5

Gesigspunt

Die leser identifiseer met die outeu r, eerder as met die karakters . Sy sien die karakters en gebeure deur
die

oe

van die skrywer.

'n Karaktcr word nvoil direk deur die leser waargeneem nie.

Dit word altyd

bemiddel of gefiltreer deur die vertc1ling van die (geimpliseerde) outeur, die verteller of 'n ander karakter.
Want die outeur wys vi r die leser slegs wat sy wiI.

Skrywers van Bybeltekste gebruik hul gesigspunt

effektief as 'n instrument om die vertelling oor te dra op so 'n wyse dat dit min van moderne flksie verskiI.

60

Die grootste deel van bybelse vertellings word in die derde persoon vertel, deur 'n alomteenwoordige en
betroubare verteller. Daar is egler uitsonderings hierop, sodat die bybc1se vertelling 'n aantal tegnieke benut
wat aan die leser 'n perspektief met vele fasette op die verhaal bied .

Dit verIeen aan die vertelling 'n

dimensie van diepte, en verskaf 'n verskeidenheid van maniere om die vertelling in te klee.
Bybelse vertelling is dramatics ("'scenic "), in diesc1fde sin as wat 'n film is (Licht 1978:29) .

Alter

(l 98l: 63) praat hiervan as 'n gebeurtenis ("event "), en beskryf dit as wannecr die narratie\\:e tempo afueem,
sodat 'n spesifieke toneel bc1ig kan word .

Die illusie word geskep dat die tonec1 se "teenwoordigheid"

ontvou. Die dramatiese, wat die woorde en denke van karakters insluit, oorhecrs bybe1se vertellinge . En dit
bied die geleentheid om die karakters se onderskeie gesigspunte te beskryf.

5.3 .2. 1.6

Dubbelsinnigheid en ironic

Wanneer 'n verhaal veelvu ldige ges igspunte benut, is die doc1 daarvan om dubbelsinnigheid of ironic te
gebruik. Ironic kom voor as vanuit een gesigspunt gepraat, maar vanuit 'n ander gesigspunt beoordeel word
(Uspensky 1973 : 103) . Dubbelsinnigheid kom voor as elkcen van die onderskeie gesigspunte as die waarheid
voorgehou word, en 'n stryd tussen konflikterende gesigspunte ontstaan . 61
In bybc1se verteHings het die verteHer 'n potensieel alwetende perseptuc1e gesigspunt. Sy kan enige plek
wees, selfs in haar karakters se koppe. Die leser se persepsie word gevorm deur wat die verteller openbaar
van haar alwetendheid, en die wyse waarop dit geopenbaar word .

60

61

62

62

Die skrywer se alwetendheid word in

in die dood van sy scun (2 Sam II en 12). Dit gebeur nie in die Danielverhale nie. waar Daniel as moreel perfek
beskryf word .
"Gesigspum" verwys na die posisie of perspektief van waaruit die storie vertcl word. Chatman (1978 : 151-153)
gebruik "gesigspum" ("point a/view") om na drie vlakke te verwys :
• die perscptucle gesigspunt, dit is die perspektief waardeur die gebeure van die vertelling waargeneem word
• die konscptucle gesigspunt, wat die pcrspcktiefvan houdings. konsepte en wcreldbceld is
• die belangc-gesigspunt. wat verwys na die perspektiefvan 'n persoon (karakter) se voordcel of nadee!.
Berlin ( 1983 :48) kritiseer Chatman dat sy belange-gesigspunt op 'n ander vlak funksioneer as die ander tipes
gesigspunte wat hy formuleer. Tog het die belange-gesigspunt nut omdat die objek van die ve rhaal se belang
dikwels nie dieselfde karakter is illt wie se gesigspum die verhaal vertcl word nie.
Brueggemann (1997 :44) sien die funksie van ironie daarin dat dit ' n kode aan ingeligte (geimplisecrde) lesers
verskaf waarvolgens hulle die teks verstaan. "Irony, statements that characteristically say something other and
something more than they appear to say, so ti,at the empire ean never quite detect the danger and the threat that arc
under way in such utterance. because only the "clued-in" can decode".
Hieruit vlaei ' n onderskeid wat al meer gemaak word. tussen die verteller wat die storie vertel en die vertelde of die
luisteraar / Ieser aan wie dit vertel word. Die vertelde of geimpliseerde gehoor word onderskei van die werklike,
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Daniel I gedemonstreer as die verteller noem dat die Here Jerusalem en die tempelvoorwerpe in
Nebukadnesar se hand gegee het (Dan 1:2) .
Ironie kom in Daniel 2 voor, as die verteller weergee hoe Daniel die koning se droom uitle, en dan
beskryf hoc die koning daarop reageer. Daniel kondig in soveel woorde die einde van koning Nebukadnesar
se ryk aan, alhoewel hy sy boodskap effe versoet met die woorde: "U is die groot koning ... U is die kop van
goud" (Dan 2:37-38). Tog reageer die koning deur Daniel uitermate te vereer. Hy betoon eer aan Daniel
deur diep voor hom te buig, en opdrag te gee dat aan die Joodse balling geoffer word (Dan 2:46) . Die leser
sien die ironiese kontras raak tussen wat Daniel in werkJikheid voorspel, en die wyse waarop die koning
daarop reageer.

Die teenstrydigheid pia nie omdat die leser raaksien dat dit in diens van die koning se

belydenis in Daniel 2:47 staan: "Werklik, julie God is die grootste van al die gode, Hy heers oor die konings
en Hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak". Die leser snap dat die koning primer
na die openbaring van sy droom gesoek het, en dat die uitleg sekonder in sy denke gefunksioneer het.
Dispariteite in karakters se gesigspunte kan ook vir komiese effek aangewend word. Die leser weet dan
van die gesigspunt, maar die betrokke karakters nie. So verstaan die leser hoe 'n misverstand ontstaan het, en
kan sy die komcdiese effek daarvan geniet.

Vir die karakters is dit nie noodwendig lagwekkend nic. So

plaas Nebukadnesar die tempelvoorwerpc in sy goed se tempel, met die idee dat sy god oor die God van
Israel gesecvier hct. Hy weet nie dat hy die tempelvoorwerpe uit die God van Israel se hand ontvang het nie.
Die toonaard van die res van die verhale (Dan I -6) word hierdeur bepaal. Die wcreldheerser meen hy besluit
oor God se kinders, maar die leser weet dat God self besluit.

5.3.2. 1.7

OJ

Vlakke van gesigspunte

Hoc dui die teks gesigspunt aan? Uspensky (1973 :88-89) beantwoord die vraag deur na verskeie vlakke
waar gesigspunt voorkom, te verwys:
•

dic ideologiese vlak, wat met Chatman se konseptuele gesigspunt ooreenkom, verwys na die

gesigspunt waarvolgens die gcbeure van die vertelling beoordeel word. Dit mag die outeur self, of die
outeur se normatiewe stelsel, of een van die karakters se gesigspunt wees . In die Bybel is die ideologiese
gesigspunt die van die verteller;
•

die fraseologiese vlak, wat na taalkundige eienskappe in die diskoers verwys wat die

gesigspunt verraai;
•

die spatiaIe en temporele vlakke, wat na die benutting van ruimte en tyd verwys waamlee

die gesigspunt ingekJee word;

63

historiese gehoor. Die (wee mag dieselfde wees. Die bybelse leks aanvaar ' n sekere konsepluele gesigspunt by die
vertcldc. Dit mag waar gewees het vir die eerslc historiesc gehoor, maar is versckcr nie waar vir die werklike,
hedendaagse leser nie.
Vergelyk Berlin (1983 :54) se bespreking van die ESlerverhaal, wal dil duidclik demonslreer.
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•

die psigologiese vlak, wat met Chatman se perseptuele gesigspunt ooreenkom, verwys na

die gesigspunt van waaruit aksies en gedrag beskryf en waargeneem word. Dit kan objektief en ekstern
wccs as dit in die mond van 'n karakter gel6 word, of subjektief en intern as dit uit die mond van die
alwetende verteller kom .
Dit is belangrik om daarop te let dat die gesigspunt van intern na ekstern, van ideologies na sielkundig,
of van temporeel na spatiaal kan verander.
Die verteller se stem word gehoor wallneer die woorde "sy / hy s6" as inleiding gebruik word, deur
verduidelikende notas wat gemaak word, deur etiologiec, geografiese of soortgelyke inligting wat verskaf
word, en ook in die keuse van wat vertel word en hoe dit vertel word.

5.3.2. 1.8

Verteller breek die raamwerk

As die verteller "uit die storie" klim om iets vir sy gehoor te 56, breek sy die raanl\\'erk ("breaking
frame") deur die temporele raamwerk van die verhaal vir die oomblik te verlaat. Selfs al bly die verteller

binne die raamwerk van haar verhaal, kan sy dit vanuit 'n eksterne gesigspunt verteL Die verteller is dan 'n
buitestaander wat na die toneel of karakter kyk. Sy beskryf wat sy sien objektief, 5005 enigeen sou doen wat
daama kyk. Of sy mag vanuit 'n interne gesigspunt verteL Dan staan sy tussen die kanu,:ters, of vertel sy
haar verhaal vanuit die perspektief van een van haar karakters. Sy is in die bevoorregte posisie om meer as 'n
buitestaander te wees, sonder om by die aksie betrokke te wees . Die bybelse verteller is seide 'n karakter in
die verhaaL

'n Uitsondering is die visioene van Daniel 7-12 , of die eerste persoonvertellings van

profeteboeke en Esra.
'n Interne gesigspunt stel die verteller in staat om die karakters se gedagtes binne te gaan en te vertel wat
hulle dink, voel, besluit, sien en hoor. Dit verwys na 'n psigologiese gesigspunt.
Die verteller in bybelse narratief beweeg voortdurend tussen eksterne en interne verteenwoordiging,
sodat sy soms 'n panoramiese blik op die geheel bied en soms van naby 'n karakter bekyk om dinge deur haar

oe Ie sien.

Die verteller kan ook neutraal gebeure weergee, of haar eie opinies en evaluasies van gebeure of

aksies bied. Dit vorm 'n eie konseptuele of ideologiese gesigspunt.
'n Karakter se gesigspunt kan deur haar eie woorde (direk-te diskoers) oorgcdra word, of deur die woorde
van die verteller. Dit is nie altyd maklik om te onderskei of die verteller haar eie opinie uitdruk nie, of watter
karakter se gesigspunt wccrgegee word (indien dit 'n karakter s'n is) .

5.3.2. 1.9

Aanduiders van karakters se gesigspunt

Daar is 'n aantal kenmerke wat kan dien as aanduiders van karakters se gesigspunt (Powell 1990:23-24):
•

deur name, wat familiebetrekkinge aandui;

•

deur 'n karakter se denke, gevoelens en ervarings te beskryf (innerlike lewe) ;
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•

deur die term "hinneh", wat

5005

innerlike dialoog funksionecr, wat die gesigspunt

intemaliseer;
•

deur bykomstige bysinne, wat nuwe karaJ..'ters, nuwe toncle of gclyklopendheid van gebeure

kan inlui, of 'n gesigspunt kan aandui ;
•

deur direkte diskoers en vertelling, wat 'n karakter se interne psigologiese en ideologiese

gesigspunt beskryf;
•

deur die gebruik van alternatiewe uitdrukkings, of sinonieme.

Die DaniCiskrywer maak effektief van name gebruik om haar gesigspunt op die verhaal af te druk. Sy
stel die vier jongmanne bekend met hul loodse teofore name (Dan 1:6).

Sy vertel direk daarna dat die

koning se verteenwoordiger aan hulle Babiloniese name gee (Dan I :7) . Van hier af gebruik sy die name op
'n kenmerkende wyse. Wanneer sy die almag van die lode se God beklemtoon, gebruik sy die l oodse name
om die leser daarvan bewus te maak. Wanneer sy die gebeure verskuif om na die koning se gesigspunt te
verwys, gebruik sy die vier lode se Babiloniese name.
Wanneer die laksman die vier lode volgens DaniCi 2 sock, gee die verteller die gesigspunt van Daniel
weer as sy vertel hoe hy en sy vriende bid (Dan 2:14-18).
'n Vertelling kan ook baie effektief verskeie gesigspunte kombineer deur die herhaling van groter of
k1einer brokke inligting, met of sonder variasie. Veranderings in inJigting wat herhaal word, is dikwcls van
belang . Ecn van die beste maniere om 'n verskeidenheid van gesigspunte aan te bied, is deur verskillende
karakters verskillend oor dieselfde dinge te laat praat.

'n Voorbeeld hiervan kom in Daniel I voor, in die

" ')Ise waarop Daniel sy versoek tot die hoofpaleisbeampte (Dan 1:8) en die amptenaar (Dan 1:11-13) rig.
Daniel vra dat hulle toegclaat word om ' n ander dieet te volg as die jongmanne wat vir paleisdiens opgclei
word.

DaniCi gebruik die hoofpalcisbeampte se argument, maar verander sy woorde effe om die betekenis

daarvan vir sy eie doeleindes aan te pas, wanneer hy sy versoek tot die amptenaar rig.
Tekste kan ook 'n dissonansie bevat wat op verskillende narratiewe gesigspunte dui . Dit mag die rede vir
'n doeblet wees . Terwyl histories-kritiese metodes die verklaring aanbied dat dit op verskillende bronne, of
lae van oorlewering dui waaruit die teks opgebou is, sien narratologie dit as 'n stylelement.
Die alwetende verteller se weergawe en gesigspunt kry altyd voorkeur bo die van emge karakter,
behalwe waar die verteller haar vir ideologiese rcdes met 'n karakter se gesigspunt vereenselwig.
Moderne lesers aanvaar die geimpliseerde skrywer se evaluerende gesigspunt, selfs al beteken dit dat
hulle vir die oomblik hul eie oordeel gedurende die leesdaad opskort. Dit beteken nie dat lesers nie vry is om
die gesigspunt waaruit 'n vertelling aangeb:ed word, te kritiseer nie.

'n Aanvanklike aanvaarding van die

gesigspunt is egter essensieel voor kritiek daarteen uitgespreek kan word.

Sonder aanvaarding van die

gesigspunt kan die verhaal in die eerste plek nie verstaan word nie (Powell 1990:24).
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5.3 .2.1.10 Etiese standpunt

Bybelse verhale se gesigspunt word deur 'n spesifieke etiese stand punt bepaa!. Hierdie standpunt berus
op 'n basiese onderskeid tussen waarhe; d en vaisheid . Die " regte" denkpatroon is in Iyn met wat die Bybel
as God se gesigspunt aanbied . Die gei"mpliseerde skrywers het God se evaluerende gesigspunt normatief vir
hul eie stand punt gemaak . Wat God dink, is per definisie waar en reg (Kingsbury 1984:4-7).
Hoc word God se gesigspunt bepaal? In elke vertelling moet God as 'n karakter in die verhaalwcreld
beskou word. God se perspektief moet deur die leser gedefinieer word in terme van hoe die geUnpliseerde
skrywer dit uitbeeld . Soms spreek God, of tree Hy direk op, soas die ander karakters in die verhaa!. Ander
kere tree Hy deur agente op, soos engele en profete, en drome of gebeure wat op geen ander manier verklaar
kan word rue, as deur goddelike ingryping.
Die verteller gebruik God se gesigspunt as die bepalende faktor in haar verhaa!. Sy meld in Daniel 1:2
dat die Here 1crusalem en die tempelvoorwerpe in Nebukadnesar se hand gee. Wanneer sy hiema van vier
Jade in Babel vertel, weet die leser wat sy daarmee impliseer. Die vier jongrnanne is in Babel omdat God
hulle daar wil he. Hullc is daar omdat Sy hulle in die Babiloniese (en Persiese - Dan 1:21) hof gaan gebruik.
Dieselfde gebeur in die veneller se verwysing na Daniel se besluit am hom nie met die koning se kos te
verontreinig nie (Dan I :8). Die veneller gee geen verdere inligting oar die motivering vir Daniel se besluit
nie. Indien die verhaal geen verwysings na God se deelnarne daarin bevat het nie, kon die leser in Daniel se
besluit ' n morele of gesondheidsbeswaar teen die koning se kos gesien het. As die vier Jade egter in Babel is
omdat God hulle daarheen laat gaan het, het die leser geen ander keuse as am Daniel se besluit vanuit 'n
religieuse oorweging te beskou rue .
Die skrywer gebruik dikwels 'n ander karakter se gesigspunt am as kontras met God se gesigspunt te
dien. Die skrywer van die Danielverhale wend dit effektief aan as sy Daniel se God se gesigspunt as haar eie
aanvaar, en dit met Nebukadnesar se gode se gesigspunt kontrasteer.
Die skepping van 'n narratiewe wereld waarin God se evaluerende gesigspunt bepaal kan word en as
normatief aanvaar word, is 'n kragtige retoriese instrument. Dit bied duidclike leiding aan die leser in haar
interpretasie van die verhaa!. Die geUnpliseerde leser het empatie met die karakters wat God se gesigspunt
uitdruk.

Sy distansieer haarself van karakters wat hulle teen God se gesigspunt ste!'

Die geUnpliseerde

skrywer bied deur die beskrywing van God se gesigspunt 'n bclangrike standaard wat die interpretasie van
die verhaal bepaal (Powell 1990:25).

5.3.2.1.11

Leser se deelnarne aan die verhaal

'n Laaste saak: die leser van 'n vertelling is nie 'n passiewe ontvanger van 'n verhaal nie, maar 'n aktiewe
deelnemer. Sy probeer immers am die verhaal te verstaan . Sy moet haar eie ideologiese gesigspunt oar die
verhaal formuleer aan die hand van die verhaal se onderskeie gesigspunte en perspektiewe. Sy moct oak
haar eie psigologiese gesigspunt vorm deur die onderskeie persepsies wat in die verhaal gereflekteer word, te
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evalueer en dit in 'n koherente prentjie om te sit. Sy evalueer die gebeure in die verhaal soos sy dit sien. Sy
moet dus die verhaal interpreteer.
In ' n verhaal doen iemand iets aan iemand anders, binne ' n bepaalde ruimte, en op 'n gegewe tydstip.
Die "iets wat gebeur" is 'n gebeure wat tot 'n intrige aanleiding gee. Die "iemand" verteenwoordig karaJ..'1ers .
Die "bepaalde ruimte" en " gegewe tydstip" verteenwoordig die agtergrond.

Ek bespreek vervolgens die

elemente in groter besonderhede.

5.3.2.2

Agtergrond

64

Die agtergrond verteenwoordig daardie aspek van die vertelling wat die konteks vir die aksies van die
karakter verskaf Die agtergrond is net so integraal aan die verhaal as die gebeure en die karakters.
Powell (1990:69) vergelyk die basiese elemente van ' n verhaal met die grarnmatiese komponente van 'n
sinstruktuur. Gebeure kom met die werkwoorde ooreen, want dit druk die aksie in die verhaal uit. Karakters
is die selfstandige naamwoorde, want hulle voer die aksie uit (of vorm die objek op wie die aksie uitgevocr
word) . Karaktertrekke is adjektiewe want dit beskryf die karakters wat in die aksie betrokke is . En die
agtergrond is die bywoorde wat beskryf waar, wanneer en hoe die aksie plaasvind .
Die onderskeid tussen agtergrond en karaJ..-ters (Chatman verkies die term "existents" vir karakters) Ie
volgens Chatman (1978 :138-141) nie op ' n eenvoudige Iyn nie, maar vorm eerder ' n kontinuum. Tog dien
die gesigspunt as ' n duidelike skeidslyn lussen agtergrond en karakter. Agtergrond kan nooit 'n spesifieke
gesigspunt voorstaan nie. Agtergrond kan wei "gekarakteriseer" word in terme van beskrywende kwaliteite:
die Babiloniese hof is vyandiggesind teen die Jood .
Die geimpliseerde skrywer kan ' n karakter of groep mense as agtergrond gebruik, eerder as karakters .
Die voorwaarde is dat die karakter of groep nie ' n spesifieke gesigspunt voorstaan nie. 65
Agtergrond dien ' n verskeidenheid van funksies.

Dit mag simbolies wees, of help om karakters te

openbaar, om konflik te bepaal of struktuur aan die verhaal te verleen.

Dit dra ook by tot die stemming

("mood of the narrative" Chatman 1978: 141). Dit is moontlik om die belang van agtcrgrondgegewens te
evalueer, net soos in die geval van karaJ..'1ers en gebeure. Sommige gegewens mag irrelevant vir die intrige
van die verhaal wees, terwyl ander met betekenis en belang belaai mag wees.
Ek benut Abrams (1981 : 175) se kJassifikasie van agtergrondgegewens aan die hand van tydelike,
ruimtelike en sosiale kategoriee.

5.3.2.2.1

Temporele agtergrondgegewens

'n Vertelling kan nie sonder tyd bestaan nie. Die verhaal ontvou in tyd, en tyd gaan in die vertelling
yerby. Die vertelling het tyd nodig om voor die oog van die leser af te speel. Omdat taal konsekutief van
64

65

"Agtergrond" is 'n bcsk.ry\ving van "setting".
Vergclyk die skares \Vat in die evangelies as aglergrond dien. cerder as ' n karakter.
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aard is, word die vertelling in stadia geskets. Oit kan gebeur dat verskeie gebeure wat gelyktydig plaasvind,
tyd neem om te vertel. Oit veroorsaak clat dit Iyk asof dit nie gelyktydig kon plaasvind nie. Die verhaal het
ook interne tyd nodig, want die karakters en insidente bestaan in tyd.
Verwysings na temporele agtergrondgegewens is chronologies of tipologies van aard.
verwysings kan lokatief of duratief wees.
waarin 'n gegewe aksie plaasvind.

Chronologiese

Lokatiewe verwysings spesifiseer die besondere punt in tyd

Die punt in tyd kan breed ('n jaar) of smal ('n dag of 'n uur) wees.

Ouratiewe verwysings dui ook 'n ehronologies-temporele agtergrond aan, maar verwys na 'n interval van tyd.
Oit dui 'n periode van tyd aan.
Tipologiese verwysings dui die soort tyd aan waarbinne die aksie afspeel. Die verwysings is gewoonlik
op kontras gebasecr. Oit spesifiseer een soort tyd in teenstelling met 'n ander (nag in teenstelling met dag, of
winter in teenstelling met somer) .
Bybelse verwysings na tyd is gewoonlik so kort as die verwysings lVat na ruimte of plek voorkom.
Wanneer so 'n vervvysing voorkom, is dit belangrik, omdat dit so min kere gebruik word .

Bybelse

verwysings na temporeel-spatiale agtergrond is ryk in konnotatiewe belang. 66
Rieoeur (1986, 1988) maak 'n onderskeid tussen verganklike en monumentale tyd ("mortal and

monumental lime").

67

Verganklike tyd verwys na die tyd waarbinne die karakters in die verhaal leef, soos

mense in die werklike wereld. Verganklike tyd word deur kalenders en horlosies gemee!. Monumentale tyd
verwys na die brec uitgestrektheid van tyd wat geskiedenis insluit, maar ook transendeer. Oit kan nie deur
mense in die werklike wereld of karakters in verhale gemeet word nie. Monumentale tyd word in mense se
wereldbeeld vervat. Kulture beskou tyd as lineer of sirkuler, spiraalvormig of konsentries . Vertellinge word
gebaseer op so 'n visie van monumentale tyd, wat in die wcreldbeeld van die geimpliseerde skrywer gebou
IS. ' n Beskouing van tyd en geskiedenis Ie die vertelling ten grondslag.
Tyd in die vertelling verskil van fisiese , objektiewe tyd.
versnellings, vertragings of onderbrekings .
toekoms.

Oit is onomkeerbaar.

Objektiewe tyd vloei aaneen, sonder

Oit gaan in 'n reguit Iyn van die verlede na die hede en die

Narratiewe tyd (of verteltyd) is subjektief.

Oit swel uit of krimp soos

omstandighede dit vereis . Gapings, vertragings en spronge is moontlik. Die verdeling in verlede, hcde en
toekoms geld ook nie tot diesclfde mate as in objektiewe tyd nie.

66

67

Oeur herinneringe uit die verlede en

Daniel I : I. 21 vorm die lemporeel-spatiale aglergrond van die Danielboek, wal illustreer dal Daniel I inleidend tol
die bock is. Nebukadnesar voer Daniel en sy drie vriende weg na Babel, en Daniel bly vir die volle duur van die
ballingskap in die vreemde. So maak die gemmpliseerde veneller Daniel simbool van die Jood in ballingskap. Hy
veneenwoordig ai die geslagte wat die bailingskap belecf hel. omdal hy vir die volle duur weggevoer was. Nag ' n
bekende voorbeeld kom in Markus 5:25 voor: Jesus onderbreek sy reis om ' n twaalfjarige meisie te gaan help, om
' n vrou wal Iwaalf jaar aan bloedvloeiing Iy, te genees. Die germpliseerde leser het die ironie verstaan : Jesus
genees ' n vrou wat menstrucle probleme hel. ten koste van 'n meisie wat die ouderdom bereik het waar sy begin
menstrueer. Die temporele verwysing is ryk aan suggestiewe betekenis.
Aldrie volumes van sy werk (Rieoeur 1984. 1986 en 1988) handel hieroor. alhoewcl hy in die laaste twee volumes
die konsepte eers volledig beskryf.
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verwagtinge oor die tockoms op te rocp, word tyd ineengemeng. Die rigting en spocd van narratiewe tyd
verander dikwels . 68
Die vorming van tyd in die vertelling is funksionee!.
ve"~I;ing .

Dit werk saam met die ander elemente van die

Die oplettende leser is dikwcls belndruk met die kunstigheid van die bybelse vertelling, alhuewel

dit moeilik is om te formuleer wat bclndruk het (Licht 1978: 120) .
'n Onderskeid kan tussen die vertellingstyd en vertclde tyd gemaak word. Vertellingstyd bestaan uit die
lengte van die verhaal , of die lengte van tyd wat dit neem om te lees . Vertelde tyd het te doen met wat in die
verhaal gebeur.

Die orde van gebeure in die vertelde tyd hoef nie ooreen te kom met die gebeure in die

vertellingstyd nie.
Slegs in gesprekke kom die vertellingstyd en vertclde tyd naby aan mekaar.

Gesprekke vorm 'n

belangrike deel van bybelse vertellings. Gewoonlik is dit kort gesprekke wat slegs uit l\vee of drie reaksies
bestaan.

69

Tyd gaan staan slegs in twee situasies sti!. Die eerste vind plaas wanneer die verteller iets verduidelik of
interpreteer, of 'n gevolgtrekking of evaluasie aanbied .
vertelling aangebied word.

Tyd staan ook stil wanneer sketse binne die

In bybelse vertellings is dit gewoonlik kort.

Dit gee daaraan die kenmerkende

dinamiese en vinnige karakter.
Buiten vir kalendertyd word psigologiese tyd ook in 'n verhaal aangetref Dit is die spocd waarteen die
vertelling volgens die leser se subjektiewe gevoclens verloop . 'n Vinnige psigologiese tyd word geskep deur
krisis, komplekse situasie, spanning, ongewone gebeure, dramatiese insidente, skerp kontraste en hewige
botsings tussen karakters . 70
Die docl van narratiewe kritiek is om die werk as 'n gehecl te interpretccr. Daarom is die klassifikasie
van tyd nie 'n docl in sigself rue. Narratiewe kritiei wat Genette se kategoriee toepas, doen dit met die docl
om die gang van die narratief te bepaa!. Hullc stel bclang om te sien \Vanneer 'n vertelling vinniger gaan, of
stadiger gaan. Die rede hoekom dit gebeur, is elke keer bclangrik.

68

69

'0

"Time is like clay in the potter's hand as far as the author is concerned. he moulds il as he pleases, making il an
inlegral pan of the form of the work as a whole" (Bar-EfraI1989 :142).
Bar-Efral (1989 :277) meen dal dialoog ongevecr veertig persenl van die venellings in die Bybel vorm.
Genelle (1980 :86-112: vgl ook Chatman 1978:78-79) delinieer vyf verskillende wyses \Vaarop die lengte van
diskoerslyd en slorietyd (ofvenellings- en venclde Iyd) in verband mel mekaar gebring kan word :
• opsomming verwys na gevalle waar venellingslyd koner is as venelde tyd;
• bcdryf verwys na gevalle waar die lengte van diskoerslyd (venellingstyd) min of meer mel slorielyd (venclde
tyd) ooreenkom:
• uitgcst rckthcid verwys na gevalle waar slorielyd koner as diskoerslyd is. Dil kom nie in bybclse venellinge
voar nic;
• cIli ps verwys na gevalle waar venellingslyd gaan slilslaan lerwyl venelde tyd aarthou:
• pouse verwys na gevalle waar venelde Iyd slilslaan terwyl venellingslyd aanhou. Die veneller neem eers Iyd
om iels aan die leser Ie verduidclik of Ie beskryf. Hierna gaan sy aan mel haar verhaal.
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5.3.2.2.2

Ruimtelike agtergrondgegewens

Ruirnte bestaan op 'n ander wyse as tyd in die vertelling. Alhoewcl die vertelling in ruimte plaasvind,
bestaan dit rue in ruimte rue. Die interne ruimtc van die vertelling word nie in eksterne ruirnte gerealiseer
nie, maar in eksterne tyd .
Ruimte verwys na die fisiese omgewing waarin die karakters van die verhaal leef. Dit verwys ook na die
ruimtclike gegewens ("props and ji,rniture" Powell 1990:70) waaruit die fisiese omgewing bestaan, soos
k1ere of vervoerwyse.
Bal (1985:45-46, 94) stel voor dat 'n dinamiese onderskeid tussen binne en buite in die spatiale
agtergrondgegewens van 'n verhaal gemaak word .

Binne-ruimtes dra die assosiasie van beskerming en

sekuriteit, of van opsluiting en gevangenskap. Die leser assosieer buite-ruimtes met gevaar in een vertclling,
en vryheid in 'n ander.

Die opponerende assosiasies bied ruimte vir paradokse, wat dikwcls deur skrywers

benut word. Dieselfde kontras bestaan ook tussen landelike gebied en stad, eensaamheid en samclewing, of
land en sec. In Daniel 2 gebruik die skrywer die kontras tussen JHWH se tempcl en die Babiloniese gode se
tempel, en die Babiloniese koning se paleis en Daniel se huis as 'n paradoks .
Bal hl ook klem op die spesifieke rol \Vat grense speel om opponerende ruimtes te versoen. So versoen 'n
deur die binne- en buitekant van 'n huis of paleis .
Dit gebeur soms dat die skrywer 'n landskapsportret in haar vertelling aanbied, deurdat sy
agtergrondgegewens in groot besonderhede weergee. Dan word die beskrywing van tyd en ruimte 'n doel in
sigself. Dit gebeur egter rue in die Bybcl nie. Die Bybel dui pick kursories aan: Jerusalem, Babel, paleis,
huis . Die skrywer gee geen verdere inligting oor die pick aan die leser nie. Sy rnaak staat dat die leser die
assosiasie wat die pleknaam oproep, sal begryp. So laat die skrywer teksture, k1arike, reuke en smake aan die
verbeelding van die leser oor.
Funk (1988 : 141) merk op dat so 'n beknopte beskrywing opmerklik is as dit met ander vertellings van
die tyd vergelyk word.

Bybelse beskrywing van agtergrondgegewens is dramatics en utilitaristies.

Die

gegewens is diensbaar aan die aksies van die karakters . Dit beteken dat die lesers op verskillende wyses die
verhale mag verstaan. Ruimte word gelaat vir assosiasie deur die individu . Aan die ander kant kan dit ook
beteken dat die skrywer van haar geimpliseerde lesers verwag het om met bepaalde persepsies die teks te
lees. Die modeme leser deel rue noodwendig die persepsies nie, en verstaan nie die verhaaJ ten volle nie.
Die skaarsheid van spatiale beskrywings in bybclse vertellings vra dat die leser besondere aandag sal gee
wanneer so 'n beskrywing voorkorn. Die skrywer bied belangrike inligting wanneer sy oor temporcle en
spatia Ie agtergrond skryf.
Malbon (1986 : 141) beskryf drie tipes spatiale agtergrondgegewens:

71

71

•

geopolitieke agtergrondgegewens, soos streke, stede en dorpe;

•

topografiese agtergrondgegewens, wat fisiese eienskappe van die aarde insluit;

Malbon gebruik Levi-Strauss se skerna van struktuur-analise in haar ontwikkeling van die konsep van spatiale
agtergrondgegewens.
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argitektoniese agtergrondgegewens, soos huise en paleise.

•

Ruimte word primer in die Danielboek geskep deur beweging van karakters of verwysings na plekke.
Plekke dra by om die arena te konstrueer waarbinne die gebeure plaasvind. Dit verleen ruimtclike diepte aan
die vertelling.
[n die ses Danielverhalc sped Jerusalem en Babel voortdurend 'n kontrasterende rol. [n Daniel I word
Jerusalem die stad vanwaar die ballinge en tempelgereedskap kom, ell Babel die bestemming van die
ballinge. Dit verbind die God van die vier Jode aan Jerusalem, omdat die tempelgereedskap daarvandaan
kom. In Daniel 5 word Jerusalem in die vorm van die tempelgereedskap teenocr Babel gekontrasteer.
Die plekke word nie cen kcer beskryf nie. Dit bestaan slegs uit name, as abstrakte begrippe. Dit maak
dit vir die leser moontlik om 'n subjektiewe inhoud daaraan te verleen . Vir die m;-ballingskapse Joad het
Babel, nes Nebukadnesar, die onmiddellike assosiasie van die ballingskap .
Die bybelse vcrtellings verloop vinnig en aanhoudend.
ruimtelike element.

72

Dit geskied ten kosle van die uilbouing van die

Ruimte bly statics en onveranderd. Beskrywing van plekke (soos karakters) sou die

vertelling ophou . Die vertellings in die Bybel wil nie die uitsig geniet nie, maar die vinnige opeenvolging
van gebeure beskryf. Licht ([978 :[23) noem dit die basiese element van die narratiewe kuns van die Bybel :
dat dit die mees ef'fektiewe funksioneer wanneer die vertelling kort is en slegs een gebeurtenis beskryf. Dit
beteken nie dat verhale nie dcur skakels aan mekaar verbind kan word nie.

Dit lei egter soms tot

weersprekings . 13

5.3.2.2.3

Sosiale agtergrondgegewens

Die derde aspek wat volgens Abrams die agtergrond van ' n vertelling beskryf, is sosiale gegewens . Dit
sluit sosia[e en politi eke instellings, k1asstrukture. ekonomiese stelsels, sosiale gebruike en die algemene
kulturele konteks waartcen die vertelling funksioneer in .
Vera! wanneer die leser anti eke Iiteratuur Ices, is identifisering van die sosiale agtergrond van groot
belang.

Kennis van ' n groot deer van die konteks is nie geredclik, of glad nie vir die moderne leser

beskikbaar nie. En tog is dit essensieel vir vollcdige begrip van die verhaal. Die bydrae van sosio-Iiterere en
sosio-narratologiese benaderings om die inJigting aan die bybelse leser te verskaf, mag nie gering geskat
word nie (Rhoads & Michie 1982:413) .

Narratiewc kritick kan nie bestaan sonder om aandag aan die

sosiokulturele agtergrondinligting wat die vertelling tcn grondslag Ie, te gee nie.

Literatuur

IS

rue

verstaanbaar sonder begrip van die kulturele verskynsels \Vat deur die teks veronderstel word nie.

12

73

Alter (1987 :23) se dat die vertellers van Bybelse verhale aangelrokke was tot narratiewe minimalisme. Oit is
versterk deur hul "sense that stories should be told in a way that would move effectively to the heart oC the matter
never pausing to elaborate mimetic effects Cor their own sake".
Vergelyk Bar-ECrat (1989: 132-134) vir 'n volledige bcspreking van die weersprekings. Oit speel nie ' n beduidende
rol in die OanieIverhale nie. Wannccr aanvaar word dat verhaJe op ouer materiaal gegrond is, word verstaan
hockom interne weersprekings voorkom.
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Die beskrywing van agtergrondgegewens is ' n belangrike hulpmiddel am die Danielverhale te verstaan.
Die verteller gebruik die temporele verwysing na die ballingskap en die ruimtelike verwysing na Jerusalem
en Babel effehief am assosiasies by die leser op te roep .

5.3.2.3

Karakters

'n Volgende element \Vat naas die verte!ler en agtergrond ' n rol in narratiewe speel , is die karahers of
rolspelers.

5.3.2.3.1

Inleiding

Die Danielverteller beskryf haar karakters en hul optredes feitelik . Sy handhaaf ' n afstand teenoor haar
karahers . Wanneer sy egter die Joodse ballinge se besluite beskryf, word dit duidelik dat haar gesigspunt
met die van die Jade ooreenkom. Dit kan gesien word in die gevolge van die Jade se besluite. Hul besluit
am nie die koning se kos te gebruik n.ie, lei tot wysheid (Dan I: 17). Hul besluit am nie die koning se becld
te aanbid nie, lei tot voorspocd (Dan 330). Die skrywer se gesigspunt bepaal hoe haar karahers Iyk . "It is
impossible to discuss character without reference to point of view, for, after all, a character is not perceived
by the reader directly, but rather mediated or filtered through the telling of the (implied) author, the narrator,
or another character. For the reader is only shown what the author wishes to show" (Serlin 1983:43).
Die verteller beheer die verhaa!. Dit is deur haar stem en oC dat die leser van die aksie en gesprekke van
die karahers hoar. Haar gesigspunt is die perspehief waardeur die leser alles \Vat in die verhaal gebeur,
waameem en evalueer. Die verteller is ' n instrument wat deur die skrywer gebruik word am te bepaal en te
lei hoe die leser op die karakters en gebeure van die storie rcageer.

14

Die karahers is die produk van die

verteller.
In die DaniClverhale bied die verteller meestal nie ' n direhe verslag van die karahers se gedagtes,

motiewe en gevoelens nie. Die beskrywing word beperk tot hul gedrag en gesprekke. Die verteller beskryf
slegs die situasie soos enige buitestaander dit sou waameem. Die rede h.iervoor is dat die kortverhaal nie die
ruimte laat vir lang verduidelik.ings nie.
'n Verhaal skep 'n wereld voor die

oe en are

wcreld waarin sy leef (Goldingay 1993 :302).

van die mens wat daama luister. Dit teken 'n prent van die
Uiteraard sal die hoorderfleser die verhaal\Vereld subjehief

beleef, soos 'n grap in terme van eie ervarings en gesk.iedenis.

Die implikasie is dat elke verhaal die

potensiaal besit am 'n ander faset vir elke mens wat daama luister, te beklemtoon. Elke mens interpretecr die
verhaal in "eie ervarings"-kategoriee. Gelowiges word oar die algemeen aan mekaar verbind deurdat hulle
dieselfde tipe waarheid in 'n verhaal sal raaksien, wat moontlik deur ongelO\viges gemis sal word.

' n Voorbeeld is die versk.il lussen die skry\ver van Sophie's World (Gaarder 1994). en die karakters wal daarin
optree. Sophie en Alberto is bloat skeppings van Albert Knag. Of is Albert Knag, wal die bock aan sy dogter
skryf, dalk ' n blote skcpping van icmand anders wal oar hom skryf (Gaarder 1994:297)?
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Christengelowiges kan iets gemeenskaplik daarin slen wat deur Moslemgelowiges anders geinterpreteer
word. Dit maak dit moontlik am oar 'n teks te preek. 75
Die karakters in die verhaal dra die sir' en waardes van die verteller aan die hoarder oar. Dit gebeur op ' n
sutje!ctiewe vlak, met ander woorde, sander dat dit in woorde uitgedruk word.
fokuspunt van belang (Bar-Efrat 1989:47).

Die karakters

VOiTIl

die

Hul optrede en interaksie docn ' n beroep op die emosionele

betrokkenheid van die hoarder by die verhaa!.

Die leser voel wat hulle voel , word bly oar wat hulle bly

maak, word hartseer as hulle hartseer is, ncem deel in hul lot en ervarings. As dit die antagonis is, word die
leser kwaad oar die suksesse en bly oar dic mislukkings van die figuur . Soms wek die figuur simpatie op en
soms walging . Die leser bly egter noait onbetrokke by dic verhaal se karakters nie.
Alhoewel die leser kan oordeel of ' n besondere karakter oartuigend is as ' n menslike wese (dit is immers
die verskil tussen goeie en middclmatigc fiksie), kan nie bepaal word of die karakter ' n akkurate
vertcenwoordiging is van ' n spesifieke historiese persoon nie, behalwe as die historiese persoon bekend is.

5.3.2 .3 .2

Karaktertipes

' n Onderskeid word gewoonlik tussen plat (dit is eendimensionele) cn ronde (dit is meerdimensionele)
karakters in ' n vertclling gemaak (Longman 1993 :103). Plat karakters vertoon slegs een ofhoogstens twee
of drie eienskappe. ' n Ronde karakter word kompleks beskryf - sy vertoon 'n versameling van eienskappe
wat mekaar komplementeer en soms selfs wecrspreek . Die ronde karakter skep die indruk van vcrandering
wat oar 'n periode plaasvind, tecnoar dic eendimensioncle karakter wat statics bly, selfs oar 'n periode van
sewentig jaar (soos in Danid se gcval) . In kortverhale, soos in dic Danielboek, is daar byna geen tegniese
moontlikheid am ronde karakters te ontwikkel nie.

Dit vereis stadige ontwikkeling en kenmerk goeie

novelles . 76
Berlin (1983 :23) stem nie saam dat karakterisering in primitiewe verhale, soos in ' n groat deel van die
Bybel gevind, plat, statics en onduidelik is nie. Dit is mocilik en gevaarlik am oar karakters in die Bybel te
vcralgemeen, omda! ' n groat verskeidenheid van karakters van vcrskillende tipes voorkom. En daar word ' n
wye verskeidenheid van tegnieke gebruik am die karakters te karakteriseer.
Sy onderskei drie karaktertipes in plaas van die twee wat deur meeste ander navorsers geklassifiseer
word.

75

76

Die volledige ("fidl-jledged") karakter, se sy, word in terme van verskeie eienskappe en

Spangenberg (Julie 1985:272) slem saam. Hy wys egler op ' n ander gevaar, dal Chrislene vanuil hul eie
perspeklief die Bybel as ' n deur-en-deur loekomsvoorspellende geskrif kan lees. Hy meld dal die boeke van die
Bybel nie Iyd en ruimle Iransendeer in die sin dm dil allerhande voorspellings beval wal in ens dag in vervulling
gaan rue, maar slegs in die sin dal dil "boodskappe" beval wal vir ons as gelowiges van waller eeu ook al. relevanl
bly. Daarom is die gesag van die Bybel nie gelee in die feil dal dil sekere gebeure korrek "voorspel" nie, maar in
die "boodskap" wal dil aangaande God verkondig. Die "boodskap" is as gesaghebbend Ie aanvaar of Ie verwerp.
(Die gebruik van "boodskap" is Spangenberg se woordkeuse).
Abrams (1981 :185) slel ' n verdere klassiflkasie voor: "stock characters". Dil is karaklers wal mel slegs een
karaktertrek in die verhaal geleken word, en ' n oppervlakkige ral in die vertelling speel.

36

Hoofstuk 1: InJriding

karaktertrekke ontwikkel. Die karakter ontwikkcl en verander oor tyd. Die leser kry die indruk dat dit na
werklike, lewende persone verwys .
Die tweede karaktertipe is die plat karakter, waar slegs een eienskap genocm word. Die karakters staan
rue as individue uit nie.

Die leser kry nooit die indruk dat sy die persone ken rue.

Die karakters

verteenwoordig dikwels oordrewe stereotipering. 77
Die derde karaktertipe, volgens Berlin (1983 :23), is die agent, wat as funksionaris bclangrik en nuttig is
om die ontwikkcling van die intrige te stimuleer.

Die mens agter die karakter bly egter verborge.

Die

karakterisering is bloot funksioneel. Dit is dienstig aan die gang van die verhaal. Kermode (1979 :78) meen
dat die agente nodig is om die intrige te laat slaag. Omdat die agente dikwcls name het, kan die fout gemaak
word om aan hulle as karakters te dink.
Buiten dat die agent as funksie van die intrige na vore kom, kan sy ook as decl van die agtergrond
gebruik word. Die figuur is nie in sigself bclangrik nie, en niks van die persoon, haar gevoelens en opinies,
en so meer word aan die leser bekend gemaak rue. Die leser kan nie in verhouding met die persoon tree nie.
Die agent is nodig vir die intrige, of dien as kontras met of vra vir reaksies van die karakters.
Daar is nie 'n duidelike skeidslyn tussen die tipes rue.

Die verskil

Ie

eerder in die mate van

karakterisering as in die soort van karakterisering. Daar kan aan die tipes as punte op ' n kontinuum gedink
word. Die agent, van wie niks bekend is nie behalwe wat nodig is vir die intrige,

Ie aan die een kant van die

kontinuum . Die plat tipe, met ' n beperkte en gestereotipccrde reeks van kenmerke, wat die klas mense met
soortgelyke kenmerke verteenwoordig,

Ie

iewers in die middel. En die volledige karakter, met 'n bree reeks

van eienskappe wat nie tot een groep mense gereduseer kan word nie, en van wie meer bekend gemaak word
as wat vir die intrige nodig is,

5.3.2.3 .3

Ie op die ander uiterste van die kontinuum.

Statiese en dinamiese karakters

Soms maak navorsers ' n onderskeid tussen statiese en dinamiese karakters . Dinamiese karakters word
uitgeken daarin dat hul basiese karak'!erproficl in die loop van die vertelling verander.

Statiese karak'!ers

word konsekwent in die verhaal geteken (Powell 1990:55).
Die Bybel skets seide karakters ekstensief en in besonderhede. Dit geld ook van die karakters in die
DaniClverhale. Slegs 'n paar penstrepe word gebruik om die karakters aan die leser voor te stel . Tog kom
die figure as werklik voor, en met unieke eienskappe. Dit het te doen met die feit dat die verteller geed in
die kuns van storievertelling onderleg is.

17

' n Gocie voorbecld hiervan is die raJ wat Nebukadnesar in die eerste vier verhaIc speel - hy vertccnwoordig die
mag van Babel wat Jerusalem ondcrwerp het, en hy word as ' n stercotipe uitgebeeld.
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5.3 .2.3.4

Tegnieke in die sketsing van karakters

Die sketsing van bybelse karakters van aldrie tipes word verkry deur sekere tegnieke van karakterisering.
Die leser rekonstrueer ' n karakter aan die hand van inligting wat die diskoers aan haar verskaf. Sy hoar dit
deur die stellings en evaluerings wat die verteller of karak1ers maak, en sy lei dit oak af uit die woorde en
dade van die karakters self.

78

5.3.2 .3.4.1 Beskrywing van karakters

Die eerste tegniek is beskrywing van karakters.

Die bybelse verhaal gebruik die tegniek slegs by

uitsondering, en die inligting is altyd dienstig aan die intrige. Die rede daarvoor 16 in die feit dat in bybcl se
verhale die verhouding tussen beskrywing in die algemeen en aksie-en-dialoog baie laag is, en
karaktersketsing is meestal onderworpe aan die ontwikkcling van intrige.
Bybclse skrywers beskryf karakters in terme van hul denke, besluite, optrede, woorde en soms oak
uitsonderlike fisiese eienskappe.

Wat skort, is gedetailleerde fisiese of fisiologiese beskrywings van

karakters wat die leser in staat stel om ' n visucle becld te vorm . Die teks help nie die leser om karakters
konkreet te visualiseer nie. Dit word aan die leser se verbeclding oorgclaat am ' n prentjie op te tower.

79

Alhoewcl die leser nie ' n karakter konkreet kan "sien" nie, kan sy dit op ander maniere waameem . Deur
beskrywing word 'n hele reeks inIigting oor karakters meegcdeel. Beskrywende inligting kan verskaf word
oor status (koning, hoofpaleisbeampte, lid van ' n volk in ballingskap, hofamptenaar en so meer), beroep
(wyse man, Chaldecrs, amptenaar en so meer), heidense a!koms (Babilonicr in die DanieIverhale) of
onderskeie fisiese eienskappe (mooi, verlam, sterk - in die DaniClverhale ontbreek dit) . 80
Die doel van bybelse karak1:erbeskrywing is am die karakter in terme van haar plek in die samclewing,
haar plek in die vertelling en enige onderskeidende kenmerke te beskryf.

Dit staan normaalweg alles in

diens van die beskry\ving van die intrige. Soms word die beskrywing in die mond van een van die karakters
gelc.

Bybelse karak1:ers word anders beskryf as in modeme novelles .

Dit kom eerder ooreen met die

konvensies wat in volksvertellinge ('"folk narratives") gebruik word - fecverhale, eposse, mites, legends en
so meer. Karakterisering word hier nie primer deur beskrywing gedoen nie.
Karakters word in terme van uiterlike voorkoms geteken.

Belangriker

IS

die skets van hul

persoonlikheid. Op indirekte wyse word karakters deur hul woorde en aksies, en die beskry\ving van hul
innerlike motiewe geteken, asook deur die skrywer se perspektief.
J8
79

80

Vergelyk Alter 198 1: 114-130, Berlin 1983 :34-42 en Bar-Efrat 1989:73-112 vir ' n volledige bcspreking.
Berlin (1983 :4-35) kla dat dit Iyk asof die bybclse verbod op beelde van God oak op die mens van toepassing
gemaak is. Dit Iyk asof Hooglied ' n uitsondering kan wees, alhocwcl beskiywing van die karakters daar haas tot
die gebruik van vergclykings beperk is.
Die opmerking is dikwels gemaak dat vroue meer geneig is am besonderhede van ' n pcrsoon op te merk as mans.
Alhoewel dit ' n seksistiese veralgemening is, kan die kern van waarheid tog die vraag ontlok: is die gebrek aan
beskiywing van karakters in die Bybel nie decls daaraan toe te skryf dat mans (vir die groatste decl) die skiywers
(en waamemers) was nie?
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In Bybc1verhale, soos in die DaniCiverhale, word min of geen melding gernaak van die uiterlike
voorkoms van karakters nie . As Daniel en sy vriende as jongmanne beskryf word, is dit nie eens duidelik of
daarmee bedoel word dat hulle jonger as twintig, of dertig, of veertig jaar is nie. Aigemene beskrywings
word gebruik wanneer unieke kenmerke van karakters geteken word . Die karakters word seide op so 'n
wyse voorgestel dat hulle uitstaan teenoor ander.
Die klere van karakters word glad nie beskryf nie. In 3:21 en 27 word 'n Iys van die drie Jode se klere
gebruik om aan te toon dat die vuur geen indoed op die manne het nie, teenoor die Iyfwagte wat hulle in die
vuur gooi . Later sal meer gese word oor die verteller se voorliefde vir Iyste en repetisie.
' n Groep funksioneer ook dikwels as 'n karakter (Powell 1990:51). Dit gebeur deurdat die geimpliseerde
skrywer die groep stereotipeer, of 'n stereotipering van ' n groep wat reeds by die geimpliseerde lesers
bestaan, gebruik. Stereotipering is ' n konvensionele litercre werktuig waardeur ' n aantal karakters ' n enkele
rol vervul.

5.3.2.3.4.2 Karakters se ilillerlike lewe
' n Tweede tegniek in kar~'terisering is deur die ontbloting van die karakters se innerlike lewe .
word melding gemaak van

kar~'ters

81

So

se liefde en haat, woede en jaloesie, hul denke, wat hulle gesien en

verstaan het, en wat hulle nie weet nie. Dit bied die leser insig in hul denke, emosies en motiverings . Om
die gedagtes van ' n karakter selfs meer konkreet te maak, kan dit in die vorm van ' n innerlike monoloog
gegiet word .
Min inligting word in die verhale oor die gemoedstoestande van die karakters gegee. Die leser kan nooit
vasstel hoe DaniCi gevoel het oor die feit dat hy in ballingskap aan 'n vreemde hof diens doen, of hoc hy
gevoel het toe hy die kos en wyn van die koning moes gebruik nie. Sou die gemoedstoestande beskryf word,
het die leser baie meer van die innerlike motivering van die karakters verstaan.
Twee soorte stellings oor ' n individu se persoonlikheid kan gemaak word . Die eerste beskryf
karaktereienskappe, en die tweede het te doen met die beskrywing van gedagtes en emosionele belewenisse.
In die DaniCiverhale korn min hiervan tereg.

Direkte karakterisering bevat dikwels 'n element van

beoordeling . ' n Persoon word geteken as regverdig, boos, wys of dwaas.
Veralgemening word verder gebruik om die persoon te karakteriseer en te beoordeel.

Die

Deuteronomistiese geskiedskrywer doen dit ook as sy Israel se konings slegs beoordeel daaraan of hulle
getrou aan die Here was of nie. Daniel word as ' n wyse man geteken . Al sy dade word in die lig van die
veralgemening beskryf. Dit geld slegs van die verhale. Die oomblik wanneer die visioene van die laaste ses
hoofstukke beskryf word, word meer van die mens DaniCi beskryf: hy weet nie, hy is bang, hy is swak .
Dit het daartoe gelei dat DaniCi dikwels in tradisionele kommentare as moreel perfek beskryf word
(byvoorbeeld in Keil 1975 :3).
81

Heelparty noem hom in dieselfde asem as Jesus, as 'n man wat geen

Sommige navorsers beweer dal die Bybel nie die innerlike lewe van sy karakters ontbloot rue. Sternberg
(1978: 110-146) en Bar-Efrat (1989:83-88) noem egter talle bybelse voorbeelde him'an.
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swakhede of sonde gehad het rue.

82

Dit word gedoen as ' n voorbecld vir gclowiges . Daniel is ' n man wie se

geloof sy lewenswyse bepaal het. Die morele volmaaktheid wat deur die verhale aan Daniel toegedig word,
het egter eerder met die karakterisering ':an en doel met die karakters in die verhale te doen as met die
be;",u.ting van die figure as "n voorbeeld van moraliteit.
Soms word die gesigsuitdrukkings van die karakters beskryf

Dit word in die eerste verhaal

gelrnpliseer, en later ten opsigte van Nebukadnesar gebruik (3 : 19). Dit is belangrik omdat dit die emosies
van die karakters weerspieel , en in die eerste verhaal effektief gebruik word om "n politieke stelling te maak

Cn gesigsuitdrukking word in

I: 10 gelrnpliseer) .

5.3 .2.3.4.3 Karakters se woorde en dade

' n Volgende wyse van karakterisering is deur die woorde en dade van karakters te beskryf

Die

verteller se perspeI..'tief bepaal meestal die beskrywing van ' n karakter se optrede (vgl 5.2. 1 vir "n bespreking
van die perspektief). Die karakter kan ook deur haar eie woorde geskets word . Dit word gerecld in die
Bybcl aangewend .
Wat van groot belang in die verhale is, is die inhoud van die gesprekke. In ' n groot mate bepaal dit die
intrige, saanl met die brokkies inligting wat deur die verteller weergegee word.

Dit het ten doel om die

gesprekke kontekstuecl te bepaa!. Die gesprekke gee emosie weer, bepaal houdings, moedig tot aksie aan of
verskaf inligting. Baie gesprekke in die verhale is infonnatief van aard. Dit gee inligting weer. Daarby dra
dit by tot die vorrning van die karaI..'ters.
Die karakter se aard word deur haar dade geopenbaar, tot diesclfde mate as wat woorde dit doen . Die
feit dat Daniel die kos weier, vertel baie van horn as mens. Sy karakter word deur sy uiterlike gedrag
verduidclik. Trouens, die verteller gebruik slegs die uiterlike dade om die karakter se inll.:rlike aard, wat van
integriteit en trou getuig, te skets.

Dade word nonnaalweg in die Bybel as belangrikste wyse van

karakterisering benut - werklike lesers ken bybelse karakters hoofsaakJik deur die manier waarop hulle in
verskillende situasies optree. Die karakters se optredes is ook die boublokke van die verhaal se intrige.
Die optrede in die daaglikse lewe van karakters word byna nooit in die Bybel venneld nie, en ons hoor
nooit van die besonderhede van hul daaglikse wei en wee nie. Die karakters word voorgestel in besondere en
ongewone omstandighede, wat die rede vir die vertelling bied. Ongewone omstandighcde het te make met
krisis en stres, wanneer uitsonderlike toetse deurgegaan moet word. Word iets alledaags genoem, soos die
gebruik van kos en wyn (soos in Dan 1:8), vrrvul dit ' n bclangrikc funksie
Die besluite wat mense neem, dra tot ' n groot mate by tot die kennis wat ons van hulle het. Besluite het
te doen met ' n keuse tussen altematiewe. Daarom reflekteer die wyse waarop ' n persoon die stryd tussen
onderskeie begeertes beslis "n waardestelse!'

"

Vergclyk byvoorbeeld: "He is the only spotless character in the Bible outside of tlle Lord Jesus Christ" (Larkin
1929:16).
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Die karakters in die DanieIverhale is eksistensiecl, eerder as essensiecl (Bar-Efrat 1989:90). Dit beteken
dat hullc in situasies van die werklike lewe geteken word. In tenne van die taal wat die karakters beskryf,
word ' n klein aantal adjektiewe gebruik . Adjektiewe word nonnaalweg gebruik om aspekte van ' n persoon
se persoonlikheid te beskryf.
Alter (1987 :23) sien die rede hiervoor as dat die Hebreeuse skrywer die mens like natuur as ontwykend,
onvoorspelbaar en nie-ophelderbaar sien. Die mens is na God se beeld gemaak, en deel ' n mate van die
transendensie van kategoriec en beelde.

Die mens kan nie geetiketteer word nie.

gevalle waar wees, maar ek meen dat Alter veralgemeen.

Dit mag in somrnige

Die gebrek aan karakterbeskrywing in die

Daniclverhale het eerder met die beperkinge wat ' n kort kortverhaal aan die verteller stel, te make. Dit is
dee! van die eie aard van die tipe verhale dat dit kar""1:ers slegs met enkele penstrepe skets.

5.3.2.3.4.4 Kontraste

Karakterisering kan ook deur kontras te weeg gebring word.

Daar is drie tipes van kontrastering

moontlik:
•

die kontras tussen twee karakters ;

•

die kontras met ' n vroe;;re aksie van dieselfde karakter;

•

die kontras met die aanvaarbare nonn.

Karakters toon met tyd verandering, en kontrastering bied 'n goeie manier om die karakterisering te
skets .

8J

'n Aigemene tegniek om ' n kar""1:er te laat uitstaan, en dikwels met min woorde, is deur haar te

kontrasteer met die leser se verwagtinge, of met die verwagte nonn van die gemeenskap waarbinne sy leef.

84

5.3 .2.3.4 .5 Karakters se sosiale status

Belangrik is dat die karakter se sosiale status dikwels in sy woorde gereflekteer word. Wanneer die
koning praat, verskil dit van die hoflike taaI wat gebruik word \Vanneer ' n hofamptenaar of onderdaan met
die koning praat. So behou Daniel vol gens Daniel 6:22 selfs na ' n nag tussen die leeus sy hoflikheid tccnoor
die koning . Dit is ook duidelik uit die "''Yse waarap Daniel sy argument aanbied om nic die kos van die
koning te gebruik nie. Hy gebruik taal en argumente wat verskil \Vanneer hy met die hoofjJaleisbeampte
praat as van die wanneer hy met die (mindere) amptenaar praat (Dan 1:8 teenoor I: 12-13).

8J

"

Vergelyk die onderskeid wat hierbo gemaak is lussen dinamiese en slaliese karakters. Dinamiese karakters se
karakterprolicilOon onlwikkcling in die verloop van die verhaal .
Dil skep die probleem: wal was die aanvaarbare nonne van die sarnclewing len lye van die gebeure wal in die
verhaal geskels word? or is die verhaallaler opgeleken, en hel die norme dalk verskuif? Dil is baie moontlik dal
belekenisnuanserings van bybelse verhale vir modeme mense verlore gegaan hel omdal lesers rue die no nne \Val
len rye van die oplekerung van die verhaal gegcld hel, ken en verstaan nie.
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Die taal waarmee die koning aangespreek word, toon ooreenkoms met die taal wat gebesig word in
gesprek aangaande en met God (vgl byvoorbeeld Dan 2:37-38 met Daniel se gebed in Dan 2:20-23)

Dit

word ' n instrument wat deur die verteller benut word om die tema van soewereiniteit te ontwikkel.
Enige afwykings van die gesprekstyl wat deur die samelewing voorgeskryf word, is van besondere
belang (Bar-Efrat 1989:66) . In bybelse verhale kom hoofsaaklik twee soorte afwykings voor. [n die eerste
plek word die hoflike styl deur ' n spreker gebruik wie se status op gelyke vlak is met die van sy/haar
gespreksgenoot.

Tweedens gebeur dit soms dat die hoflike styl

stand laer is as die van die gespreksgenoot.

a~vesig

is wanneer die spreker se sosialc

Die afwesigheid van hoflikheid kom slegs cen maal in die

verhale voar, in Daniel 3: 16. Die drie vriende mors nie tyd om die koning amptelik en formcel te greet nie.
Die styl wat aan 'n koninklike hof geld, word in aile ander gevalle deur die karakters in die
Danielverhale eerbiedig.

Dit wil iets belangriks onderstreep: die Judcers aan ' n vreemde hof het vrede

gemaak met hul omstandighede. Of is dit dalk eerder ' n geval dat hulle niks aan hul situasie kon doen nie en
dit goedskiks aanvaar?
Karakterisering in bybelse vertellings word hoofsaakhk verkry deur die kunstige kombinasie van
verskeie van of al die tegnieke .

5.3 .2.3.4.6 Daniel as karakter

Daniel as protagonis van die verhale tree deurgaans voorspelbaar op.

8S

En dit kan ook nie anders nie .

Hy tree as "dubbelspeler" vir God op, se Burden (1987:203). Die verhale word in die derde persoon vertel
om die indruk van objektiwiteit te skep. Die Danielfiguur van die verhale (Dan 1-6) kom as goed, vreesloos
en volmaak voor. Fewell (199[ :125) noem die DaniClkarakter sinteties van aard: hy is net te wys en getrou
om oortuigend te wees . Deur al die gebeure bly hy dieselfde.
In die visioene kom Daniel oor as ' n ronde figuur

~

hy is feilbaar (Dan 7:28; 8: 18), hy weet nie altyd

raad nie (7:16), hy ward selfonderrig (10:1) , hy is bang (7 :15 ; 8:17). Hy word 'n volledige karakter. Die
feit dat die visioene in die eerste persoon geskryf is, dra verder by tot die realisme en spanning in die
vertelling.
Nebukadnesar (en Belsasar en Darius) is nie in die eerste plek die antagoniste van die verhale nie.
Daniel is dubbelganger vir die werklike pretagonis, die Jode se Here, terwyl die konings asook die wyse
manne verteenwoordigers van die werklike antagonis, die Babiloniese gode,

IS.

Die eintlike stryd word

tussen God en die gode gevoer, en die werklike tema is soewereiniteit (vgl Fewell 1991:125 en Joubert
1979).

85

Prolagonis word hier in die sin van die hoofrolspclcr gebruik, lcenoor die anlagonis. wat die tccnstaandcr se rol

vervul. Spangenberg (l998b:I02) gebruik die term "protagonis" om te verwys na die karakter wie se handelinge
reaksie onllok, terwyl we "antagonis" die teenpany is wat op die handelinge reageer. Ek gebruik die terme in ' n
positiewe en negatiewe sin, as die een wat goed doen teenoor we cen wat die bose veneenwoordig. Vergelyk
Sehoonees et aI (1965 :36. 668) wat na "protagorus" as voorvegter, en "antagorus" as teenstander verwys.
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5.3.2.3.4.7 Simpatie, empatie en antipatie

Literatuur inspireer die verbeelding. Die leser vereense1wig haar met die karakters in die verhaalwereld .
Liter':re kritici noem dit empatie.

Empatie is ' n "involuntary projection", of "an inner mimicry" van die

sensasie van wat die leser waameem (Abrams 1981:48). Lesers empatiseer die meeste met karakters wat
soortgelyk aan hulle is (realistiese empatie) of met karakters wat verteenwoordig wat hulle graag sou wou
wees (idealistiese empatie) . Empatie tussen

' 11

geimpliseerde leser en enige karakter word slegs gevestig op

die basis van ' n gegewe evaluerende gesigspunt en karaktertrekke.
Die literere konsep van simpatie is verwant aan empatie.

Dit word gebruik wanneer die leser se

identifikasie met 'n karakter minder intens is . Die leser identifiseer haar nie vollcdig met die karakter nie,
maar voel saam met die karakter.
karakter se gesigspunt te deel.
skrywer benut word.

Die geimpliseerde leser kan simpatie met ' n karakter he sander am die

Soos empatie, is simpatie 'n literere tegniek wat deur die geimpliseerde

Een van die mees effektiewe maniere wat die skI),wer gebruik am simpatie vir 'n

karakter by die leser te wek, is am simpatie vir die karakter toe te ken aan 'n karakter met wie die leser
empatie het. Die leser van 'n vertelling gee die meeste am vir karakteIs vir wie die protagonis die meeste
omgee . Die protagonis is die karakter met wie die leser 'n mate van empatie beleef.
Antipatie is gevoelens van vervreemding van en vyandigheid teenoor sekere karakters . Die skrywer
wek antipatie vir haar karakters op dieselfde wyse as positiewe simpatieke reaksies . As die geimpliseerde
leser met ' n karakter empatiseer wat aversie teenoor 'n ander karakter vertoon, sal sy oak aversie teenoor die
karakter openbaar (Powell 1990:57).
Empatie, simpatie en antipatie het te doen met lesers se identifisering met karakters in die vertelling.
Lesers kan ook deur verhale gelei word am soortgelyke identifiserings met werklike persone in die werklike
wcreld te maak . Narratiewe kritici beskou dit as ' n veI\vysingsdenkfout am liter"re elemente in terme van
veronderstelde antesedente in die werklike wereld te interpreteer.

5.3.2.4

86

Intrige

'n Vierde element wat universeel in narratiewe voorkom, is die intrige.

87

Die intrige bestaan uit gebeure

wat in die vertelling afspeel. Gebeure bestaan nie slegs uit dade en aksies nie. Woorde, gedagtes, gevoelens
en persepsies vorm oak gebeure.
86

87

Oit gebeur as die Matteusevangelie gebruik word om anti-Semitisme te voed. Oit het dikwels in die geskiedenis
gebeur. as Jade beskuldig is dat hullc hulself veroordeel het met die woorde: "Laat sy bloed op ons en ons kinders
wees" (Matt 27:25).
Skrywers wat die narratiewe kuns van Bybelse verhale beskryf, gebruik die woorde "plot " en "se lling"
(byvoorbeeld Berlin 1983: 102-104: Sternberg 1985:172, 264-268 en Bar-Efrat 1989:93). " Plot" word hier as
uintrige" vertaal, in die sin van 'n reeks gcbeurtenisse en situasics in 'n verhaal wat tot 'n klimaks lei en in die
ontknoping opgelos word. Oie element van slinkse of Iistige planne word nie ingereken. soos dikwels aan die
woord toegedig word nie. "Selling " word met "agtergrond" venaal. Oit word gebruik in die sin van dit waaneen
die narratief afspeel.
Oit mag verwys na ' n tydruimtelike gegewe, of sosio-ekonomiese en politieke
omstandighede.
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Om bloot die gebeure as die inhoud van 'n narratief te beskou, is nie genoeg nie. Die navorser moet ook
na die "story-as-diseoursed" gaan kyk.

Hoc word die gebeure deur die geimpliseerde skrywer aangebied?

Wat probeer die skrywer se met haar organisering en aanbieding van gebeure?

5.3 .2.4 .1

88

Kern en satelliete

Barihes (Chatman 1978:43-44) merk op dat aile gebeure nie dieselfde bclang het nie. Sommige gebeure
is so belangrik dat dit nie uit die vertelling gehaal kan word sonder om die logika van die verhaal te vernietig
rue. Oit word die kern ("kernel", of "noyau" in Frans) genoem. Hierteenoor kan die satelliete ("satellites",
of "calalyse" in Frans) uitgelaat word sonder om enige invloed op die basiese intrige te he. Die vertelling sal
steeds in essensie diesclfde Iyk, alhowel dit aan estetiese waarde sal inboet.

Kerngebeure het te doen met

keuses wat die daaropvolgende ontwikkeling van die intrige bepaal. Satellietgebeure behels nie keuses nie,
maar beskryf slegs die uitwerking van die keuses wat in die kerngebeure gemaak is.
Navorsers vind dat vir die verdeling van 'n verhaal in kern- en satellietgebeure daar min objektiewe
kriteria bestaan. Oit bemoeilik die onderskeid. Tog meen ek kan dit van waarde wees om 'n hierargie in die
belangrikheid van gebeure te bepaal. Oit help die navorser om die intrige beter te verstaan . 89

5.3 .2.4 .2

Analepses en prolepses

'n Onderskeid word gemaak tussen "analepses" , waarin 'n gebeure eers na dit gebeur het, vertel word, en

"prolepses", waar 'n gebeur vertel word voor dit plaasvind.

"Prolepses" kom voor wanneer die Bybcl

voorspellings maak oor gebeure wat nog in die toekoms Ie. "Analepses" word dikwels gebruik om iets wat
nou gebeur, te verduidelik aan die hand van iets wat voorheen gebeur het.

5.3.2.4.3

Kousaliteit

Die navorser ondersoek elemente van kousaliteit in 'n poging om die intrige van die narratief te verstaan.
Kousale verhoudings lussen gebeure kan in die volgende kategoriee verdeel word:
•

moontlikheid, wat verwys na 'n gebeure wat die voorkoms van 'n ander gebeure moontlik

maak
•

waarskynlikheid, wat verwys na 'n gebeure wat die voorkoms van 'n ander waarskynlik

maak
•

88

89

afhanklikheid, wat verwys na 'n gebeure wat die voorkoms van 'n ander veroorsaak.

Die studie van die organisering van 'n vertelling se materiaal konsentreer in 'n groat mate op stylclemente. Vir 'n

bespreking van verskillende stylelemente, vergelyk 5.3.2.5.
Die kart kortverhaal, wat die genre van die Danielverhale vorrn, laat min mimte vir so ' n onderskeid. Die verhaal
is so kart dat aile gebeure kernbelangrik is, met enkele kleiner uitsonderings.
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Kousaliteit is 'n definitiewe karaktertrek van intrige (Forster 1927:86) . Die verhaal het 'n intrige omdat
die gebeure in die verhaal op een of ander wyse in verband met mekaar staan. Die kousale verband tussen
gebeure is die intrige.
'n Intrige verloop episodies wanneer die geinopliseerde skrywer kort insidente of episodes reg na mekaar
rapporteer. Die epi sodes kan los van mekaar verstaan en waardeer word . Die navorser laat egter eers reg
aan die literere lees daarvan geskied wanneer sy die skakels tussen die episodes verstaan . Die skakels kan
eksplisiet verduidelik word, of geimpliseer word .
Om reg aan die DaniClverhale (Dan 1-6) te laat geskied, is dit nodig dat die navorser al ses verhale langs
mekaar plaas . Sy ondersoek dan die kousale verbande tussen die verhale, wat bydra tot die betekenis van die
individuele verhale, asook van die verhalekorpus as geheeI.

90

Narratiewe kritiek sock na logiese progressies

van oorsaak en gevolg . 91

5.3.2.4.4

Konflikanalise

Die narratologiese kritikus onderwerp gebeure aan 'n konflikanalise om die intrige te verstaan. Konflik
is "a clash of actions, ideas, desires, or wills" (Perrine 1974 :44). Die botsinge is integraal aan die vertelling.
Dit is moeilik om aan 'n verhaal te dink wat nie een of ander clement van konflik bevat nie . Die navorser stel
belang hoe die konflik ontwikkel en afloop. Dit vorm die intrige van die verhaaI.
Konflik korn voor op verskillende vlakke.

Die mees algemene is konflik lussen karakters.

Dit kan

dikwels verklaar word aan die hand van verskille in gesigspunte of onversoenbare karaktertrekke. Konflik
kan ook tussen karakters en hul agtergrond bestaan . Of karakters kan in konflik met die natuur of die
samelewing wees, of met hul "lot" . Karakters kan selfs in konflik met hulself wees. Die navorser analiseer
die individuele gebeure wat 'n verhaal vorm, in terme van wat dit bydra tot die ontwikkcling en resolusie van
konflik in die vertelling as 'n geheeI.
Die aard van konflik kan soms verstaan word in terme van bcdreiginge of dreigemente wat partye vir
mekaar vorm. Die resolusie van die konflik bestaan dan daarin dat die bedreiging 'n werklikheid word, of
onvervuld bly. Dit gebeur soms dat konflik onopgclos gclaat word. Waar dit gebeur, is die effek belangrik.
Onopgeloste konflik is geneig om by die leser te bly. Lesers verwag en dring daarop aan dat daar resolusie
van konflik sal wees. Waar die geirnpliseerde skrywer nie aan die verwagting voldoen nie, is lesers geneig
om die konflik op hul eie lewe toe te pas in 'n poging om dit self op te los . 92

90

91

92

Historiese kritiek sien elke verhaal in terme van ' n apane ontwikkelingsproses wat op ' n laat stadium byeengevocg
is. Dit is ' n belangrike insig. Liter"re kritiek ondersoek egter die verhalekorpus as geheel, en die insigte wat
daaruit verwerf word, dra ook by tot die interpretasie van die verhale.
Dit is moonUik dat die navorser kOllsale verbande sien waar dit nie bestaan nie. Dan word elke gebeure die oorsaak
van die volgende. Die leser moet versiglig wees om slegs na die struktuur te sock wat die skrywer aan die verhaal
opgedring het. Lesers het ' n inherente geneigdheid om die beginsel van veroorsaking op ' n verhaal toe te pas. In
die woorde van Chatman (1978 :45): "our minds inveterately seek strukture and will provide it if necessary".
Powell (1990 :44) stel voor dat die kort einde van die Mark"Usevangelie so bedoel is. Die geimpliseer skrywcr wil
die leser dwing om die vraag te beantwoord: wat sou ck doen as ek daar was?
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5.3.2.4.5

Protagonis en anatagonis

Die intrige bestaan uit die stryd lussen die protagorus en die antagonis. Dit lei tot 'n ontknoping van die
intrige nadat die spanningslyn ontwikkel het tot 'n klimaks (Burden 1987:204)

In die DanieIverhale word

die ontknoping van die intrige in die erkenning van die beheer van God oor die geskiedenis en politieke
prosesse gevind (Dan 2:47; 4:3 ; 5:29). Dit word ook getoon deur sy beloning van die getroues (Dan 1:20;
3:25; 6:23) . Die aard van die intrige bestaan hier uit die probleem van die verhouding tussen die mens se
mag en haar verantwoordelikheid teenoor God.
Die intrige is die Iyn wat geleidelik oploop tot 'n klimaks, en dan afloop tot 'n toestand van ontspanning.
Ander patrone van intrige-ontwikkeling bestaan ook. 'n Skielike draai mag 'n onverwagte ontwikkeling inlui .
In die sentrum van die intrige staan amper altyd 'n konflik of botsing lussen twee magte. Die twee magte
mag twee individue of groepe wees, of een persoon \Vat in konflik met haarsclf is, of 'n persoon teenoor 'n
instelling, gebruik of uitkyk, of 'n individu en 'n bonatuurlike mag.

5.3 .2.4.6

Kleiner narratiewe eenhede

Die intrige bestaan uit kleiner narratiewe eenhede.

Die eenhede is beide temporeel en oorsaaklik

gerangskik. Met ander woorde, die insidente waaruit die komplot bestaan, volg mekaar chronologies sowel
as oorsaakJik op.

Een insident is die gevolg van die vorige een, en die oorsaak van die volgende een.

Dikwels bestaan die opeenvolging as die interpretasie van die verteller. En die verteller se interpretasie het
in bybelse narratiewe 'n teologiese rugsteun: dit is God wat die gang van gebeure bepaal en beheer.
Sommige gebeure pas rue in die noue kousale ketting wat deur die narratief geskets word,

In

dien bloot as oorsaak van 'n volgende insident, en nie as gevolg van 'n vorige nie (Bar-Efrat 1989:95).

Die. Dit
9J

Die verteller gebruik dikwcls "omdat" en "want" (1 en 'J) om die verbande lussen gebeure aan te dui .
Waar dit rue voorkom rue, word van die leser verwag om dit te begryp . In bybclse narratiewe word gebeure
dikwels deur waw aan mekaar verbind. Gebeure wat rue 'n oorsaakJike verband met die res van die vertelling
het rue, word seide oorgelewer. Dit veroorsaak dat bybelse narratiewe goed en kohesief gekonstrueer is.
Dikwels organiseer die verteller die insidente sodat die onderlinge parallelle, kontrasterende of
opeenvolgende verhoudings duidelik gesien word. Soms is die rangskikking in die vorrn van 'n ehiastiese en
konsentriese struktuur met voorwaartse beweging.

Daniel I word gekenmerk deur 'n ring- of omhullende

struktuur (A - tydsaanduiding - Dan 1: I ... A - tydsaanduiding - Dan 1:2 1). 94 Die ehiastiese struktuur word
ook dikwcls gebruik in die volgorde waarin karakters aan die leser voorgestcl word.

9J

Bar-Efrat (1989:95) gebruik die woorde van die slang aan die vrou in die Edenverhaal (Gen 3) as voorbeeld
hiervan. Die slang se woorde hall rue verband met wat vooraf gebeur het nic, maar sy woorde lei tot die vrou se

94

optrede.
Die konsentriese struktuur is in die vorm A,B,x,B,A, en die ehiastiese in die vorrn A,B,B,A.
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Wanneer die navorser die intrige ondersoek, is dit nodig dat die verskillende dele of blokke onderskei
word, wat met die toncle ("acls") van 'n toneelstuk ooreenkom . Die dele word dikwels deur plek of tyd van
mekaar onderskei. Andersins word die dele deur onderwerpe of temas van mekaar onderskei . Die skrywer
gebruik dikwels diesclfde woorde en wortels van woorde om parallelle tussen dele of insidente te
beklemtoon . Dieselfde tegnieke kan aangewend word om toncle of dele met mekaar te kontrasteer.

5.3.2.4 .7

Frekwensie van gebeure

Narratiewe kritiei stel ook belang in die frekwensie waarrnee gebeure in 'n vertelling voorkom, asook die
frekwensie waarrnee die gebeure in die vertelling gerapporteer word. Genette (1980: 11 3-160) beskryf vier
moontlike verhoudings tussen frekwensie in vertellings en vertelde tyd, of diskoers- en storietydtyd: 95
•

Enkelvoudige vertelling rapporteer 'n gebeure wat een maal plaasvind, slegs een maal.

•

Herhalende vertelling rapporteer 'n gebeure wat slegs een maal plaasvind, by herhaling .

•

Meervoudig-enkelvoudige vertelling rapporteer herhaaldclik 'n gebeure wat herhaaldelik

plaasvind .
•

Iteratiewe vertelling rapporteer 'n gebeure wat herhaaldelik plaasvind, slegs een maal.

Die geimpliseerde skrywer gebruik haar beheer oor die frekwensie waarrnee sy gebeure aanmeld, om
leiding aan die lesers te gee hoe om die teks te verstaan (Powell 1990 :40) .
Die narratief begin met 'n beskrywing van die situasie wat die aksie voorafgaan . Dit dien as inleiding tot
die aksie. Dit gee agtergrondinligting oor die karakters - wat is hul name, kenmerke en fisiese voorkoms en
omstandighede, status en verhoudings .
In die Danielverhale kom die inligting nie clke keer voor nie, omdat dit in die eersle verhaal reeds gegee
IS .

Dit is ook moontlik dat agtergrondinligting nie aan die leser beskikbaar geslcl word nie, omdat die

skrywer aanvaar dat haar (eerste) lesers daarvan bewus is . Die leser in bybelse tye het agtergrondmateriaal
uit hul tradisies oor persone en gebeure uit die verlede, asook werklikhede van hul kultuur geken.
Soms word agtergrondinligting in die loop van die verhaal bekend gestel, soos die narratief dit vereis .
Die verteller kan die inIigting in redaksionele notas gee, of in die mond van die karakters plaas. Die twee

modi van die verskaffing van agtergrondinligting, aan die begin of in die loop van die vertelling, word ook
soms gekombineer. Dit is hoe die mens 'n nuwe kennis ook leer ken . In baie gevalle is sekere inligting oor
die persoon reeds bekend, en in die loop van die ontwikkeling van die verhouding kom verdere kennis by.
Daar word aanvaar dat die narratief geen inligting aanbied wat nie 'n direkte funksie in die on:wikkeling
van die drama het nie .
betekenishorisonne.

95
96

Elke brokkie inligting vervul 'n funks ie, en is nuttig in die bepaling van die

96

Vergelyk ook Chalman (1978:78-79).
"There is never leisurely description for its own sake" (Alter 1987:22). Die beskr)~ving van tonele geskied mel die
minsle besondcrhede. Die karaklers se akliwileile oor baie jare word in enkele sinne beskryf. Slegs die
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Die intrige ontwikkel van 'n aanvanklike situasie deur 'n ketting van gebeure tot 'n sentrale gebeurtenis,
wat die hooffaktor van verandering is.

Hieruit groei verskeie kleiner insidente wat die finale situasie

beskryf. As die aksielyn tussen die aanv2'1klike en finale situasie geteken word, stel dit die intrige voor. In
by!;~I~e

kortverhale word die klassieke Iyn gebruik: van 'n kalm vertrekpunt, deur die stadi" van

betrokkenheid, tot die klimaks van konflik en spanning, om dan vinnig na die eindpunt van rustigheid te val.
Soms gebruik die verteller die tegniek van 'n skynbare oplossing van die konflik, net om die spanning
verder te laat styg na 'n volgende hoogtepunt.

Eers hiema vind die werklike oplossing van die konflik of

afloop plaas.

5.3.2.4.8

Ironie en intrige

Die OanieIskrywer gebruik dikwels die intrige om ironiese situasies te skets. Oit gebeur byvoorbeeld in
Daniel 3:17-18, as die drie Jode nie weet of hul God hulle sal red nie. Die ironiese situasie ontstaan as die
karakter minder as die leser weet. Die karakter praat vanuit haar onskuld, terwyl die leser weet wat werklik
besig is om te gebeur. Oit kan ook gebeur as die karakter onbewus dinge doen wat nie in haar belang is nie.
Oeur haar besluite en optrede benadeel sy haarself, sonder om dit dadelik te besef. Dit kan ook as 'n ketting
van gebeure beskryf word wat veroorsaak dat die protagonis se belange benadeel word .
Dramatiese ironie dien om kritiek uit te spreek of skokkende gebeure en tragiese situasies te bcklemtoon.
Dit kan ook dien om die siening te verdedig dat geregtigheid in die wereld heers.

Elke mens kry wat sy

verdien, al mag die karakter anders dink (Bar-Efrat 1989:125,128). Die gebruik van die term "tien maal" as
beskrywing van die kontras tussen die Joodse en Chaldese wyse manne in Daniel 1:20 dien as ironic om aan
te toon dat God in beheer van verdienste is .

5.3.2.5

Styl

Die skrywer se gebruik van woorde en sinne word deur haar styl bepaal, en dit beinvloed hoe haar
vertelling gaan Iyk.

Styl verryk of beklemtoon die betekenis van die sinne.

Oit bepaal die leser se

gesindheid oor wat gebeur. Styl bestaan onder andere uit die volgende elemente: vergelykings, metafore,
klanknabootsing, ritme, woordgebruik, herhaling, grammatiese vorme, sintaktiese strukture en sintipes.
Struktuur-analise gee aandag hieraan.

Oit is die stylelemente wat die navorser in staat stel om die

oppervlakte-struktuur te ontsluit. Enige aspek van taal mag stilisties belangrik word as die skrywer dit so
aanwend. Besondere belang word aan ongewone en seldsame gebruik van woorde en strukture geheg. Oit
trek die leser se aandag, net soos herhaling of die rittniese gebruik van woorde in 'n frase of buitengewone
woordorde.

noodsaaklikste word gesc. Inligting oor hoe karakters Iyk is skaars. Die skrywer stel slegs belang om te so wat
nodig is om sy vertelling te verstaan.
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Die Oanielverhale is hoofsaakJik in Aramees oorgclewer. Oit maak dit byna onmoontlik om ongewone
of scldsame gebruik van woorde en strukture te herken, omdat min ander Aramese literatuur oorgclewer is .
Oiesclfde geld in mindere mate van die Hebreeuse taal.

Modeme kennis van Bybclse Hebreeus is steeds

beperk.

5.3.2.5. 1

Tekste Ictterlik en figuurlik geinterpreteer

Stilistiese instrumente kan te doen he met klank en rilme, die betekenis van woorde en die her haling van
woorde en frases , en woordorde (Bar-Efrat 1989:200-217) .
Soms moedig die geimpliseerde skrywer van 'n literere werk die leser aan om sekere interpretasies te
verwerp en ander te aanvaar, of ten minste altematiewe verklarings te ondersoek. Simboliek en ironic is
nuttige retoriese instrumente om die docl te bereik.
Oit is moontlik om 'n vertelling verkeerd te verstaan deur dit letterlik woord vir woord en frase vir frase
te Ices.

97

Oit is belangrik dat die leser op vergclykings en metafore bedag sal wees . Sy moet sensitief vir

meervoudige lesings van die teks word, sodat sy nie die skrywer verkeerd verstaan nie.

5.3 .2.5.2

Stylfigure

Stylfigure (soos vergelyking en metafore), beelde, tekens, simbole en motiewe vestig 'n besondere
gemeenskap tussen die geimpliseerde skrywer en die geimpliseerde leser.

Die leser word deur die

becldspraak in die teks gelei om die teks op 'n besondere manier te verstaan (Powell 1990:29) . Wat gese
word, beteken meer as wat op die oog af Iyk. Stylfigure vereis van die leser om meer moeite te docn om die
teks te verstaan .
Oikwels bou die geimpliseerde skrywer stylfigure doelbewus in die teks in om die leser beWlls daarvan
te maak dat sy nie die teks allcen letterlik kan verklaar nie.

Die geimpliseerde skrywer verskaf deur

simboliek "implicit commentary and directional signs" aan die leser (Culpepper 1983:181)

98

Oit is die doel

van narratiewe kritiek om die betekenis wat deur die geimpliscerde skrywer bedocl word, bloot te Ie.
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Vergelyk ' n anikel deur ' n span mediese spesialiste wat Lukas 22 :44 probeer verklaar aan die hand van ' n
scldsame lipe bloeding wal soms voorkom by mense wat onder erge slrcs verkeer. Jesus sou dan deur sy
sweetkliere gebloei het (Edwards, Gabel & Hosmer 1986: 1456). Oit is hoogs onwaarslcynlik dat die geimpliseerde
leser van Lukas se vertelling sou dink aan ' n seldsame tipe bloeding as sy lees van Jesus se ervarings in Getsemane.
Die skrywer gebruik die vergelyking van die bleed sweet in dieselfde sin as haar verwysing na Jesus as ' n
hoenderhen in Lukas 13 :34.
Culpepper (1983:4-5) slel vier kalegoriee voor waantil die bctekenis van simbole afgelei kan word:
• argetipiese simbole lei hul betekenis af van kontckste wal universeel is, soos die basiese teenstelling tussen lig
en duistcrnis;
• simbole van voorvaderlike vitaliteit ontleen betekenis aan ouer bronne, soos die getal drie of tien wat in die Ou
Testament 'n besondere assosiasie het:
• simbole geskep deur die geimpliseerde skrywer kan slegs binne die konleks van die besonderc vertelling
vcrstaan word:
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' n Effektiewe stylfiguur is ironic, wat reeds by die beskrywing van die verteller se gesigspunt (1.5 .2. 1)
bespreek is . Soos in die geval van stylfigure, kan die leser ironie nie raaksien as die teks bloat letterlik
gclees word nie. Simboliek vra van die leser om iets meer raak te sien as wat in die teks staan. Daarenteen
sien die leser ironic eers raak as sy werklike betekenis verklaar in terme van die teenoorgestelde betekenis
van wat in die teks staan.
Uspensky (1973 :87) defmieer ironic as die nie-samevalling ("nonconcllrrence")van gesigspunt soos deur
spraak, aksies, motiewe en geloof geopenbaar. So teken die skrywer 'n karakter se spraak ironies wanneer
die gesigspunt wat daardeur uitgedruk word, nie met die karakter se dade ooreenkom nie. Aksies is ironies
as dit nie met motiewe ooreenstem nie. Ironic is "always the result of a disparity of understanding" (Scholes
& Kellogg 1966:240) .
Soms maak navorsers 'n onderskeid tussen verbale en situasionele ironic. Verba Ie ironic verwys dan na
gevalle waar die spreker doelbewus iets se maar die teenoorgestclde bedoe!.

Situasioncle of dramatiese

ironie kom voar waar die spreker of dader nie bewus is dat haar optrede die teenoorgestelde uitwerking het
me. Die karak-ters is slagoffers van wat gebeur. Slegs die leser weet van die spreker of dader se dilemma,
omdat die skrywer dit aan haar openbaar.
Soms word ironie weggesteek, sodat die leser dit maklik miskyk. Ironie dien geen docl as dit nie ontdek
word nie (Boath 1974:5 -6) . Die leser moet versigtig wees om nie oor ironie te Ices nie. Aan die ander kant
geld die waarskuwing van Duke (1985 :2): "Scholars and critics who quest after ironies in a te,,1 are prone,
once they have caught the thrill of the hunt, to become downright intoxicated, not only bagging their limit so
to speak, but opening fire on everything in the text that moves" . Dan gebeur dit dat bespreking van ironic in
'n teks meer oar die kreatiwiteit van die leser vertel as van die skrywer.

5.3.2.5.3

Stappe in interpretasie van vertelling

Booth (1974 : 10-13) noem vier stappe waardeur die skrywer die leser lei om die vertelling te interpreteer:
•

die leser veTWerp die letter like betckenis van die woorde op grond van interne of eksterne

leidrade;
•

die leser probeer die teks aan die hand van altematiewe verduidclikings verstaan;

•

die leser evalueer die alternatiewe in terme van wat sy van die gelmpliseerde skrywer glo;

•

die skrywer neem 'n besluit oar watter betekenis korrek is, op grond van wat sy aanvaar die

bedoclings van die skrywer met die vertelling is .

simbole met kulturele inhoud verkry hul betekenis uit die sosiale en kulturele konteks van die werklike
skrywer en haar gemeenskap.
Veral die laastc simbooltipe skep probleme vir die vcrklaarder. Toegang tot die betekenis van si mbole wat
kulturecl bepaal is, kan nie deur bestudering van die vertelling verkry word nie. Die gelmpliseerde skrywer
aanvaar dat die gelmplisecrde leser dit verstaan. sonder verdere toeligting. As moderne lesers die vertelling lees.
maak hulle staat op die insigle van historiese kritiek om lig op die simboliek te werp.
•
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Die vier stappe kan ongereflekteerd en onmiddellik plaasvind.

In aile geval dwing dit die leser tot

nadenke oor die geimplisccrde skry\ver, en haar bedoeling met die teks.

Booth (1974 : 12) se die

rekonstruksie van ironie vereis van die leser "a delightful leap of intuition" . Om sin van die vertelling te
maak, is die leser verplig om nie slegs die skry\ver se bedoelings te oorweeg nie, maar dit ook te aanvaar.
Die gebruik van ironie en simboliek moedig die leser aan om die teks herhaaldelik te lees, want "even the
most perceptive reader is never sure he or she has received all the signals the text is sending" (Culpepper
1983151).

5.3 .2.5.4

Skrywer se narratiewe patrone

Soms kan ' n geimpliseerde skry\ver uitgeken word deur haar gebruik van narratiewe patrone, wat uit
herhalende gebruik van dieselfde stylfigure bestaan . Hierdeur lei die skrywer die leser in begrip van die teks.
Die patrone bestaan uit herhaalde gebruik van ' n stylfiguur of ' n kombinasie van stylfigure. Die leser herken
die skrywer aan die patroon. . Dit sluit strukturele instrumente in wat herhaaldelik deur die skrywer gebruik
word, asook ontwerpeienskappe wat gebruik word om die teks te organisccr en aan te bied. Dit is vir die
narratiewe kritikus belangrik om literere beginsels te onderskei wat die geimpliseerde skry\ver gevolg het toe
sy haar werk georganiseer het.

99

die geimpliseerde skrywer werp .

99

Narratiewe kritici ondersock komposisionale patrone vir die lig wat dit op
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Die belangslelling is nie nuul in bybelse sludies nie. Komposisie-analise en reloriese kritiek is al lankal besig om
orgaruseringsrnotiewe in bybelse teksle Ie ondersoek. Bauer (1988 : 13-20; Bauer se werk is op die van Howard
Kuist 1947 en Roben Traina 1985 gebaseer) slel vyfiien kalegoriec van "compositional relationships" voor wal in
bybclse venellings voorkorn :
• herhaling behels repetisie van soongelyke of identiese clemente. Herhaling bestaan op twee vlakke :
klankherhaling, waar onder rym, alliterasie en assonansie as woorspcl aangewend word, en suiwer herhaling,
wat bestaan uit herhaling aan die begin en einde van 'n kolon, of in identiese woordpare (Watson 1984:274278). Die funksies van herhaling is: om die luisteraar or leser in staat te stel om iets weer te hoor wat sy
moontlik gentis het, en wat die veneller as belangrik ago Herhaling lei ook tot die skepping van nuwe
materiaal, wat die literere werk voltooi. Dit help om die struktuur van die werk te versterk, deur die
komponente daarvan aan mekaar te verbind. Herhaling het ook dramaliese eITek. Dit druk volledigheid uit.
Beklemtoning kan ook deur herhaling bewerkslellig word, hetsy negatief of positief (Walson 1984:278-279) ;
• kontras assosieer of stel dinge wat rue dieselfde is nie, of die teenoorgestelde is, naas mekaar:
• vergelyking assosieer of stel dinge wat dieselfde of soongelyk is, naas mekaar;
• veroorsaking en substansiasie orden die venelling deur verhoudings van oorsaak en gevolg (veroorsaking is
die beweging van oorsaak na gevolg, en substansiasie die beweging van gevolg na oorsaak);
• klimaks vertcenwoordig 'n beweging van k1ciner na grater intcnsiteit
• spilpunt dui 'n verandering in die rigting van die venelling aan, hetsy 'n positiewe na negaliewe ontwikkeling
of vice versa;
•
partikularisasic of vcralgemening behels beweging in die teks na verduideliking \Val of meer spesifiek of
meer omvattend word~

•
•
•
•
•
•

doelstellings struktureer die venelling aan die hand van die beweging van ntiddcle tot docl ;
voorbcreiding verwys na die insluiting van materiaal in een deel van die venelling mel die primere doel om
die leser voor te berei op 'n volgende deel van die venelling;
opsomming bied 'n samevatting of verkoning van materiaal wat elders in groler besonderhede bespreek word;
ondervraging dui op die gebruik van 'n vraag of probleem, gevolg dellr die antwoord of oplossing:
inclusio verwys na die herhaling van eienskappe aan die begin en einde van 'n eenheid:
verwisseling behels 'n afwisscling van elemente in 'n a-b-a-b-pauoon:
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Bauer (1988: 19-20) dui aan dat komposisionele verhoudings intrinsiek aan aile kuns is.
musiek, die skilderkuns, beeldhouwerk en argitektuur voor.
vorme van Iiteratuur.

Dit kom in

Die ondersoeker vind dit ook in nie-narratiewe

Of die skrywer bewus was daarvan of nie, haar besluite oor hoe die materiaal

georganiseer en aangebied word, is bepalend vir die leser se begrip daarvan .

6. Hoofstukindeling, ortografie en begripsverheldering

Hoofstuk 2 bestaan uit twee dele.

Ek beskryf eerstens aspekte van die agtergrond van die litercr-

historiese benaderingswyse in terme van drie komponente: struktuur-analise, histories-kritiese metodes en
narratologiese kritiek.

Hiema, in ' n tweede decl, ondersoek ek die Forschllngsgeschichte van belangrike

inleidende vraagstukke tot die Danielboek.

Die ontstaan van die DaniClverhale, en die DaniClboek word

bespreek. Die kwessie van die Danielboek as geskiedskrywing vloei hieruit voort. 'n Vraagstuk wat hiermee
saamhang, is die outeurskap van die bock.

Die Danielboek word in die Massoretiese kanon onder die

Geskrifte, en in ander tradisies onder die Profete aangetref Se dit enigiets vir die interpretasie van die bock?
Die Danielfiguur speel binne ander tekste 'n rol. Is dit dieselfde figuur? Ek ondersoek ook die genre van die
Danielverhale soos dit deur die eeue deur eksegete voorgestel is . 'n Volgende vraag wat aan die orde kom,
is : beteken die feit dat die Danielverhale in 'n apokaliptiese bock voorkom, dat die verhale ook apokalipties
verklaar moet word? Ten slotte beskryf ek die Sitze im Leben van die boek: die veronderstelde sesde en
werklike tweede eeuse kontekste.
In hoofstukke 3 en 4 bespreek ek Daniel I en 2 onderskeidel ik, as eksemplare van die waarde van die
Iiterer-historiese benaderingswyse om

bybel~e

tekste te ontslui!.

Na enkele inlcidende aantekeninge,

ondemeem ek 'n struktuur-analitiese ondersoek na die teks . Ek doen dit aan die hand van twee ontledings.
In die eerste plek gebruik ek Propp se model om die teks funksioneel te ontleed . In die tweede pick gebruik
ek die semiotiese ontlcding om die teks in perikoopeenhede te verdeel, met die doel om die funksies en
kwalifikasies te identifiseer.

Die beskrywing van funksies en kwalifikasies stel die navorser in staat om

pertinente transformasies asook semiotiese vierkante te beskryf Wanneer die pertinente transformasies en
semiotiese vierkante beskryf is, kan die waardes daaruit afgelei word wat die skrywer wil oordra, en kan
narratiewe programme vir die teks geskryf word. Vervolgens doen ek 'n detail-analise van die teks waarin ek
diaehroniese en sinchroniese insigtc versoen . Ek docn dit aan die hand van die temas wat struktuur-analise
in die teks vasgestel he!. Ten slotte vat ek die resultate saam in die beskrywing van die teks in terme van
narratologiese elemente: die verteller, agtergrond, karakters, intrige en stylelemente.
Ek sluit in hoofstuk 5 af met 'n sintese van gevolgtrekkings .

chiasmc het te doen met die herhaling van clemente in 'n omgekeerde ordc: a-b-b-a;
tussenvoeging verwys na die invoeging van In literere ecnhcid in die midde van ander literere ccnhcdc.
Partikularisasie is die mees algemene stylfiguur van die Markusevangclie. Handelinge is rondom die beginsel van
veralgemening gebou (powell 1990:33 -34). So vertoon elke skrywer se werk unieke voorliefdes vir stylfigure.
•
•

100
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Die addenda bevat addisionele inligting waama in die stu die verwys word . In die bespreking van die
literer-historiese benaderingswyse in hoofstuk I verwys ek na die Aame-Thompson-klassifikasie van
verhaaltipes, asook na Propp se klassifikasie van fuoksies in verhale. Volledige inligting daaroor word in
addenda 1. 1 en 1.2 verskaf. Ek bespreek die k\Vessie van die apokaliptiese aard van die Danielboek en die
invloed daarvan op die verklaring van die Danielverhale in hoofstuk 2. Daniel I se verdeling in lees- en
perikoopeenhede asook die analisering daarvan in funksies en kwalifikasies is vervat in addenda 3. 1-3 .3. En
Daniel 2 se verdeling in lees- en perikoopeer.hede, asook die analise van die loflied en uitleg van die droom,
en die bespreking van die pertinente transformasies kom in addenda 4.1-4 .5 voor.
Enkele ortografiese opmerkings is van pas. Ek gebruik vet letterskrif om die aandag op belangrike
terme en begrippe te vestig, en skuinsskrif vir vreemde woorde. In die narratologiese bespreking gebruik ek
konsekwent die litercre terme"leeseenheid" en "perikoopeenheid".
met ' n subjek en predikaat.

' n Leeseenheid bestaan uit ' n kemsin,

' n Perikoopeenheid is die saamgroepering van leeseenhede of kemsinne wat

bymekaar hoort omdat dit dieselfde tema bevat (Calloud 197614-15).

Die perikoopeenhede vonn die

basiese elemente waaruit die struktuur van die verhaal afgelei word.
Die kerklike tradisie waarin ek my bevind verkneg vroue tot onderdanigheid aan mans met sy
literalistiese verklaring van die Bybel. In reaksie hierop gebruik ek inklusiewe taal. Soos in die Voor\Voord
genoem, gebruik ek die vroulike terme in hoofstukke 1, 3 en 5, en die manlike in hoofstukke 2 en 4.
Die term " narratiewe of narratologiese kritiek" gebruik ek in ' n beperkende sin . Sommige navorsers
verwys met die term "narratologie" na die hele veld van literere kritiek. Ek benut "narratologie" om naas
retoriese kritiek (wat die skrywer se gebruik van retoriese instrumente ondersoek) en leserrespons-kritiek
(wat die leser se rol om ' n teks se betekenis te bepaal ondersock) te staan. Dit kom ooreen met onder andere
Powell (1990 :19); Chatman (1978 :149-150); Abrams (198124); Berlin (1983 :15) en Patte (1989 : 6) se
gebruik.
In die bespreking van Daniel I en 2 benut ek die Hebreeuse teks . In eokele gevalle waar ek ander

Hebreeuse woorde gebruik, transkribeer ek.
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HOOFSTUK 2: FORSCHUNGSGESCHICHTE
Ek

bespreek

eerstens

enkele aspekte van die Forschungsgeschichte

van die literer-historiese

ber.3c:ringsw)'se wat benut word om die DaniCiverhale te interpreteer, in brre trekke. Hiema gee ek u;u-.dag
aan die Forschungsgeschichte van inleidende vraagstukke.

2.1 Forschungsgeschichte: aspekte van die literer-historiese benaderingswyse

Ek benader die literer-historiese verklaringswyse vanuit drie hocke: struktuur-analities, histories en
narratologies . Aantekeninge oor enkele aspekte van die Forschllngsgeschlchle van elke hock word gebied .

2.1.1

Struktuur-analise

I

Struktuur-analise is deur De Saussure, Levi-Strauss, Barthes, Piaget en Jacobson ontwikkcI tot 'n hoogs
gekompliseerde analitiese instrument.

Die bewering word gemaak dat as die navorser die instrument

rigoristies gebruik, diescIfde betekenis deur aIle navorsers gevind sal word.

2

Professionele semiologie het

begin met die werk van Dc Saussure in 19 I 6. Dc Saussure betoog dat taal sekere universele patrone of
strukture refiekteer, wat op s)' beurt die universcIe ordes binne die menslike brein refiekteer (De Saussure
1959: I 2; Jacobson 1974: 147). Alle narratiewe is ' n uitdrukking van die diep strukture. Die taak van die
student is om die aard van hierdie patrone te ontdek (Amerding 1997:69).

3

De Saussure (1959 :39) bou sy werk op die onderskeid tussen "parole " en '-1angue ", waar " Ianglle " na
die stelsel van verhoudings wat taal vorm, verw)'s . Dit is die abstraksie wat deur die studie van "paro/es" na
vore kom . Hy beklemtoon ook dat die elemente van taal nie betekenis in sigseIf het l1;e. Betekenis kom
voort uit die sistemiese verhoudings waarbinne die elemente van "langue " staan.
De Saussure werk op die vlak van taai. Die moontlikheid van ' n struktureIc stu die is afhanklik van die
hipotese dat gelyksoortige beperkinge op elke narratief inwerk. Die hipotese is dat die narratief sy "langue "
het, dit is ' n geintemaliseerde stelsel wat die narratiewe gemeenskap onbewustelik toepas om te bepaal of 'n
gegewe narratief goed gevorm is . Die bevindinge van strukturaliste soos Propp dui daarop dat die hipotese
gcIdig is.

,
3

Vergelyk Richter (1971 :20 1-278); Childs (1 977:28-3C); Stuhlmacher (1977 :61-91); Kraus (1982:510-531); Steck
(1983 :6): Wanke (in Fohrer 1983 :64-83) ; Barth & Steck (1989 :78-114) en Steck (1995:49-64) vir meer volledige
besprekings. Ek bespreek slegs enkele aspekte van die geskiedenis van die benaderingswyses.
Daniel Pane praat in sy inleiding tot Cal loud (I 976 :ix) van "a rigorous scientiJic method" \Vat dit vir aile navorsers
moontlik maak om die betekenis van ' n teks raak te vat. En Patte & Patte (1978:11 ) meen : " ... by employing this
method we should be able to describe the system of convictions presupposed by the text with such rigor tl,at two
exegetes working independently of each other should reach very similar conclusions".
Dc Sallssure se werk volg kort op die publikasie van Freud se deurslaggcwende bock oor die interpretasie van
drome, wat in 1900 verskyn. Freud formulccr die teorie van argetipes. wat beweer dat die menslike brein 'n
kollektiewe geheue bevat wat die mens in staat stel om diep strukture te herken. Tot watter mate Dc Saussure se
werk hierop gebaseer is, is nie bekend nie.
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Levi-Strauss (1963 : 121) veralgemcen De Saussure se linguistiek deur struktuur-analise as "n
interdissiplinere metode bekend te stel . As antropoloog bewcer hy dat sosiale substeisels van primitiewc
gemecnskappe gelyksoortig aan taal beskou kan word.
Saussure se linguistiek.

Hy analiseer die aanname aan die hand van Dc

So word toelaatbare en ontoelaatbare huwelike in ' n verwantskapsameiewing

gelyksoortig beskou aan sintaktiese en asintaktiese sinne. Die huwelik word volgens ' n stelsel georganiseer
wat die samelewing geintemaliseer het, sonder om noodwendig van die onderliggende logika bewus te wees .
Levi-Strauss se bekendste werk is gebascer op mites, veral Amero-Indiaanse mitologie (dit is ' n vier
volume-werk en verskyn in 1970, 1973, 1978 en 1981). Mites is "n vorm van taal. Daarom kan De Saussure
se linguistiek die basis vorm van ' n strukturele bestudering van mites .
' n Onderskeid word soms tussen hoe en lae strukturalisme gemaak (Scholes 1974: 157).

Hoe

strukturalisme word deur Levi-Strauss beliggaam. Hy konsentreer op "diep" strukture, die staties-Iogiese
verhoudings tussen elemente. Lae strukturalisme word deur Genette se narratologie beliggaam. Hy is mcer
begaan oor die modaliteite van oppervlakte-strukture. Narratologie het gegroei uit die praktyk van literere
kritiek, terwyl hoe strukturalisme eerder "n interdissiplincre bydrae tot die litererc wereld was.

Propp se

werk Ie ook op die terrein van lac strukturalisme.
Levi-Strauss (1963:41) verskil van Propp deur nie sintagmaties te werk te gaan wat tot die beskrywing
van kategoriee lei nie.

Hy volg die paradigmatiese benadering wat die belang van besondere terme

beklemtoon wat as plaasvervangers in die mite dien . Hy beklemtoon dat ' n strukturele benadering met die
moontlike betekenisse van terme en funksies moet handel om sinvol te wees, en nie bloot met die
opeenvolging daarvan besig kan wees nie .
Hy (Levi-Strauss 1963 :93) reduseer die mite tot ' n gekompliseerde "sin", en vergelyk dan die mite-sinne
met mekaar. So vind hy dat die talle mites binne ' n kultuur ' n komplekse stel "transformasies" van mekaar
vorm. Op die mees abstrru-'le vlak kan die transformasies tot binere opposisies herlei word. Dit is so omdat
die mens like lewe uit opposisies bestaan, soos lewe en dood, man en vrou, natuur en kultuur, en so meer.
Die opposisies moet verduidelik word om die wereld leefbaar te maak. En dit is die werk van mites . Mites
organiseer die opposisies en maak die wereld bevatlik.

Maar dit doen meer: dit bemiddel ook die mees

onuitstaanbare opposisies . Levi-Strauss (1963 :224) beweer dat daar ' n innerlike mens like noodwendigheid
is om met die wereld op hierdie manier te handel.
Propp (1968) reduseer eenhonderd Russiese verhale tot een en dertig intrige-elemente of " funksies ". Hy
bevind dat geen verhaal al die funksies bevat nie . Waar ' n verhaal wei verskeie van die funksies bevat, is dit
altyd in dieselfde volgorde (Propp 1968 :22-23) .

Die funksies wat Propp onderskei, kan in vier groepe

saamgevat word:
•

die versteuring van die status quo wat die verhaal in beweging stel, deur "gebrek" of "'gemeenheid"'
(funksies 1-Vlll in Propp se numering) ;

•

die opsporing, oortuiging en tocrusting van ' n held, en die held se beweging na die plek van konflik
(funksies IX-XfY) ;
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•

die konflik of geveg, waarin die held die gemene mag(te) verslaan of die gebrek oorkom (funksies
XV-XIX);

•

die hcld keer terug huis toe, Jay erkenning, tree in die huwelik, en so meer (funksies XX-XXXI).

4

Die moontlikheid van narratiewe sintaksis wat deur Propp bekend gestel is, is deur Greimas (J 983)
verder gevoer. Hy meen Propp se beskrywing van die funksies is nog te beskrywend om as abstraksies te
dien . So bestaan daar funksies wat deur Propp gedifferensieer word, maar wat ' n identiese logiese struktuur
bevat (Greimas 1983 :222-235) . Greimas beskryf self hoogs abstraJ..'te en algemene modelle vir narratiewe
sintaksis . Die aktansiele model is die belangrikste en mees bekende daarvan .
Greimas is egter nie tevrede met die sintaksis van semanties Icc kategoriee soos Levi-Strauss was nie.
Selfs die aktansie/e model, wat op ' n haas eindelose verskeidenheid van maniere voltooi kan word, is
onderworpe aan beperkinge op die vlak van betekenis . Greimas poog om ' n strukturcle model te beskryf wat
beide die sintagmatiese en paradigmatiese benaderings omsluit.
Patte het Greimas se benadering op bybelse studies toegepas, terwyl hy saam met Greimas gewerk het
aan die tcaretiese ontwikkcling van die benadering. Patte (i 976:52) se metode beskou die aksie in die teks
as ' n sintagmatiese stel opeenvolgings .
· 5
verteenwoord19.

Elkeen daarvan word deur Greimas se aktansiCle modcl

Patte & Patte (1978) definieer ' n presiese doclstelling vir bybelse strukturele werk: om die stelsel van
oortuigings en waardes wat deur die teks gegenereer word, te identifiseer.

Hul werk bied ook ' n

metodologie hoe om van ' n narratief tot die mitiese struktuur of waardestclsel wat deur die narratief
opgewek word, te beweeg . Hul1c (Patte & Patte 1978: 19) ontwerp die semiotiese vierkant vanuit Aristotcles
se logika, gebaseer op Greimas se werk.
Die !wee skrywers Ices die teks eerstcl1; vir aile teenstellings, dit is narratiewe eenhede wat mekaar
negeer. Hiema word diesel fde objek na teenoorgestelde ontvangers oorgedra, volgens Greimas se aktansiCle
skema . Of teenoorgeste1de objekte word na dieselfde ontvanger oorgedra, of dieselfde objek word oorgedra
en nie oorgedra nie tot dieselfde ontvanger (Patte & Patte 1978:27) . Vervolgens word die weersprekende
eenhede in narratiewe opeenvolging gclees, sod at verhoudings van teenstrydigheid tussen die terme van
konsekutiewe kontradiksies geskep word . So word ' n hele stclsel van semiotiese vierkante opgebou. Vanuit
die stelscl word die diep waardes van die teks eventueel afgelees.
In sy latere werk praat Patte (J990) van ' n "generative trajectory" wat bestaan uit die stadia en vlakke

van ' n narratiewe analise. Die inhoud van die metode stem grootliks ooreen met Patte & Patte (\978). Die
stappe wat gevolg word, is die identifikasie van eksplisiete opposisies in die teks, wat gevolg word deur die
benutting van die opposisies om die auteur se "geloof' of oortuigings (waardes) uit te ken, sodat die outeur
se wyse van oortuiging van die leser van die waardes aangetoon kan word .

4

Sien addendum 1.2 vir ' n vollediger bespreking.
Patte (1976:52) se pogings bied min resultate. volgens sy eie getuienis. Hiema benut hy Levi-Strauss se mitiese
analise om verskeie Nuwe Testamentiese tekste te verklaar, maar dit is minder suksesvol (Aichele et al 1995 :79).
56

Hoofstuk 2: Forschungsgeschichte

Patte se werk domineer die Engelssprekende wercld.

6

Tog is daar ook baanbrekerswerk deur ander

navorsers gedoen . CAD[R (Centre pOllr I 'Analyse du Discollrs Religieux) se werk is die toepassing van
semiotiese teorie in die algemeen, en die strukturcle semiotiek van Greimas in besonder, op die eksegese van
die Bybel.

7

Aan die hand van die metodologiec van Dc Saussure, Barthes, Propp, Greimas en Levi-Strauss het die
Semeia gegroei. Vrocc uitgawes van die tydskrif is aan strukturalisme gewy. Patte het leiding geneem by

die Stmctllralism and Exegesis Group van die Society of Biblical Llferatllre . Veral Se/1/e/O 18 (1980) en 26
(1983) het belangrike bydraes opgclewer. Na 1980 het die strukturalistiese benadering al minder aandag in
Amerika geniet. Uitsonderings is die werk van 10bling, Culley, Malbon en Prewitt. Die werk van Nida (en
Louw, in Suid-Afrika) moet ook vermeld word, wat semantiese aspekte van strukturcle linguistiek verder
ontwikkel het.

2.1.2

Historiese kritiek

8

Die AlIfkltirung word gekenmerk deur ' n diep gewortclde vertroue in die menslike rede. Die mens toets
ailes, oak die Bybel , met sy rede.

9

Die kritiek lei onder andere tot want roue in die gesag van die Skrif. Uit

die kritiek groei twee metodes van Bybelondersoek.

Die literer-kritiese metode poog om die werk van

verskillende outeurs binne ' n teks te onderskei , terwyl die historiese metode faktore waaruit die gebeure en
gesigspunte in die Bybel ontwikkel het, ondersoek (Burden [979 : 18).

Historiese waarhede, insluitende

bybelse leerstellings, moet eers aan die toets van die rede onderwerp word voor dit as geldig aanvaar kan

'\lord.
In die eerste helfte van die agtiende eeu werk geleerdes saam om ' n kritiese teks van die Nuwe
Testament te publiseer. Die kritiese teks is op die aanname gebaseer dat die Bybel net soas enige ander boek
verklaar behoort te word . Die nuwe hermeneutiese vertrekpunt is dat die leser die taak het om vas te stel wat
die eerste hoarders in bepaalde uitsprake verstaan het.

6

8

9

Die eksegeet moet hom na die taal en tyd van die

Vir 'n volledigc en omvaucnde oorsig van scmiotiek tot op datum. in besondcr in die tradisie van Grcimas se

semiotiek, vergclyk Delorme (1992).
Die mondstuk van die Sentrum is die joernaal, Semiotique et bible ( 1975-). Skrywers wat gereeld daartoe bydra. is
Cal loud, Delorme en Panier. Erhardt Giiltgemann se Linguistica Biblica vervul in dieselfde bchoefte. Ongclukkig
is min van die Franse werke in Engels vertaal. Die uitsonderings is Barthes, Calloud, Genuyt, Marin en die Groupe
d 'Entrevernes se wcrkc.
Die metodes en hul Forschungsgeschichte is goed bcskryf, omdat dit al vir eeue in die kerk gebruik wOld. Ek skets
die navorsingsgeskiedenis in enkele bree pcnstrepe. en gee meer aa ndag aan die twee nuwer benaderings wat
gevolg word. Vergelyk Richter (1971 :39-179); Kraus (1972 :50-83 : 278-310 en 1982 :80-91. 152-172,3 97-400.
510-531); Childs (1977:28-30); Stuhlmacher (1977: 19-91); Steck (1983 :3 a-3d): Rogerson (1984 : 15-289): Barth &
Steck (1989: 11-1 39) en Steck (1995 :39-158) vir volledige besprekings.
Descartes voer in 1637 die beginscl van metodologiese t\\Tfel in wat die wetenskaplike en historiese metodes
drasties verander. Die bclangrikste bcginscl is dat die rede die enigste kriterium van waarheid is. Locke voer in
1695 die beginsel in Bybelnavorsing deur. Die menslike rede is die natuurlike openbaring waar God deur middel
van sy natuurkragte nuwe ontdekkings aan die mens bekend maak. wat deur die rede bekragtig word. Die Bybcl as
opcnbaring is waar tot die mate wat dit met die rede ooreenstem (Flew 1966:177-180: Hick 1973 :17-1948-51 :
Urmson 1975:7 1-77: 158-162 en Flew 1979: 189-192).
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skrywer verplaas . Die beginsel vorrn die hoeksteen van kritiese eksegese asook van die filologies-historiese
metode.

lo

Keil beskryf in die tweede helfte van die agtiende eeu die taak van die histories-grammatiese eksegese:
om die skrywer se gedagtes weer te dink, sonder om daarrnee waarde-oordele of waarheidsoordele te trek.

II

Sehleierrnaeher werk aan die begin van die negentiende eeu 'n teorie vir herrneneutiek uit, as die kuns om
die bedoeling van die oorspronklike outeur in die beg rip van die teenswoordige leser te vertaa!. Vertaling is
dus nie ' n woordelikse omsetting uit Hebreeus nie, maar die kommunikasie van die Bybelse boodskap aan
die modeme leser. By die vertaling van die boodskap moet die begrip en ervaring van die uitlegger in ag
genccm word.
Die gevolg van die Aujklarung is dat die Bybelboeke historiese dokumente geword het, wat soos enige
ander anti eke bron bestudeer en bevraagteken word . Die geskiedenis word die kriterium vir die verstaan van
die Bybe!. En geskiedenis word rasionalisties en later positiwisties of eksak benader.

2.1.3

12

Narratologie

lets oor die historiese ontwikkeling van bybelse narratologie moet gese word. Scholes (1974 : 157-167)
beskryf die werk van Genette as lae strukturalisme.

Tog verkies meeste om die tipe navorsing as

narratologie te beskryf, eerder as om dit met strukturalisme in verband te bring. Narratologie het van talle
literere strominge gedrink.

Anglo-Amerikaanse Nuwe Kritiek, Franse Strukturalisme, die Tel-Aviv Skool

van Poetiek en die Fenomenologie van Lees het almal ' n bydrae tot die ontwikkeling van narratologiese
teorie gclewer, alhoewel dit nie hul uitsluitlike bydrae was nie (Bal 1985: 13). Die doel van narratologiese
teorie is om die eienskappe wat eie aan of pertinent tot die betrokke teks is, te isoleer, te beskryf en te
klassifiseer.
Genette (1980) bied ' n dialektiek van teoretiese en beskrywende poetiek, as hy induktief met die teks
omgaan .

13

Sy dialektiek is gebou op ' n weiering om prioriteit aan Of teo ric

of beskrywing

te verleen.

Genette (1980:25-32) onderskei drie vlakke wat vir aile narratiewe geld. In die eerste pick sien hy die teks,
die narratief (" n!cil "). Hieruit word die storie (" hislOire ") gerekonstrueer, wat bestaan uit die gebeure wat in
10

II

12

13

Emesti (1707-1781) skei die Ou en Nuwe Testament in sy eksegetiese arbeid, en ontwikkel eksegetiese uitleg. Hy
Ie die grondslag van die grammatiese of filologiese metode. Semler ontwikkel die histories-kritiese metode. Hy
beweer dat sommige boeke onder historiese omstandighede aan die kanon tocgevoeg is. Die feit dat ' n bock by die
Bybcl ingesluit is, beteken nie dat die bock heilsbetekenis vir gclowiges het nie. Die inspirasie van die Skrif maak
pIck vir onbevooroordeelde historiese metodes. Semler maak saos Luther en Theodonus ' n onderskeid tussen Skrif
en Woord van God.
Comte (1798-1857) dryf die soeke na die redc1ike verder met sy positiwisme - die beginscl dat wetenskaplike
denke net van die positiewe, die waameembare of daadwerklike gegewe kan uitgaan. Dit beteken dat die redclike
met die eksakte vervang word. Dit lei tot Von Rancke (1795-1886) se soeke in die historiese wetenskap na "hoe dit
werklik gebeur het", of"wie es eigenllich gewesen is/".
Die filologies-historiese metode is sterk deur die Calvinistiese inspirasieleer beinvloed. Daarom aanvaar dit die
historisiteit van die Bybc1verhale op 'n positiwistiese wyse in die sin dat dit werklik gebeur het soos dit in die teks
beskryf is. Die hcle Bybcl is die Woord van God. Die histories-kritiese benadering het 'n Lutherse inslag, en gaan
van die standpunt uit dat die Woord van God in die Bybel tenuggevind word. Die rede is die maatstaf om die
historisiteit van bybelse vertellings te vind.
Dit staan direk teen stnukturalisme wat deduktief met die teks werk.
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die verhaal weergegee word en wat die objek van die narratief is .

Aan die ander kant is die vertelling

("narration "), die daad van die vertcl met sy spatiale en temporcle konteks. Genette se werk bestaan daaruit
om die talle verbande tussen die drie vlakke aan te dui en Ie bespreek.

Tyd ("tense ") dui die temporcle

verband tussen die storie en vertcldaad aan - die chronologiese opeenvolging van gebeure teenoor die
herrangskikte teksopeenvolging. Modus of stemming ("mood ") dui die ander, nie-temporele modaliteite van
die storie se gebeure as narratief aan - die wyse waarop die inhoud van die storie gefi ltreer en gekleur word.
Uiting ("voice ") dui weer op die verskuiwende verband van die verteldaad tot die storie aan die een kant, en
tot die geadresseerdc(s) aan die ander kant.
Genette se werk was belangrik, maar het slegs as inleiding tot bybclse narratologiese studie gedien.
Chatman (1978) volg in die voetspore van Genette, Barthes, Bremond en Todorov. Hy onderskei tussen die
wat van die narratief (die inhoud) en die hoe daarvan (die wyse waarop die narratief uitgedruk word) . Die
dualistiese onderskeid word ook beskryf as die storie Chistoire "), die inhoud of Iyn van gebeure en aksies,
en die diskoers ("discours "), dit is die uitdrukking of manier waarop die inhoud gekommmunikeer word .
Chatman ( 1978 : 15 I) se narratiewe kommunikasiemodcl bestaan uit die volgende clemente:

NARRATIEWE TEKS

Werklike
Outeur

Geimpliseerde

=> (Verteller) => (Vertclde)

outeur

Geimpliseerde

Werklike

leser

leser

In Anglo-Amerikaanse navorsing oor teoretiese ontwikkeling van die narratologiese metode het Wayne

C Booth, Ronald Crane en Northrop Frye bekendheid verwerf.

Wat die toepassing daarvan op bybelse

narratiewe betref, Iyk die prentjie anders . Die sewentigerjare sien dat strukturalisme met ywer deur bybclse
eksegete toegepas word .

Narratologiese ondersoek van bybelse tekste bly egter agterwec tot in die

tagtigerjare . Hierna word dit die literere studiemetode by voorkeur. Ondersoekers plaas die klem veral op
die gesigspunt ("point of view"), wat alles insluit wat die skrywer doen om die storiewereld op sy gehoor af
· . 14
te dwmg
In narratologiese studie van die Hebreeuse Bybel word die term poetiek dikwcls bo narratologie of
narratiewe kritiek verkies, as gevolg van die invloed van die Tcl Aviv Skool van Poctiek wat onder lciding
van Sternberg ' n bepalende invloed uitgeoefen het.

15

Bar-EfTat (1989) beskryf die bybclse narratiewe kuns in terme van die kategoriec van die verteller,
karakters, intrige, tyd en pick, en sty!. Hy gee geen aandag aan wat die terme in buite-bybclse studies (in
14

15

Booth (1961) se werk dui die rigting aan in terme van gesigspunt. terwyllser (1978) begin om die rol van die
leesproses en die leser te bestudeer.
Narratologie is eintIik ' n onderafdeling van poctiek. skryf Berlin (1983: 15). Ek gebruik die term in dieselfde sin as
wat sy dit doen, in tcenstelling met die inklusiewe en omvattende gebruik daarvan vir die hele veld van poctiek.
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literere kringe) beteken nie. Alter (I 981) doen dieselfde: hy benut terme soos dialoog en repetisie sonder
om die debat wat in literere kringe daaroor gevoer word, in ag te neem .

16

Berlin (I983) sluit hierby in haar

belangrike studie aan: sy beperk haar bespreking van poetiek tot die bybclse narralief, alhoewcl sy dit dan in
verband met algemene narratiewe teorie bring . 17
Polzin volg in die Iradisie van Sternberg, maar ook van Bakhtin, ' n Russiese formali s.

Bakhtin se

metode is om die wissel werking van stemme in die teks te analiseer. Die stemme behoort aan die verteller
en karakters. Hy werk met die kategoriec van monoloog en dialoog, en korreieer verskillende behandclings
van die stemme met verskillende narratiewe ideologiec.

In sy ondersoeke in Deuterononium, Josua en

Rigters bevind Polzin (I 980: 16-24) dat elkeen van die boeke verskil in die wyse waarop dit goddelike
irusiatief en menslike respons verstaan en teken. Goddelike spraak en menslike interpretasie verskil, sodal 'n
gegewe boek 'n antwoord, of korrektief op ' n vroeere werk vonn . Hy analiseer die rol van die verteller in
dieple, en toon die kompleksiteil daarvan aan.
Bal (1985) se bydrae tot die Iiterer-kritiese bespreking van narratologie Ie in 'n handboek wat sy oor die
onderwerp skryf. Sy volg dit op met 'n trilogie van studies waarin sy haar melodologie op bybelse tekste
loepas (I987 en twee in 1988). Bal volg in Genette se voetspore met haar beklemtoning van fokalisasie. Sy

Ie

ook kJem op narratologie in diens van ' n algemene kulturele kritiek . Sy gebruik Greimas se semiotiese

vierkant om die teologiese en liter"re kodes van 'n teks te beskryf, alhoewcl sy 'n uitgesproke kritikus van
ander aspekte van Greimas se strukturalisme is.
Sy lewer 'n groot bydrae met haar bespreking van narratiewe subjektiwiteit. Op die eenvoudigste vlak
stel sy die vraag aan die teks : wie praat? wie sien? wie tree op? Hoe verdecl die teks, met ander woorde,
die funksies van direkte spraak, narratiewe aksie en fokalisasie tussen die verteller en die karakters. Dit
vorm die oe waardeur die gebeure in

di ~

teks op eruge gegewe tydstip waargeneem word.

Haar

kwantitatiewe analise (wie praat, wie praat die meeste, wie kom nooit aan die woord nie) is interessanl, maar
sy gaan verder en vra: wie praat eerslc, wie praat met gesag, wie fokaliseer die finale gevolg van die
narratiewe gebeure, en so meer.
White (I 99 J: I 7) leen ook van Bakhtin as hy beweer dat die menslike subjck slegs in intersubjektiwileit
geskep is soos dit lingUistics verband hou met ander subjekte.

Die kind se blootstelling aan taal is

traumaties, omdat die onmiddellikheid van die beeld plek moet maak vir die afstand van die leken (woord of
frase).

Die kind word egter rue slegs bloot geslcl aan 'n vreemde stelscl van tekens nie. Hy kan ook

subjekskap ontwikkel deur die gebruik van taal. Hy word mede-skepper van die steise!' Die funksie van
literatuur is om hierdie fundamentele proses weer Ie bepaal, sodat die subjek daaroor kan reflekteer. Die
skepping van narratiewe karakter herhaal die trauma waardeur taal oorspronkJik in die bewussyn gevestig is .
White (I 991 : I 8) gebruik die Russiese formalistiese kategorie van defamiliarisering, wat na literatuur kyk in
terme van die effek wat dit op die subjek het. Hy gebruik ' n tipologie van narratief wat op die onderskeie

16
17

In sy werk van 1989 slei Aller dil reg as hy sy sludie leen die konleks van 'n algemene hterere bespreking plaas.
Sy maak ckslensief gcbruik van die leorice van hlcnere kritiei soos Uspensky en Labov.
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modi gebaseer is, waardeur die diskoers van die vertcller in verband met die van die karakters gebring word.
Die tipologie korreleer die modi met drie " funksies " van taal in die algemeen (White 199 \:58) :

FUNKSIE

Modus

Ekspressief

Verteenwoordigend

Simbolies

Passief

x

(x)

(x)

x

(x)

Indirek
Aktief

x

In die diagram dui "x" die dominante modus aan, terwyl "(x)" ' n ondergeskikte modus aandui wat deur
die narratiewe funksie benut word . Die verteenwoordigende funksie kom ooreen met die "hy" of "sy" van
die verteller, en die ekspressiewe funksie met die "ek" van die karakter.

In verteenwoordigende narratief

oorheers die verteller en oefen hy beheer oor die karakters uit vanuit 'n neutrale, teruggetrokke perspektief.
Hy het ook objektiewe kennis van die bewussyn van sy karak-ters .

Die karakters in die verhalc beleef

konfliJ..-te oor begeerde objekte, en die verhaal het seide oop moontlikhcde. Dit is die tekste wat tipies deur
Propp en Grcimas geanaliscer is. In direktc kontras staan die ekspressiewe narratief Wat raar is . In die tekste
breek die karakter los van die beheer van die verteller. Die karakters bestaan haas cksklusief deur dialoog
met mekaar. Die intersubjektiwiteit van die teks word sover gevoer dat die subjek gehecl afhanklik van die
ander is vir sy eie teenwoordigheid (White 1991 :71) .
Die opposisie tussen die twee tipes verhale word deur die simboliese funksie bemiddel. Hier word die
grens tussen verteller en karakter minder duidclik getrek deur die narratiewe produksie van ' n
"onpersoonlike bewussyn" wat nie aan die verteller of karakters behoort nie, maar aan beide (White
1991 :77) . Die karakters is in innerlike dialoog met die verteller.
White (1991 :37) vind dat in bybclse narratief die bemiddelende taalgebeure wat die grens tussen
verteller en karakters laat vervaag en die simboliese narratief moontlik maak, die goddelike stem is . God is
formeel 'n karakter in die narratief.

Maar die goddelike stem behoort nie aan die gegewe, stabiele wereld

van verteenwoordigende narratief of aan die relatiwistiese wcrcld van ekspressiewe narratief nie.

Die

verteller praat as een wat in dicselfde verhouding tot die goddclike stem staan as enige van die karakters .
White (1978:41-43) organiseer sy lesings rondom die mikro-dialoe tussen die goddelike stem en die
karakters. Die karakters is vry, maar nie in ' n totale relatiwistiese individualisme nie.
Kritiek teen narratologie het ook nie uitgebly nie. Hier word slegs op die belangrikste tendense gewys .
Coste (1990:410) mcen narratologie se taak is om instrumente te ontwikkcl wat gebruik kan word om
strategiee vir vrede en vooruitgang te ontwikkel. Hy kla dat dit nie (genoeg) gcbeur nie. Dat narratologie
wei ' n politieke agenda kan he, is duidelik uit die werk van Derrida, asook Jameson (1981) se duidelike
politieke (Marxistiese) anaIisering van tekste. Jameson se werk is op Greimas en Levi-Strauss gebaseer. Hy
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dring aan dat die historiese ingebedheid van die teks erken word, maar mcen dat daar nie ' n ooreenkoms
tussen die teks en ' n "geskiedenis' onafhanklik van die teks bestaan nie.
Daar is reeds daarop gew)'s dat somrrugc van die navorsers wat die bybelse teks narratologies Ices, die
huidige Iiterer-kritiese gesprek ignoreer. Dit bcnadeel die geloofwaardigheid van navorsing.
' n Verdere punt van kritiek is ook in termc van struktuur-analise gemeld: die neiging wat soms voorkom
om positiwistiese eise te maak ten opsigte van die resultate wat deur die ondersoek opgelewer word . Bal
(1990 :750) pleit vir ' n rigoristiese analise van narratiewe struktuur, '"by countering interpretations based on
prejudiee, eonvention, or ideology". As narratologiese diskocrs werklik krities wil wees, kan daar nooit ' n
een-tot-een ooreenkoms tussen narratief as objek en narratologie as metode bestaan nie.

2.2 Forschungsgeschicllte: inleidende vraagstukke
Die

verklaring

van

die

Danii!lverhale

(Dan

1-6)

verteenwoordig

'n

"'Ye

en

diepgaande

navorsingsproblcmatiek. Die sake moet eers aangesprcck word voor die verhale self bestudeer kan word .
Die ccrste vraag het te doen met die ontstaan van die DanieIboek. Waar en hoe het dit ontstaan? Is die
geimpliseerde ontstaansdatum wat die skrywer in sy boek aanbied, die werklike ontstaansdatum?
antwoord hierop lei tot verdere vrae.

Bied die DanieIbock geskiedenis aan?

Die

Wat s6 dit vir die

geloofwaardigheid van die boek as deel van die bybelse kanon as dit nie histories van aard is nie? Of is die
DanieIbock dalk ' n profetiese werk? Die Danielbock word tussen die Geskrifte in die Hebreeuse kanon, en
tussen die Profete in die Griekse kanon aangetref. Wat se dit vir modeme interpretasie van die boek ? Die
Danielfiguur word ook in ander tekste gebruik . Is dit dieselfde figuur? Figureer die DaniClfiguur as ' n
stereotipe?
Om die boek sinvol te verstaan, is dit nodig om te weet wat die genre is wat daardeur verteenwoordig
word. Nadat die diachroniese vrae beantwoord is, word dit moontlik om oor die genre van die DanieIboek te
dink. As dit nie ' n historiese of profetiese werk is nie, waner Iiteratuursoort is dit dan?
Die DanieIverhale kom in 'n bock voor wat apokaliptiese trekke vertoon . Baic navorsers lecs Daniel 2
saam met die visioene van Daniel 7-12, en verklaar dit as apokaliptiese literatuur.
literatuur, en waar kom dit vandaan?

Wat is apokaliptiese

En oefen die feit dat die Danielvisioene (Dan 7-12) apokaliptiese

trekke vertoon enige invloed op die verklaring van die DaniClverhale (Dan 1-6) uit?
Ten slotte skets ek die verhale se veronderstelde en wcrklike SUz im Leben . Dit bestaan uit die sesde
eeuse ballingskapskonteks, en die tweede eeuse Makkabese konteks. Die verklaring van die DanieIverhale
geskicd teen die agtergronde.

2.2.1

Ontstaan van die DanieIverhale, en die Danielboek - Drie teoriee

Daar bestaan drie teoriee oor die ontstaan van die Danielboek (Zenger 1998:461). Dic eerste hipotese
beweer dat die bock as 'n eenheid aan die hand van 'n enkele skrywer ontstaan het ("Einheitshypothese") .
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Hiertccnoor staan die fragmente-hipotese, wat meen dat die bock uit losstaande fragmente bestaan wat
langs mekaar geplaas is ("Fragmenlenhypolhesen").

'n Variasie op die fragmente-hipotese is die

opstapelingshipotese of "AujslockungshYPolhese", wat aanvaar dat die bock uit fragmente bestaan, maar dat
daar 'n geskicdenis in die groei van die bock van enkele fragmente tot die uiteindelike produk bestaan. Die
meeste nuwe hipoteses oor die ontstaan van die DaniCiboek berus op die opstapelingshipotese.
Die drie hipoteses hou verband met die Skrifbeskouing wat die onderskeie navorsers gebruik. Die leser
wat die 8ybcl as die Woord van God beskou wat tot die laaste Hebreeuse vokaalteken geinspireer is. het
geen ander keuse as om alles Ietterlik te vertaal en te interpreteer nie (Spangenberg 1998b:33). Vir die Ieser
het die 8ybel objektiewe gesag wat in die waarheid en historisiteit van sy verhale gcdemonstreer word . Die
leser beskou die Danielverhale as werklike gebeurtenisse in die lewe van vier Joodse jongmanne. Hierdie
vier Jode is letterlik in 606/5 v.c. , tydens 'n beleg wat nie in die 8ybel beskryf word nie, deur Nebukadnesar
na 8abel weggevoer.

Hier het DaniCi vir die volle duur van die ballingskap aan die hof van verskeie

heidense konings diens gedoen. Die ballingskap was letterlik sewentig jaar omdat Jeremia geskryf het dat dit
sewentig jaar sal wees.

J8

Dit vorm die eenheidshipotese.

Die fragmente- en opstapelingsteoriee hou verband met die omwenteling in die mens se historiese
denke asook die insigte van die modeme Iiteratuurwetenskap wat ingespan word om die teks te verklaar. Die
denke aanvaar dat die 8ybelse boeke mensewerk is waarin ontwikkeling van etiese denke en Godsbegrip
voorkom. En dit lei tot 'n paradigma wat die 8ybel as God se woord in mensetaal sien, of slegs as woorde of
getuienisse aangaande God (Spangenberg 1998b:28). Wanneer die navorser volgens die paradigma dink,
sien hy die talle historiese onakkuraathede in die boek raak. Die historiese onallcuraathede klaar al meer op
sodra die skrywer nader aan sy eie tyd, die tweede eeu, beweeg . Die paradigma vergelyk die Danielverhale
met die apokriewe byvoegings, wat in die Griekse vertalings van Daniel voorkom.

19

Die navorser beskou

die Danielverhale (Dan 1-6) as ou legendes, wat deur die tweede eeuse skrywer oorvertel is om iets binne sy
eie konteks te se. So praat Coxon (1993 :214) van verskillende siklusse van verhale wat rondom die lewe van
DaniCi sentreer en ten minste in die tweede eeu in sirkulasie was . Die cerste deel van Daniel bestaan dus uit
verhale wat voorheen om ander redes vertcl is.

' n Joodse skrywer het dit in die tweede eeu v.c. nuut

geinterpreteer om sy Joodse tydgenote binne hul spesifieke historiese krisis te bemoedig. Die bemoediging
van die verhale bestaan daarin dat Israel se God in beheer is, dat Hy soewerein regeer. Sy volk is nie aan die
genade oorgclaat nie, omdat Hy in sy genade verantwoordelikheid vir hul lot aanvaar. Die tweede deel, die
visiocne (Dan 7-12), staan in diens van die teologiese veronderstelling, om die geskiedenis as
toekomsvoorspelling te beskryf. Die docl daarvan is om aan te toon dat God aile historiese prosesse haarfyn
beplan en beheer.

J8

19

Vir die 8ybelse lileralis is argeologie die finale arbiler, wal "bewys" dal die 8ybel waar is. Argeologiese feile
word geinterpreleer om Ie "be\\1'S" dal daar ' n inval in Jerusalem sou wees waama die Danielskrywer vem1's
(Shanks 1992:4-5) .
Die Rooms Kalolieke beskou die byvoegings as deulero-kanonies, wal hulle toelaal am hul Iewe en leer op
sekondere gronde daarop Ie bou. leenoor die Prolestanle wal dil slegs as stigtclike lileraluur beskou. maar deur hul
praktyk dil in die niel genegecr het.
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Die fragmente- en opstapelingshipoteses, wat ook soms die Makkabeerhipotese genoem word, is eers
sedert 1890 aan Duitse universiteite bekend. Dit is buite Duitsland deur die Protestante sedert die einde van
die Eerste Wereldoorlog, en deur die Rooms Katolieke na die Tweede Wereldoorlog gepropageer.

Die

standpunt het in Suid-Afrika meer onlangs eers begin veld wen (Koch 1980:9; Spangenberg 1998b:23)
Een van die hoekstene van die Christelike getuienis in die eerste twee eeue van die kerk se bestaan was
die vervulling van profesie. "If the prophecies are not true, Christianity is not true. To destroy the prophets
is to destroy Christ" (Criswell 1968 :23).

Dit is in die omstandighede dat Portirie, 'n filosoof wat sy

Christelike gcloof volgens Hieronimus afsweer, reeds vanuit die Oosterse kerk in die derde eeu (saam met
ander Siriese kerkvaders)

20

'n Makkabese ontstaanstyd vir die boek voorsteL

21

Ook Uriel Aeosta, ' n

sewentiende eeuse Joodse rasionalis, en Anthony Collins (in die agtiende eeu) bou hul argumente oor die
interpretasie van die boek op die Makkabeerhipotese (Young 1949:23).
Watter redes kan aangevoer word vir die Makkabeerhipotese?
•

22

Die geskiedenis rondom die tweede eeu word in baie groter detail en met groot akkuraatheid verteL
23

Die inhoud van Daniel II het spesifiek met die bcginsclvaste Jode se konfrontasie met Antiochus

IV te doen .
•

DaniCl 2:4a-7:28 is in laat-Aramees (ten minste nie vroeer as derde eeuse, dalk tweede eeuse
Aramees) en die res in laat-Hebreeus (ook rondom die tweede eeu) geskryf

•

Die Hebreeuse taalgebruik toon talle Persiese en Griekse invloede. Persiese en Griekse leenwoorde
kom ook in die Aramees van Daniel 2 :4-7 :28 voor. Die Danielboek gebruik ook talle laat Hebreeuse
en Aramese uitdrukkings.

•

Die skrywer gebruik nerens die eienaam van Israel se God, JHWH, nie. Dit het gebruik geword in
die latere deel van die Tweede Tempclperiode om die Naam te vermy. Die naam "HemeI" is soms
as altematief gebruik om na God te verwys.

Die gebruik van die teofore name van die Joodse

karakters dui op die ouer gebruik waar die Godsnaam vrylik gebruik is.
•

Daar word baie in die boek van engele gemaak. Hoofstuk 4 bevat sewe verwysings daama. Dit is 'n
onderwerp waaraan pro rata minder aandag in ouer geskrifte gegee word.

20

21

22

23

Ander kerkvaders wat die standpunt vanuit die Ooste steun is Ephraem Syrus, Polychronius, Cosmos
Indicopleuster, Theodore bar Koni, Isho bar Nun en Isho 'dad (Casey 1976:23).
Porfirie is in 233 in Tirus in Sirie gebore. Hy bestudeer die gcloor onder Origenes, in Caesarea in Palestina.
Hiema gaan hy na Rome waar hy onder invloed van die beroemde neo-Platoniese mosoor, Plotinus, kom. Hy skryf
vyftien boeke, "Teen die Christene", waarin hy die onhoudbaarheid van die Christel ike geloor bespreek. AI sy
werke is in die openbaar vemietig, deur die invloed van die kerk, onder edik van Theodosius II random 448 . Slegs
Hieronimus se kommentaar oor Daniel bevat ' n bespreking van (waarskynlik slegs enkele van) die argumente van
Porfirie. Dit sal in die bespreking van die teks verderc aandag kry. Hieronimus se oorded oor Porfirie se werk is
kort en kragtig: hy is ' n heiden wat van God se koninkryk uitgesluit is. Die kerk het Porlirie geekskommuniseer
Die argumente gaan nie in besonderhede bespreek word nie, vir twee redes: om reg daaraan te laat geskied sal ten
minste die lengte van ' n volledige proefskrifvereis, maar ook omdat dit dikwels reeds in besonderhede gedoen is.
Daar bestaan ' n bree kensensus onder geleerdes wat die tweede standpunt belref, met onderskeie kwalifikasies. Vir
voUedige bespreking, vergelyk Koch (1980 :Xl-XVI). Vergelyk ook Zenger (1998 :46 1-462) vir ' n volledige
opgawe van redes.
AI word dit ideologies verte1; 'n prahelienistiese load se weergawe sou baie anders geklink het.
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•

Die gedagte oor die opstanding van (sommige) getroues uit die · dood (Dan 12:3)

IS

'n laat

ontwikkciing in die Ou Testament. Dit pas ook eers in die tydraam mi die baliingskap.
•

Temas wat gewild onder die profete was, word voliedig geignoreer: die Eksodus-, Dawid- en
Siontradisie is enkcies.

Heilshistoriese tradisies kom nie voor nie. Apokaliptiek gebruik 'n ander

taal en verwysingsraamwerk as die ouer heilstradisies wat in die Ou Testament voorkom .
•

Daar word eers in baie laat literatuur na Daniel verwys.

•

Binne die Hebreeuse kanon kom Danid onder die Geskrifte voor, lVat mi die tweede eeu v.c. eers by

24

die kanon gevoeg is .
Dit beteken dat die Danielboek (in sy finale weergawe) die laaste bock

IS

wat in die Ou Testament

opgeneem word (Rendtorff 1985:276).
Die ontstaan van die Danielbock het langs die volgende Iyne vedoop (Zenger 1998:461-462) :
•

Die verhale in Daniel 1-6 vorm die oudste dee!.

Die verhale het vroeer 'n Babiloniese konteks

gehad. Die skrywer benut dit in die tweede eeu v.C. as hy die Danielboek saamstel, en die verhale
op sy nuwe konteks toepas. Hy brei die verhale uit met die visoene (Dan 7-12) . Daniel I word uit
die Aramees vertaal as 'n inIeiding tot die res van die boek terwyl DaniCi 7 as brug tussen die verhale
en visioene aangcwend word. Die eerste ses hoofstukke kom dus uit die oosterse Diaspora, en die
laaste sewe hoofstukke uit Jerusalem van die tweede eeu .
•

Die wysheidsverteliinge in Daniel 4-6 dateer uit die vyfde of vierde eeu v.c. (Zenger 1998:462).
Die twee verteliinge handel oor die wyse en regverdige DaniCi (Dan 4: 1-24, 31-34 en 6: 1-29), en die
ondergang van Babiloniese wereldheerskappy (Dan 4 :25-30 en 5: 1-30).

Die Makkabecrhipotese is nie sonder probleme nie. 'n Tweede eeuse datum skep ook probleme. Hoe so
'n laat boek enigsins in die kanon opgeneem is, al was dit onder die Ketubim , bly 'n vraag. Probleme wat
opduik, is :
•

die gebruik van die bock by Qumran - 4QDne word van 100 tot 50 v.c. gedateer - kort na die
veronderstelde ontstaan van die bock;

•

die vertaling daarvan deur Thcodotion en die Septuaginta was ook vroeg- die Septuaginta het
moontlik al in die derde eeu v.c. bestaan;

•

die aanhaling deur Josefus (in Antiquities XII.7.6) dat die hoepriester Jaddua die boek van Daniel
aan Alexander die Grote in 322 vertoon het;

•

Jesus se legitimasie van die Danielfiguur as profeet in Matteus 24: 15 ;

•

die feit dat die rabbi's en skrifgcleerdes in Nuwe Testamentiese tye nie geweet het dat die bock aan
die Makkabeertyd verbind is nie, wat slegs 'n eeu en 'n half voor hul tyd plaasgevind het.

25

Vir 'n bespreking van Esegiel se Daniel. sien 2.4 .
Die argument bestaan dat Jesus as kind van sy tyd na Daniel kyk. en na Moses as outeur van die Pentateug. Dit is
5005 die mense van sy tyd doen, op dieselfde wyse as wat Hy 'n geosentriese wereldbecld met sy tydgenole deel.
Spangenberg (1998b:96) argumenteer dat Jesus moontlik nie cens van Daniel gepraat het nie. Hy baseer sy
argument daarop dat Markus nie na Daniel venvys nie. en as Maneus dit doen, gebruik hy Markus se woorde met
die byvoeging dat dit die woorde van die profeet Daniel is. Lukas venvys nie eens na "die ding wat 'n gruwel is en
wat venvocsting aanrig" nie (Mark 13 : 14 en Mall 24 : 15).
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Ek meen die argumente word beantwoord as aanvaar word dat die boek vroeg wyd gesirkuleer en gelecs
is (Helberg I 994a: 17). Dit is as gevolg van die populariteit daarvan gou in die gesaghebbende literatuur van
die Jode opgeneem.
Die skrywer van die DanieIboek stel sy hoofkarakter voor as 'n au Midde-Oosterse patriarg wat beroemd
vir sy wysheid was . So dui hy die atmosfeer aan waarin die bock gelees moet word (LaCocque 1988 :5). Die
profetiese gees was mi. Haggai, Sagaria en Maleagi se oplrede (520-430 v.c.) uitgeput. So glo rabbynse
Judaisme tot vandag nag. Dit is ook heeltemal legitiem volgens die denke van die ou Midde-Oosterse mens
om 'n boek aan 'n held uit die verre verlede toe te skryf, en daarin jou eie gedagtes uiteen te sit.

Die

DaniClboek word die eerste bekende voorbeeld van 'n pseudonieme apokryphon, 'n volume wat voorgee am
uit die verlede te kom en "weggesteek" is tot die noodtoestand aanbreek waarvoor dit geskryf is .
Beteken dit dat die skrywer nie die waarheid vertel nie?
Danielboek as deel van die Bybel aantas? Myns insiens

En dat hy op die wyse die gesag van die

Ie die gesag van die boek in die teologiese waarheid

dat God soewerein oor die geskiedenis heers en dit tot sy einde sal bepaal en lei . Die skrywer het sy gebntik
van 'n pseudoniem geregverdig deur sy affiniteite met Daniel , en deur kontinuiteit met die DaniCltradisie
(Collins 1977:74).
Zenger (1998 :462) se slotopmerking is belangrik en som die huidige stand van die debat in: "Beim
derzeitigen Forschungsstand ist es zu fiiih, ein Fazit aus den laufenden Diskussionen zur Entstehung des
Daniclbuches zu ziehen" .

2.2.2

Geskiedskrywing

Een van die sterkste argumente wat 'n laat datum aan die samestelling van die bock gec, is die talle
historiese onakkuraathede in die boek. Daaraan moet meer aandag gegee word, omdat dit beslissend in die
interpretasie van die verhale is.
Argumente sluit die volgende in:
•

die beleg van lentsalem was nie in die derde regeringsjaar van Jojakim nie (Dan I: I) - vergelyk 2
Konings 24 asook 2 Kronieke 366;

•

die benaming van Belsasar as "koning ". hy was slegs die hecrsende koning se seun en mederegeerder (Dan 5: I; 7: I; 8: I);

•

Belsasar was oak nie die laaste koning van Babel,

5005

Daniel 5: I suggureer nie; trouens, hy was

nooit die koning nie;
•

die aanduiding van Darius as 'n "Medier" (Dan 6: I; 9: I; II : I); geen figuur met die naam pas in die
tydraam in nie;

•

die gebntik van die benaming "Chaldeers" vir 'n groep wyse manne (Dan 22); die gebntik is baie
laat, waarskynlik eers na die val van Babel;

•

die gedagte dat daar 'n afsonderlike koninkryk van die Meders was, wat tussen die Babilonicrs en die
Perse regeer het (Dan 6: I); die Perse het die Meders ge"(nkorporeer om Babilonie se mag te breek;
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•

die idee dat daar grootskaalse pogings van Babiloniese konings was om hul godsdienskultus op nieBabiloniese burgers afte dwing (vgl Dan 3);

•

dat Daniel 65 jaar lank, van 605 tot 539, in koninklike diens gestaan het (Dan I: I, 21), is
onwaarskynlik;

•

die proklamasies in Daniel 3:29 en 4: 1-37 is histories hoogs onwaarskynlik;

•

dat Nebukadnesar kranksinnig geword het, is onmoontlik; geen buite-bybelse bron verwys daama
mc ~

•

dat die drie vriende die vuuroond beleef en oorleef het, is onmoontlik (Dan 3:24-26) . 2.

Daar is drie moontlikhede waarom die historiese gegewens op so 'n groot skaal onakkuraat is, volgens
Baldwin (1978 :19). Eerstens het die outeur spesifieke redes hoekom hy sekere feite noem, wat vir ander as
irrelevant of verkeerd mag voorkom. Tweedens kon hy inligtingsbronne gcbruik wat verlore gegaan het. As
ons die bock vir historiese betroubaarheid toets, sou dit onregverdig wees omdat ons die outeur nie aan sy eie
bronne toets nie. Derdens leef die outeur so lank na die gebeure dat hy slegs 'n vae kennis van relevante
historiese data het. Die Makkabeerhipotese kies vir laasgenoemde verklaring.
Die vraag na die historisiteit van die bock word eers 'n vraagstuk as die navorser van die veronderstelling
uitgaan dat die doel van die bock geskiedskrywing of kroniek is . Die genre van apokalips hoort egter nie tot
die genre van kronieke nie (Dc Villiers 1987: 168). Die Danielapokalips is moeilik om te dateer omdat dit
opsetlik so geskryf is dat dit 'n nuwe historiese konteks verdoesel, ten gunste van 'n veel ouer konteks. Ek
aanvaar dus dat die boek nie as 'n historiese traktaat gepubliscer is nie, net soos dit ook nie bedoel was om as
'n profetiese voorspelling te dien nie.
Talle navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat die boek sy finale beslag in die peri ode Desember
168 tot Desember 165 gekry het.

27

Omdat die bock nie na die herinwyding van die tempel met die

herinstelling van die tempeldiens verwys nie, kan die terminus ad quem daarrnee ongeveer bepaal word - die
datum is 25 Kislev 165 (Baldwin 1978:35).

2.2.3

Outeurskap

Dat die bock na Daniel vemoem is, beteken nie noodwendig dat hy die skrywer daarvan was nie. Die
derdepersoonvertelling kom in die eerste ses hoofstukke

v~~r.

Die boek is vemoem na die hootkarakter wat

daarin optree, soos Josua, Samuel, Esra, Nehemia, Ester, Job en Jona nie noodwendig die outeurs van die
onderskeie boeke was wat na hulle vemoem is nie.
Die datum van die bock is onlosmaaklik verbind aan die plek van oorsprong en die outeurskap . Dit is
selfs moontlik dat die verhale Daniel nie as hoofkarakter gehad het nie.

Die verhale is dan versamel en

herskryf. So reflekteer Ben Sira (44-50), wat kort voor die krisis van die Danielboek in die tweede eeu skryf,
26

27

Vergclyk onder andere Larue (1968:5) se lys van historiese onakkuraathede. Sy gevolgtrekking is: "Although
Daniel is set in the lime of Nebuchadrezzar of Babylon it clearly belongs to the time of Anliochus IV'.
Om enkele voorbeelde te noem, word verwys na Collins (1975b), Haag (1983), LaCocque (1988), Russell (1989)
en Van der Woude (1993).
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niks van 'n Daniel as hy 'n lys van groat figure uit die veriede maak nie. Die oorsprong van die hc!d Ie buite
die Ou Testament. Verwysings buite die Ou Testament van so 'n figuur kan in die Agikarverhaal asook die
Egiptiese lnstruksies van Onksjesjonki gevind word. Die Gebed van Nabonidus, wat by Qumran ontdek is,
toon aan dat die tradisies van die verhale uit die ballingskap kom, met 'n oosterse eerder as Palestynse
oorsprong. "

Die hooffiguur van die Danielboek is nie 'n historiese figuur nie, maar "eine Idealfigur"

(Zenger 1998:462), 'n tipe van die wyse manne wat aan koninklike howe diens verrig het.
Die skrywer(s) en finale samesteller(s) van die boek is onbekend. Die oorsprong van die ses verhale 1<3
oar eeue versprei onder vertellers wat die verhale in verskillende kontekste oorvertel het. Die verhale is in
elke nuwe historiese konteks aangepas . Moontlik is die verhale op 'n stadium gebundel. Party daarvan kon
deur die samesteller van die Danielboek as eerste deel van sy bock van bemoediging benut word. Of anders
het die samesteller of redakteur die verhale mondelings gehoor, en dit in sy boek benu!. As gelet word op
die styl van die boek wat grotendeels inherente eenheid vertoon, is dit waarskynlik dat die skrywer rue
verhale net so uit 'n ander bron oorgeneem het rue. Hy het dit in sy eie "handskrif' oorvertel.
Die skrywer, in die Makkabeertyd, het die verskillende dele tot 'n eenheid verwerk. Daar is tekens in die
boek dat hy sy inligting gesinehroniseer het, alhoewel enkele some agtergebly he!.

29

Daar is navorsers wat die finale samestc!lers in die kringe van die Chasidim soek. ]O Die Chasidim is 'n
groep vromes wat hul verbondenheid en solidariteit met die verbond in absolute lojaliteit bevestig het (I
Makk 2:42). Hulle was absoluut aan die Tara getrou, sodat hulle nie eens bereid was am op 'n Sabbat hulsC!f
teen die Siriese magte te verweer nie (2 Makk 6: II).
Of die Chasidim wei in die Makkabese tyd bestaan het, is rue duidelik rue .]1

Dit is myns insiens

verantwoordelik am net te se dat die finale samesteller(s) van die Danidboek uit die groep Jade gekom het
wat teen die helleruseringsbeleid gekant
gekritiseer.

\ \"1 S.

Hulle het die godsdienstige misbruike van hellerusme

Dit is duidelik dat die groep waaruit die samestellers gekom het, slegs uit nood aan die

Makkabese opstand deelgeneem he!. Dit was nie lank voor hulle hul aan die nuwe koningshuis wat hieruit
ontstaan het, onttrek het nie.

Hulle dec! die opstand slegs tot die tempel voltooi

beweer word dat die samesteller(s) uit die kringe van die Maskilim kom.

"

2'
]0
]1

32

IS.

Daar kan hoogstens

32

Haag (1983 :7) rekonstrueer die ontstaan van die verhale: hy meen 4:1-24 en 31-34a het in die vyfde of vierde eeu
ontstaan. So oak 6: 1-29a. Dit wil die ondergang van die Babiloniese wereldheerskappy beskryf, soos Jeremia 27 :7
suggureer. Daniel 4:25 en 30a asook 5: 1-30a is hierby gevoeg om die leerskrif af te sluit deur die redaktor wat vir
die opstelling daarvan verantwoordelik was. Ginsberg (1948:42) stel datl-6 uit292-261 dateer, 7 uit 175- 167, 8
en 10-12 uit 166-165 en 9 ietwatlater. Daar is amper net soveel voorstelle vir ontstaandatums as wat daar skrywers
oar die onderwerp is. Hier word slegs enkele voorbeelde genoem. Sien ook Dexinger (1969:27-29) en Stahl
(1994:67-100) vir baie meer gekompliseerde voorstelle, wat elke brokkie probeer dateer - Stahl sien vyf resensies
aileen. Vir ' n verdere bespreking van die Danielfiguur, vergelyk 2.2.5 verder aan.
Die redaksiehistoriese inligting kry by die literer-historiese bespreking van Daniel I en 2 aandag.
Vergelyk onder andere Hall (1974 : 181); Collins (1977:28, 75); Sims (1993 :327) en Stall.l (1994: 100).
Collins (1975b:230), wat van die mees indringende werk oor die ontstaan van die verhale gedoen het, meen dat dit
met reg wyd aanvaar word dat die sirkels van die maskilim, wat die boek produseer, met die Chasidim
ge[dentiliseer behoort te word. Ons weet van die Chasidim uit drie bronne: I Makkabeers 2:42 en 7: 12- 13 asook 2
Makkabeers 14:6. By Qumran kom die woord in Psalm 149 ook voor. Dit is na my mening hoogs onwaarskynlik
dat dit na dieselfde groep verwys (Collins 1987:250 meen dit is onseker).
Collins (1987 :252) is korrek as hy die maskilim van Daniel II delinieer in terme van 1:4 se maskilim bekol
hokmah. Dit is hulle wat nie aan die verbond ontrou is nie (11:32). Dit is interessant dat die term maskilim mi die
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Met hul werk skep die samestellers 'n nuwe geskiedenisbeeld van verskillende tydperke op die aarde.
Die geskiedenisbeeld is tipies van apokaliptiese literatuur. Die einde van die tydperke bestaan daarin dat
God redding bring. Geskiedenis word nie as 'n rustige voortgang gesien waar die kultus sentraal staan en die

Tara die volk rig nie.

Geskiedenis is eerder die kombinasie van geskiedenis en die toekomstige ingryping

van God (C Ie Roux I 995:xv) .
Knight (1971 :437) meen die verhale is nie slegs die outeur(s) se skepping nie . Hy sock die oorsprong in
mondelinge tradisies \Vat in die tyd van Nebukadnesar tot die tyd van Kores oorgedra is . Die verhale is
waarskynlik vir lank deur Diasparajode gekoester. Teen die tyd dat die fmale samesteller dit benut, het die
Babiloniese milieu vervaag.

Die skrywer skryf sy verhale binne 'n nuwe konteks, net soos die ltaliaanse

middeleeuse skilders figure uit Bybelverhale in 'n eietydse ltaliaanse milieu skilder.
die verhale om die reddende liefde van God vir sy volk in 'n donker uur te verkondig.

33

Die outeur gebruik

34

'n Laaste opmerking oor outeurskap van Ou Testamentiese literatuur is nodig. Min belang kan volgens
Frye (1982 :201-203) asook Robertson (1977 :11) aan die vraag na outeurskap in die Bybel geheg word . Dit
is nie altyd moontlik is om tussen vroee en latere bydraes tot die teks te onderskei nie. " .. the editors arc too
much for us : they have pulverized the Bible until almost all sense of individuality has been stamped out of it"
(Frye 1982 :203) . Die implikasie is dat dit goeie sin maak om die eindproduk as 'n geheel te bestudecr, in die
vorm van die finale teks .

2.2.4

Kanoniese plasing

Die DanieIboek kom in die Hebreeuse kanon onder die Geskrifte (Kefubim) voor.

In die Griekse en

Siriese vertalings staan die bock egter tussen die Profete (Nebi ·im). Die leser van die DaniCiverhale word
noodwendig in sy interpretasie deur die plasing van die bock gelei. As hy die verhale teen die agtergrond
van die korpus van profeteverhale interpreteer, sal hy geneig wces om dit profeties te Ices. As hy dit egter as
deel van die Geskrifte lees, gaan hy geneig wees om dit as wysheidsliteratuur te interpreteer. Wat het die
verskil in die plasing van die boek veroorsaak?
Die Joodse gemeenskap van die tweede eeu v.c. was die geimpliscerde lesers . Uit die groep het die
besluit gekom om die bock as deel van die kanon op te neem, en wel saam met die boeke wat heel laaste as
gesaghebbend aanvaar is.

33

Die Geskrifte vorm die derde deel van die Joodse kanon. Die besluit om die

AukJarung ' n bctekenisverandering ondergaan het. Nou word dit in die Pole van die sewentiende en agtiende eeue
gebruik om te verwys na die aanhangers van die Haskala, wat saam met die aanhangers van die Poolsc Verligting
hul tcen die konserwatisme van Ortodokse rabbynse Jode skaar (Hoffman 1994 :66). Pole is in die ceue die land
met die grootste getal loodse inwoners. Die maskilim is die geleerde lode wat skaam kry vir die loodse
agterlikheid (HotTman 1994: 128). Maskilim verwys iellerlik na hulk wat ander laat verstaan, of wyse lecrmeesters
is.
Sien vir een voorbecld Leonardo da Vinci se Die aankondiging (c. 1472). met Maria en die engel wat middelccuse
rokke dra en die argitektuur van die gebou veel later as Bybelse lye dateer.
Tog laat Collins (1977: I) die moontlikheid nie buite rekening nie dat ' n man met die naam Daniel tydens die
baJlingskap aan die Babiloniese hof ' n spesilieke diens gelewer het, en dat die legendes aan hom gekoppel kon
geword het. Deur egter besig te wees met die socke na die historiese DaniCi saJ die kritiese navorser net sy tyd
mors.
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Danielboek as decl van die Geskrifte op te neem, suggureer dat die vroee Joodse gemeenskap nie die
Danielverhale en -visioene as profeties beskou het nie. Dit is as wysheidsverhale gemterpreteer, op dieselfde
wyse as wat Job of Prcdiker gelees is.
Vir die Jode is die dricdeling van die kanon 'n waardebepaling van die inhoud.

Die Tora is

grondliggend, terwyl die Nebi'im die primere uitleg verteenwoordig, en die Kelubim van mindere
godsdienstige waarde is (Koch 1980:28).
Oat die Griekse en Siriese vertalers van die Ou Testanlent die bock onder die Profetc plaas, verduidelik
dat daar ' n yerskuiwing in hul interpretasie van die bock plaasgevind het. Die geimpliseerde Joodse lesers
het die bock as deel van die wysheidsliteratuur gelees . Vir een of ander rede beskou die latere lesers die
bock as ' n profetiese geskrif, en plaas die boek onder die profetiese geskrifte. Vir hulle vonn die profetiese
deel van die kanon die derde deel, terwyl die Jode die geskrifte as die derde deel beskou .
Zenger (1998:458) meen die rede hoekom die Griekse kanon Daniel saam met Esegiel noem, was omdat
a1bei boeke in diese!fde tyd afspeel : die ballingskapstyd. Die boek neem hier plek in as een van die vier
hoofprofete.
Die vroegste Iiterere getuierus vir die insluiting van Daniel tussen die Kelubim kom voor in die
Babiloruese Talmoed (vyfde tot agste eeu n.C .). Dit verskyn ook in Codex Leningradensis (negende eeu) en
Aleppo Codex (tiende eeu).

Josefus (1960:223 ; vgl ook Knibb 1993:399) groepeer die boek onder die

Nebi'im , as hy skryf dat Daniel die ouer profete oortref. Daniel profeteer rue slegs oor toekomstige gebeure
rue, maar bepaal selfs die presiese tyd wanneer dit sal plaasvind .
Van Zyl (1976 :100) beklemtoon dat daar in die tweede en derde eeue n.c. nog rue sprake van 'n
vasgestelde kanon was wat al die latere Ou Testamentiese boeke insluit nie. Die hipotese dat die kanon by
Jamnia of Jabne deur Joodse skrifgeleerdes in 90 of 100 n.C. vasgestel is, is deur die Qumranontdekkings
ontmagtig. 'n Groter groep boeke het 'n funksionele rol in die Jode se erediens, leer en lewe vervu!.

Die

kanon soos ons dit ken, het oor etlike eeue hieruit gekristalliseer.
Daniel kom in die Tenach nie onder die Nebi'im voor nie, omdat dit te laat ontstaan het (Rendtorff
1985 :273). Die kanon van die Kelubim was afgesluit, as gevolg van die tradisie dat Malcagi die laaste profeet
was. Dit dien as korre!asie vir die tweede eeuse datum.

3l

Koch (1987b:242) meen die boek het in die eerste helfte van die eerste milleruum n.C. as dee! van die
profetiese korpus gete!.

36

Die rabbyne het dit mettertyd doelbewus verskuif.

Die rede hiervoor

Ie

in die

belangrike rol wat die Danielvoorspellings in die !Wee Joodse opstande van 70 n.c.en 132 n.c. gespeel het.
Die gevolg van die verskuiwing is dat die kJem in die interpretasie van die boek ook verskuif het, naamlik
van eskatologie na pedagogiek (Koch 1987b:242) .
Die rede waarom die bock in die Hebreeuse kanon onder die Geskrifte voorkom en in die vertalings
onder die Profeteboeke, is binne die wetenskaplike debat nie ten volle beantwoord nie.
35

36

Dit bly na my

RendtorJI (1985 :273) stel ook voor dat die uitsluiting van Daniel wt die profetekorpus die uitdrukking van ' n
negatiewe oordeel oor die bock is. Hy so ongelukkig nie wie die oordeel gevel het nie. Ek meen die deyaluasie
van die bock het na die opsland teen Rome gebeur, as die skrifgcleerdes meen dat die Danielyisioene ' n
aanleidende rol in die verwagtinge gespeel het wat tot die opsland gelei het.
Wat 'n rede k~n wees hoekom Jesus na Daniel as ' n profeet verwys.
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mening 'n uitstaande kwessie.

Dieselfde geld die kwessie hoekom twee talc in die bock benut word, en

hockom die Aramese taalgebruik in 2:4 begin en aan die einde van hoofstuk 7 eindig.

37

Wat wei uit die plasing van die Danielboek in die Hebreeuse en Griekse kanon afgelei kan word, is dat
die vertalers van die Hebreeuse Bybel, wat die Daniel bock saanl met die profetiese boeke groepeer, daardeur
laat blyk dat hulle die boek profeties interpreteer.

So begin hulle ' n beweging wat myns insiens deur die

eeue tot talle misbruike van die bock gelei het. Om slegs enkele voorbeelde uit die latere Christel ike kerk te
noem: die gegewens in die Danielvisioene is gebruik om Christus se eerste sowel as tweede koms te
voorspel, om gegewens oor die Iewe van die Antichris te verskaf, ensovoorts . 38

2.2.5

Die Danielfiguur binne ander tekste

2.2.5. 1

Bybelse tekste

Daniel se naam word buite die Danielboek aangetref in I Kronieke 3: I, waar die seun van Dawid by
Abigail so genocm word. Esra 8:2 en Nehernia 10:6 verwys na 'n Leviet en tydgenoot van Esra. En in
Esegiel 14: 14 en 20 asook 28 :3 word sy naam in dieselfde asem as Noag en Job, manne uit die ou tyd,
vermeld . Indien dit na die tydgenoot van die profeet verwys, moes Daniel op 'n jong ouderdom reeds groot
bekendheid verwerf het.
het.

39

Ek meen egter dat dit dieselfde persoon is rondom wie verskeie legendes ontstaan

Die figuur is deur die samesteller van die boek benut as karakter en interpreteerder van drome en

visioene (Knight 1971:437). In EsegiCi 28:3 word van die koning van Tirus gepraat. Van hom word gesc
dat hy wyser is, nie as Salomo wat deur die Ou Testament as die "'Ysste mens gereken word nie, maar as
Daniel.

Die Danielfiguur was ' n legendariese stereotipe wat die eienskappe van wysheid en regverdigheid

gedra het.
Die naam van Daniel word anders in Esegiel as in die Danielboek gespel.

Dit kom ooreen met die

spelling wat in buite-Bybelse bronne genoem word, en nou bespreek word. Dit is egter nie die belangrikste
oorweging om te aanvaar dat dit nie na die tydgenoot van Esegiel verwys nie.

2.2.5 .2

40

Buite-bybelse tekste

Daar het 'n tradisie rondom 'n figuur met 'n soortgelyke naam bestaan, wat wyer as die Daniel bock
geloop het.

37
38
39

40

Dit het aanleiding gegee tot die opmerkings in Esegicl. Dit kan verder gesien word in die

Vir laasgenocmde lewessie, sien bespreking in die volgende hoofstuk.
Vergelyk byvoorbeeld Kleynhans (s.a. ; 1980 & 1989) vir voorbeclde van die spekulasies.
Keil (1975 :3) asook Anderson (1975 :27) bereken dat Esegiel 14 afspccl veenienjaar nadat Daniel in ballingskap
gegaan hel. en hoofsluk 28 agtien jaar nadal die wyse man in die koninkJike hof aangekom hel. EsegiClleef in die
gemeenskap van Tcl-Abib aan die Kebarkanaal. ' n kort enljie van die hoofsrad waar Daniel hom sou bevind het.
Hierteenoor Rendlorff (1985 :276) se opinie dar die figuur van Daniel, soos in die verhale geleken, uil Esegiel se
beskrywing afgelei is. Hy sien geen verband mel die Dn 'il van die Ugarillekste nie.
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beskrywing van die koning, Dan'e!, waarvan drie Ugaritiese tablette vertel (Dressler 1979: 152). 41 Hy word
voorgestel as 'n regverdige regeerder van menslike en soms semi-goddelike afinetings, en ook as die vader
van Aqhat. 42 Dan'cI "judges the cause of the widow, tries the case of the orphan" (Davies 1985 :40) .43
Jubilee 4 :20 vertcl van Dan'el wat die skoonpa (en dalk ook die oom) van die argetipiese loodse wyse
man, Henog, en oupagrootjie van Noag is . 44

1 Henog 6:6 beskryf 'n Dan'el

45

wat een van die engelcleiers was wat twechonderd van die seuns van

die hemcl na die aarde bring om die mens te leer van misterieuse neuriesange wat magics werk, en ander
vorme van towenary en betoweringe. Dit is 'n variasie op die tradisie wat in Genesis 6: 1-6 voorkom. Dan'cI
word hier as 'n bose figuur voorgestel.

46

Laastens is 'n teks by Qumran ontdek, 4QPrNab, wat na die Bailoniese koning Nabonidus verwys . Hy
is na sewe jaar se Iyding in Teima genees van 'n bose maagseer deur 'n geesuitdrywer wat 'n load was . Die
tradisie word dikwels in verband met die vierde hoofstuk gebring wat handel oor die koning wat kranksinnig
geword het. 47
Teen die tyd dat die Scleukiede oor Palestina regeer, is die naam van Daniel geassosieer met 'n
legendariese wyse en regverdige man.

Die leser het onmiddellik 'n aanknopingspunt gehad. Ek stem saam

met Collins (1977 :2) dat die regverdige regter van Ugarit, die figuur in Esegiel asook die pre-vloedfiguur van
lubilee een en dieselfde figuur was.
Die volgende eienskappe word in die onderskeie legendes aan die DaniCifiguur toegeskryf:

41

•

hy beskik oor wysheid; dit kom in aile tradisies voor;

•

sy wysheid vertoon 'n mantiese karakter;

•

hy word ook as regverdig voorgestel ; sy Hebreeuse naam beteken "God wat regeer" ;

•

'n laaste eienskap is dat sy geregtighciu veroorsaak dat hy gered word .

Modcme kennis van die Kanaanitiese kultuur kom hoofsaaklik uit die opgrawings wat by Ras Shamra in NoordSirie, nie vcr van die hawcstad Latakia nie, gedoen is deur Franse argeolo;;. Talle tekste in Ugarities, ' n
Kanaanitiese dialek ouer as Hcbreeus en Fenisies, maar wat heelwat van die tale se eienskappe decl, is opgegrawe.
Na die Tweede Wereldoorlog is nog opgrawings daar ondemeem, wat tot die ontdekking van dokumente in
Akkadies, Hurries en Hetities gclei het. Dit is by die geleentheid dat die Aqhal-epos opgegrawe is. Die tekste
dateer uit die regeringstyd van koning Nigmaddu, rondom 1375. Dit is moontlik heelwat ouer omdat dit voorheen
mondeling gefunksioneer het, maar eers neergepcn is nadat die Ugaritiese alfabet ontwerp is (Greenfield
1987 :546).

42

Ras Sharnra-inskripsies wecrgegee in ANET, pp 149-155.
"Noag" verwys na die naam van ' n Mesopotamiese godheid. en "Henog" vind sy oorsprong in ' n figuur uit die
politeistiesc Babilon voor die vloed, aan die hof van koning Emmeduranki (Day 1980: 178). Dit maak dan sin as
die derde figuur wat Esegiel noem, ook nie-Israelities in oorsprong is.
44
Jubilee is In bock wat uit die tweede ceu v.C. dalccr, mct ouer materiaal wat daarin voorkolTI.
45
I Henog gebruik 2 variante van die naam: Dan 'el in 6:7 en Danjal in 64:2.
46
I Henog dateer uit die derde of tweede eeu v.C.
47 Die verwysing na die figuur in 4 Makkabeers 16:3 en 21 asook 18:13 slaan op die Bybelse Daniel. Dieselfde geld
van aile ander apokriewe verwysings: in I Makkabeers 2:60, 3 Makkabeers 6:6 asook in die verhale van Susanna
en Bel.
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Dit maak dit waarskynlik dat die held van die bock, Daniel, 'n prototipe vind in die legendes waarvan
EsegieI getuig.

48

Teen die tyd dat die legendariese figuur as hooffiguur vir die boek gebruik word, het die

oorspronklike Silz im Leben verlore gegaan . 49

2.2.6

Literere genre

Die vraag na die genre van die Daniel bock as 'n gehecl, en van die verhale in die eerste ses hoofstukke,
het as een van die sentrale kwessies in modeme navorsing na vore gekom (Collins 1984a:28) .

Daar is

redelike eenstemmigheid dat die verhale in die eerste ses hoofstukke materiaal bevat wat ouer as die
materiaal in Daniel 7-12 is. Daar word ook genoem dat die verhale oor Daniel en sy drie vriende in verskeie
opsigte ooreenstem met 'n aantal bybelse en nie-bybelse verhale. So is daar op die verband met die verhale
van Josef en Ester asook die Assiriese Agikarstorie gewys. Ander verhale wat 'n ooreenkoms vertoon, is die
van Tobit; Judith; Daniel en Susanna; Daniel , BcI en die Slang; en die verhaal van Darius se drie Iyfwagte in
I Esdras 3: 1-4:63 (Nickelsburg 1972:48-58 ; Humphreys 1973 :211 ; Collins 1975b:219; Hartman & DiLella
197855-61 en Porteous 1979: 16).
Navorsers stem oor die sake ooreen, maar wanneer dit kom by 'n bepaling van die genre van die
Danielverhale en die verwante Iiteratuur, is daar weinig ooreenstemming. Een van die grootste probleme is
dat daar nie 'n standaard genre-indeling bestaan wat deur aile navorsers aanvaar word nie.

2.2 .6 .1

Beskrywings van die genre

Die DanieIverhale se genre is al beskryf as:

•

haggadiese verhale (Bentzen 1952: II en LaCoeque 1979:26);

•

wysheidsverhale (Scott 1971 :95 en Niekelsburg 1972:55);

•

a2.ngepaste martclaarsverhale (Hartman & DiLella 1978 :58 en Porteous 1979:55);

•

midrasj-verhale (Hartman & DiLella 1978:55);

•

godsdienstige ofpopulere romanses (Heaton 1956:32-47 en Gamrnie 1976: 193);

•

wonderwerkverhale (Hengel 1974: III);

•

hofverhale (Humphreys 1973 :220; Collins 1975b:219 en Niditeh & Doran 1977: 179);

•

hoflegendes (Collins I 984a:42 en 1985 :134);

•

komedie (Good 1985:47-56).

Daar is duidelik lussen verskeie van die klassifikasies dupliscring en ooreenkomste. Dit hang saam met
die gebrek aan 'n standaard vormkritiese genreterminologie .

"

Dit is duidelik dat die mcerderheid van

Day (1980 :183) meen die skrywer van die Danielboek het ' n deeglike kennis van Esegitl gehad. Die Danitlboek
gebruik lemas en [rases wat gemccn is mel die res van die Ou Teslament. en veral met die profete.
Nie aile navorsers stem saam dat daar ' n Danieluadisie apart van die Danielboek beslaan nie - vergelyk Day
(1980: 183). Talmon (1987:345) meen oak dat die Danielskrywer bewus is van die tradisies waarna die
Esegiclskrywer verwys, en daarop terugval.
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navorsers meen die verhale in Daniel 1-6 hoort tot die genre van wat algemeen wysheidsliteratuur genoem
word. Van die talle subklassifikasies wat gebruik word am die verhale binne die wysheidskategorie te plaas,
is die mees gekose genre die hofverhaal .

2.2.6.2

Wysheidsliteratuur

Ek stem saam dat die Danielverhale as w),sheidsliteratuur gelees moet word. Die sleutcl tot die bepaling
van die Danielverhale se genreklassifikasie Ie in die plasing van die bock in die Joodse kanon . Die rabbi ' s
plaas die bock in die derde deel, onder die Ketubim . Dit verduidclik hoe hulle die boek gesien het, naamlik
as wysheidsliteratuur. Die DanieJverhale se basiese genre is wysheid.
Wysheidsliteratuur is ' n litercre genre wat algemeen in die antieke Nabye Ooste voorkom, en bevat
instruksies vir 'n suksesvolle lewe binne die gekompliseerdheid van daaglikse bestaan. Die genre bestaan uit
!wee tipes : spreukagtige wysheidsgesegdes, en spekulatiewe of mantiese wysheid wat vra na die sin van die
lewe, en die verhouding tussen God en die individu ondersoek . Spekulatiewe wysheid is altyd empiries en
prakties, en nooit bloat teoreties rue. Job en Prediker is voorbeelde van die wysheidstipe, mantiese wysheid
(Douglas 1962: 1334-1335).

Ek stel voor dat die Danielverhale oak daaronder getcl word.

Die

Danielskrywer gee instruksies aan die Diasporajood hoe am sy lewe in te rig (Humphreys 1973 :2 11).
Om die Danielverhale in verdere kategoriec te beskryf, maak eers sin as die kategoriee verder ontwikkel
en ' n hulprniddcl word waarmee die betrokke teks beter verstaan kan word.

Om die Danielverhale as

wysheidsliteratuur te Ices, verskaf aan die navorser egter alreeds hulprniddcls wat on!wikkcl is am sowel Ou
Testamentiese as buite-bybelse wysheidsliteratuur te verstaan.

2.2 .6.3

W L Humphreys

Heaton (1956:40) meen die ses verhale. saam met ander verhale soos Josef en Agikar, vorm "a distinct
literary type".

Die vraag is : wat is die eienskappe wat die literere tipe kenmerk? Verskeie antwoorde is

hierop gegee, waarvan ek die belangrikste kortliks bespreek.
Humphreys (1973 :211-223) analiseer die verhale van Ester en Daniel, am aan te toon dat die twee boeke
gebaseer is op verhale van 'n besondere

tip~ .

Saam met die verhale van Nehernia, Agikar en Josef vorm dit

'n gemene litercre tipe wat Humphreys (1973 :217) "the tale of the courtier" noem.

Die verhale, meen

Humphreys (1973 :213), was populer onder Diasporajode, selfs al het die verhale nie oor Joodse figure
gehandel nie. 50
Die verhaal van die howeling is volgens Humphreys gekenmerk deur 'n patroon of struktuur wat deur
aile verhale gedec1 word wat tot die tipe behoort . Daar is vyf basiese elemente in die patroon:

50

Ongelukkig teoreliseer Humphreys nie oar die redc vir die gewildheid nie. Hy bied oak nie verdere bcwyse vir sy
stelling dat dit gcwild was rue, buiten vir die feit dat verskeie verhale met die tema in die tyd ontstaan.
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•

in die sentrum van die verhaal is 'n howeling wie se kwaliteite uitstaande is en wat gou daarvoor
erkenning kry;

•

merdie howe ling vind sy plek in die koninklike hof van die dag;

•

die lewe van die howeling word nou bedreig deur die bose sette van ander howelinge of deur
omstandighede aan die hof;

•

die howeling is in staat om die bedreiging te oorkom deur die omstandighede te oorwin of die sette
van kollegas te omseil, en hy word weer in ere aan die hofherstel:

•

die howeling word tot 'n hoer rang verhef en beloon, terwyl sy vyande gestraf word (Humphreys
1973 :217) .

Die patroon vorm die basiese vorm van die hofverhaal. Humphreys (1973 :217) onderskei verder twee
subtipes, wat hy "verhale van hofkonflik" en "verhale van hofgeskil" ("tales of cOllrt conflict" en "tales of

court contest") noem. Die verskil tussen die twee subtipes Ie in die manier waarop die derde en vierde
elemente van die basiese vorm gerealiseer word. Die bron van die gevaar wat die howeling bedreig asook
die \vyse waarop die gevaar oorkom word, bepaal of 'n gegewe howelingverhaal een van hofkonflik of een
van hofgeskil is .
Elke sublipe het sy eie skema of patroon. In verhale van hofgeskille kom 'n geveg voor tussen die
howeling en sy vyandige kollegas, waarin die howeling wen. Die howeling word beloon vir sy sukses en die
ander word gestraf. Die verhaal sluit met die erkenning van die suksesvolle held. Daniel 2, 4 en 5 word deur
Humphreys (1973 :219) hieronder geplaas . 51
In verhale van hofkonflik kom daar 'n konflik voor waarin een faksie die ander wil vemietig.

Die

konflik word op 'n manier hanteer, en die een kant word beloon terwyl die ander party gestraf word.
Humphreys (1973 :219) kategorisecr Daniel 3 en 6 as hofkonflikverhale. 51
Humphreys sc studic is belangrik omdat dit nic bloot die !iterere tipe van die verhale van Daniel 1-6
identifiseer rue.

Hy bied ook 'n beskrywing van daardie tipe, in sy basiese vorm sowel as sy varieteite of

subtipes . Kritiek wat Milne (I 988: 182) daarteen uitspreek, en wat 'n tekortkoming blyk te wecs, is dat dit nie

die basiese tenne, soos "tipe

lt
,

"vann",

II

struktuur" en Itsubtipe

tl
,

bchoorlik definiecr nic. Humphreys klaar

rue die aard van die kategorie;; uit \Vat hy gebruik nie. Hy verduidelik ook rue watter kriteria hy gcbruik om
elemente in sy patrone of strukture te identifiseer nie. Die patrone wat hy identifisecr, word volledig beskryf
aan die hand van die clemente van die inhoud wat hy in verskeie verhale in sy groep isoleer.

2.2.6.4

J J Collins

Collins het drie onderskcie studies na Daniel 1-6 ondemeem . In sy eerste studie wou hy die integrasie
van ouer materiaal in die Danielverhalc soos dit vandag voorkom, navors . As deel van sy ondersoek kyk hy
ook na die aard en dod van die vcrhale. Hy identifiseer dit as "hofverhale". Hy verdeel die hofverhale in

51
52

En so ook die decl van die losefverhaal wat in Genesis 40-41 voorkom.
En so ook die Agikarverhaal, die verhaal van Ester en Mordegai. asook elemente van die Nehemiaverhaal.
75

Hoofsluk 2: Forschungsgcschichlc

kleiner groepe op grond van "various motifs" wat deur die verhale uitgelig word (Collins 1975b:219) . Drie
motiewe of k1emtone is in Daniel 1-6 relevant. Die verhaal:
•

beklemtoon die wysheid of vermoe van die howcling;

•

fokus op die drama van gevaar of vemedering wat deur uitrcdding gevolg word ;

•

word gebruik as instrument om die boodskap van die howelmg weer te gee.

Die eerste groep identifiseer Collins met die verhale van hofgeskille van Humphreys, en die tweede
groep met Humphreys se verhale van hofkonflik. Die verhaal in Daniel 2 behoort aan die eerste groep. Die
k1em val op die wysheid van Daniel en sy God, en die werklike inhoud van die droom word gerelaliveer
daartoe (Collins 1975b 220) .
Die verhale in Daniel I, 3 en 6 is "verhale van uitredding" en behoort aan die tweede groep waarin die
drama van gevaar deur redding gevolg word. Die verhale volg 'n patroon waarin vier elemente onderskei
kan word :
•

die helde is in 'n toestand van voorspoed en welvaart;

•

hulle word bedreig, gewoonlik deu r 'n sanleswering;

•

hulle word tot die dood of gevangenis veroordecl ;

•

hulle word vrygelaat, hul wysheid erken en hulle word verhoog.

Die laaste twee verhale, in Daniel 4 en 5, word deur Collins beskryf as verhale wat die inhoud van die
boodskap beklemtoon, en as die derde groep geklassifiseer. Verhale in die groep deel ook 'n patroon \Vat
verskil van die verhale in die tweede groep :
•

die koning word gekonfronteer met drome en tekens wat hy rue verstaan nie;

•

die ander wyse manne kry dit nie reg om dit te ontsyfer nie;

•

Daniel slaag waar die ander misluk;

•

Daniel word tot 'n hoe posisie verhef (Collins 1975b:227) .

Collins identifiseer rue 'n spesifieke patroon vir die eerste groep rue, maar stel voor dat die eerste en
derde groep dieselfde patroon dee!.

Wat die onderskeid tussen die twee groepe moontlik maak, is nie die

patroon nie, maar die hoeveclheid k1em wat elk op die inhoud van die boodskap plaas . In Daniel 4 en 5 is
die primere k1em op die inhoud van die boodskap, terwyl Daniel 2 die inhoud feitlik ignoreer.
Die genre van die verhale in Daniel 1-6 is hofverhale, volgens Collins (1975b :219) . Die identifikasie
berus op die feit dat die verhale aan 'n koninklike hof afspee!. Nadat hy die genre vasgestel het, maak die
navorser subklassifikasies, wat hy "groupings" of "types" noem. Die groeperinge berus op die basis van
dominante motiewe wat in die verhale geidentifiseer kan word .

Die verhale in die drie grocpe deel twee

strukture.
In 'n tweede studie ondersock Collins (1977 :27-54) die Danielboek se apokaliptiese visioene. Binne die

konteks kyk hy na die individuele hofverhale. Sy klassifikasies is hier effe verskillend. Hy beskou Daniel I
as inleidende hoofstuk eerder as 'n verhaal wat tot sy tweede tipe. verhale van uitredding, hoort . Hy meen
rue dat dit 'n verhaal is soos die ander vyf verhale rue . Dit skets eerder die agtergrond waarteen die ander
verhale afspeel deur te verduidelik hoe Daniel en sy vriende aan die koninklike hof beland, wat hul
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amptelike rol behels en die probleme wat daaruit vloei (Collins 1977 :29) .

Humphreys (1973 :2 19) het

dieselfde stand punt ingeneem.
Die res van die verhale, meen Collins (1977 :52), val in die genre van hofverh ale, en kan in twee (eerder
as drie) kategoriee verdeel word .

Dit is die kategoriec van verhale van geskille en verhale van konflik

(dieselfde as Humphreys se inde1ll1g) . Die verhale word deur Collins ook op dieselfde manicr ingedeel as
deur H umphreys .
Wat Collins verskillend doen, is om die patroon waaruit die verhale bestaan, duideliker uiteen te sit. Die
volgende clemente vo nn die patroon van aile geskilverhale:
•

die koning word gekonfrontee r met drome en tekens wat hy nie verstaan nie (Dan 2: 1; 4:5; 5:5-7; vgl
ook Gen 41:7-8):

•

die Babiloniese wyse manne kan me

Sill

uitmaak van die droom of teken nie (Dan 2:10-1 1; 4:7-8 ;

5:8; ook Gen 4 1:8):
•

DaniCi slaag waar die Babiloniese wyse manne nie kan nie (Dan 2:25-45: 4: 19-27; 5:25-29 ; Gen
41 :25 -36):

•

DaniCi word tot 'n hoc posis ie verhoog (Dan 2:46-49; 5:2 9; Gen 41: 39-42 Collins 1977:34 ).

Collins voeg DaniCi 2 by die kategorie omdat dit dieselfde patroon as Danitl 4 en 5 het, alhoe,,'el die
klemtoon daarvan ve rski!.
Die patroon wat Collins vir konflikverhale voors tel, het vyf clemente:
•

die helde is in 'n toestand van welvaart (Dan 3: 12; 6 :1-3 ; vgl ook Gen 39: 1-6; Est 2: 17-19; Agikar is
sekretaris van die koning) ,

•

die helde "ord bedreig. gewoonlik deur 'n sameswering (Dan 3:8-18: 6:4-14 ; Gen 39:7-19 ; Est 3:6;
Ag ikar is die slagoffer van die komplot van Nadan) ;

•

die helde word tot die dood of gevangenis veroordeel (Dan 3:19-23; 6: 16; Gen 39:20; Est 3 ' 13;
Agikar 4:4-6);

•

die helde "ord vrygelaat, vir verskeie redes (Dan 3:26; 6:23; Gen 41 : 14 ; Est 7; Agikar word gespaar
en opgeroep om die hof se probleem op te los) ;

•

die wysheid of meriete "an die helde word erken en hulle word tot ereposisies verhoog (Dan 3:2930: 6:26-28; Gen 41:37-45; Est 8:2; Agikar lei 'n suksesvolle sending na Egipte en word deur die
fara o's en Sanherib vereer Collins 1977 :50) .

Met die bydrae in sy tweede studie los Collins die vraag op ,,'at sy eerste stu die gestel het, naamlik wat
die verhouding tu ssen die drie motieftipes en die twee patrone is . In sy tweede studie werk hy egter nie
konsekwent nie .

Die beskI)wing van die clemente word inhoudspesifiek aan die DaniCiverhale gekoppcl ,

sodat d it moeilik is om te sien hoc die ander verhale buite die DaniCiboek bygctrek kan word.

Die

10sefverhale bied 'n tweede probleem : die Genesis 41-verhaal val onder albei klassi fikasies. Dit lei tot die
gevolgtrekking dat Collin s se analise nie geldig vi r die verhaaltipes kan wees nie, omdat die onderskeie
patrone duplisering inhou .
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In 'n derde stu die het Collins (l984a) weer DaniCl 1-6 ondersoek binne die konteks van 'n vomlkritiese
analise van die hcle bock. Hy verwys na die werk van Hellholm \Vat in sy stu die van die genresoort van
apokaliptiek op die metodes van tekslingulstiek staat maak, eerder as op vomlkritiek . Hellholm het gevind
dat daar 'n behoefte bestaan aan groter differensiasie tussen die vlakke van abstraksie en tussen die kriteria
van klassifikasie in die studie van genre . Collins (1984 :4) gee toe dat 'n spesifieke literere vorm as 'n
onafhanklike genre of as 'n subtipe van 'n bretr kategorie beskou kan word. Hy verkies die kombinasie van
formele en inhoudelike eienskappe vir die k1assifikasie van tekste volgens genres .
Hier klassifiseer Collins (1984a:41-43) die hcle boek as in die genre van apokalips, met as subgenre die
historiese apokalips . Hy voeg by dat Daniel 1-6 subgenres bevat wat onderskeie in vorm en inhoud van
Daniel 7-12 is . Hy ken Daniel 1-6 aan die genre "legende" toe, 'n genre wat volgens hom geen spesifieke
struktuur het nie.

Legendes het primer belang by die wonderlike of wonderwerkende, en is gerig op

opbouing (Collins 1984a:41). 53
Collins behou die k1assifikasie "hofverhale" met sy twee subkategoriec, maar meen dit is 'n verskillende
soort k1assifikasie van legende of "Marchen" (Collins 1984a:42) . Dit is 'n soort k1assifikasie wat oor die
ander vormkritiese aanwysings sny omdat dit op die agtergrond en komplot gebaseer is, eerder as die

narratiewc wcrcld cn intcnsic.
Terwyl daar nie 'n standaard k1assifikasiesisteem en gevestigde hierargie van terminologie bestaan nie,
verwar en kompliseer Collins se verdere onderskeidinge eerder as om die genrestatus van DaniCl 1-6 te
verduidelik.

2.2 .6.5

R R Wilson

Wilson (1981 :79-95) skryfook ocr die genreprobleem van die Danielverhale. Die doe! van sy artikel is
om die bespreking van apokaliptiek te benader vanuit 'n ander rigting deur apokaliptiese godsdiens in sy
kontemporere vorm te ondersoek.

Hy wil dan modeme getuienis gebruik om die verhouding tussen

apokaliptiese godsdiens en literatuur in antieke Israel te ondersoek (Wilson 1981 :83).

Hy kies die

Danielboek om die nut van sy benadering te be",),s .
Wilson aanvaar die klassifikasie van die verhale as hofverhale (Wilson 1981:88). Hy aanvaar ook die
indcling van die verhale in twee groepe (Wilson 1981 :89). Verder ondersoek hy die strukture van DaniCl 3
en 6 onderskeide!ik, en stcl dan voor dat dit 'n strukturcle patroon volg \Vat algemeen in burokratiese of
"",),sheidsirkels" gevind word . Die strukturele patroon in wysheidsirkels is die basiese strul.'tuur van die
tipiese marte!aarverhaal, behalwe vir die feit dat die helde nie sterf nie. As die helde nie sterf nie, beteken dit
egter dat die verhale nie meer martelaarverhale is nie (Wilson 1981 :89).
Die teenstelling, naamlik dat die Danielverhale nie martclaarverhale is nie, maar tog is, is verwarrend .
Wilson skets die "struktuur" van elke verhaal, en vcrge!yk dit dan met die "struktuur" van die

53

Jason & Kempinski (1981 :20) beskou Daniel 3 en 6 as sakrale legendes. maar kJassifiseer rue die res van die
DaniClverhale as legendes nie.
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martclaarverhaal.

Dit is duidelik dat hy die strukture van die Daniel- en martelaarverhale met mekaar

identi fi seer.
Dit is ' n tekortkoming in sy werk dat Wilson nooit 'n volledige beskrywing van die basiese struktuur van
die martelaarverhaal bied nie. Wat die verhouding tussen die struktuur van die twee verhale, en die van die
martclaarverhaal is, is ook onduidelik . Op dieselfde trant argumenteer hy dat die verhale in Daniel 2, 4 en 5
naastenby diesclfde struktuur het en dieselfde boodskap weergee . Dit is diesclfde struktuur wat ook gevind
word in die Egiptiese profetiese tekste (Wilson 1981 :91) . Hy bied weer eens nie 'n beskrywing van hierdie
struktuur nie, maar som slegs die inhoud van individuelc Egiptiese tekste op .

P R Davies

2.2 .6.6

Davies (1980:33-48) ondersoek Daniel 1-6 as 'n eenheid in sy artikcl wat die eskatologie van die
Danielboek beskryf.

Hy stel voor dat die verhale in twee soorte verdecl kan word: interpretasie- of

uitlegverhale, en verhale van uitredding (Davies 1980:40). Hy verdecl die verhale op die basis van hoe dit
uitdrukking aan die soewereiniteit van God gee, en aan die gedrag van die hclde van die verhale. Daniel 2, 4
en 5 Iyk na uitlegverhale terwyl Daniel 3 en 6 uitreddingsverhale is .
Davies se klassifikasie op die basis van temas lei tot 'n verdcling wat ooreenstem met die van
Humphreys, Collins en Wilson .

Slegs sy benaming verskil.

Hy poog nie om die struktuur van die

onderskeie verhale te identifiseer nie, en ook nie om die patroon van sy twee groepe te beskryf nie.

2.2.6.7

G W E Niekelsburg

Niekclsburg (1972:48-58) ondersoek Daniel 3 en 6 in sy navorsing oor die teologie van opstanding,
onsterflikheid en die ewige lewe in die intertestamentcre tyd . Hy aanvaar dat teologiese konsepte dikwels
binne spesifieke vorme gedra word, en stel hom te doel om die vorme te ondersoek .
Niekelsburg kyk na die verhaal van vervolging en verhoging van die regverdige in Wysheid 2 en 4-5 , en
poog om die Gattung van die storie te vestig deur dit te vergclyk met parallelle in Israel se godsdienstige
literatuur (Niekelsburg 1972:48).

Hy ondersoek hiervoor die losefverhale in Genesis 37-42, die

Agikarverhaal, die verhaal van Ester en Mordegai, die verhaal van Susanna, en Daniel 3 en 6. Dit is almal
voorbeelde van dieselfde Gattung wat deur Niekelsburg ( 1972:55) as die wysheidsverhaal geidentifiseer
word. AI die verhale vertoon diesclfde tema, agtergrond, karaktertipes, narratiewe tegniek en struktuur. Hy
ontwikkcl 'n strukturele skema vir die wysheidsverhaal wat uit agtien elemente bestaan: "REASON,
CONSPIRACY,
PROTEST,

ACCUSATION,

TRUST,

TRJAL, HELPER(S), CHOICE, CONDEMNATION, ORDEAL,

REACTIONS,

RESCUE,

VINDICATION, PUNISHMENT, CONFESSION".

EXALTATION , REACTIONS,

ACCLAMATION ,

Geen verhaal bevat al agtien clemente nie.

In die
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verhaa! van Daniel 3 kom vyf van die elemente kort: "REAS ON, CONSPIRACY, HELPERS , PROTEST,
CONFESSION", en die in DaniCi 6 ontbreck drie: "TRlAL, PROTEST, CONFESSION" . "
Niekelsburg identifiseer die genre en struktuur van Daniel 3 en 6 anders as in ander studies .

Sy

beskrywing van die Gallllng as "wysheidsverhaal" is minder spesifiek en breedvocriger as die beskrywing
"hofverhaal". Die patroon van die verhaaltipe met sy agtien elemente is meer gedetailleerd as ander skemas .
Die clemente self is minder inhoudclik spesifiek .
Tog is daar by verdere ondersoek duidclike ooreenkomste met die bevindinge van ander studies . So kom
Niekelsburg se element "REASON" voor by Collins se eerste punt onder konflikverhale, "die hclde is in 'n
staat van voorspoed".

Die elemente "CONSPIRACY. ACCUSATION, REACTION, TRlAL. CHOICE"

kom ooreen met Collins se tweede punt, "die helde word bedreig". Die element "CONDEMNATION" kom
met Collins se derde punt ooreen en "RESCUE" met sy vierde punt. "VINDICATION, ACCLAMATION,
EXALTATION" kom met sy vyfde punt ooreen .
Niekelsburg se stu die bevat egter 'n inkonsekwentheid tussen sy identifikasie van die clemente in
individuele stories en sy opsomming van clemente, temyl hy ook te min aandag aan die orde of patroon van
die clemente gee.

Dit is ook nie duidelik wat die skrywer met die terme "vorm" en "elemente" bedocl nie .

Niekelsburg verskaf nerens 'n definisie en beskrywing van die Gallllng "wysheidsverhaal" nie .

Sy

strukturele kategoriee bly net so aan inhoud gekoppel as enige van die ander navorsers (sien Milne
1988 :190-191 vir verdere kritiek).

2.2.6.8

55

S Niditeh en R Doran

Die studie van hofverhale by 'n nuwe impetus met die artikel van Niditeh en Doran (1977 :179-193).
Hul doelstelling is om 'n meer vergclykende benadering tot die probleem van die vorm van hofnarratiewe te
volg. Om dit reg te by, beperk hulle die skopus van hul studie tot 'n klein groep verhale. Die skrywers
meen vorige studies is gekortwiek deur die feit dat aanvaar is dat Daniel 1-6, Ester, Josef en Agikar verhale
is wat tot dieselfde Iiterere tipe, hofverhale, hoort . Niditeh & Doran konsentreer slegs op Daniel 2, Genesis
41 en Agikar 5-7. Hulle bevind dat die drie een Iitercre tipe deel (Niditeh & Doran 1977 :179).
Hierdie twee navorsers kritiseer Humphreys vir wat hulle as sy beskrywing van hofverhale beskou . Hy
beskryf die inhoudelike elemente of motiewe. Hy plaas dit in 'n losse versameling gclyk aan mekaar, sonder
om uit te brei oor die onderiinge verhoudings wat tussen die clemente bestaan . Humphrey werk sinehronies
54

55

Niekelsburg se hoofteks Wysheid 2 en 4-5. bevat denien van die agticn clemente. Tog meen hy hoort dit nie by
die Gaflung "wysheidsverhaal" nie. Hy bevind dat die vorm van die wysheidsverhaal ltier verandcr is. Dit verskil
"stilistics" van dic wysheidsverhaal (Nickelsburg 1972:67. 90).
Sien Rhoads & Michic (1982:4) se opmerking dat ' n duidelikc onderskeid vir doeleindes van analise nodig is
tussen die inhoud van die narraticf. die storie, en die vonn van die narraticf, die retoriek. "The story refers to
'what' a narrative is about - the basic clements of the narrative world - events, characters, and setting. Rhetoric

refers 10 ' how' that story is told in a given narrative in order to achieve certain eITects upon the reader. Thus we
can distinguish between ' what' the story is about and ' how' the slOry is told". Dic 'wat' en ' hoe ' is onafskeidbaar
deel van mekaar. Vir doelcindes van analise is dit egter onmoontlik am die twee nie te onderskei nie. Dit Iyk asof
dit ' n basiese probleem by die bespreking van die genrevraagstuk van die DaniCiverhale is dat die inhoud en vonn
nie duidelik onderskei word nie, sodat die inhoud as enigste maatslaf in die bespreking dien.
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in die mate wat hy dieselfde elemente uit vergelykbare verhale kristalliseer. Hy ignoreer die diaehroniese
eise van vormkritiese analise deur geen aandag aan die orde of spesifieke patrone van die motiewe te gee nie
(Niditeh & Doran 1977: 179).
buitelyne te skets.

Collins gee volgens hulle meer aandag daaraan om die motiefstrukture se

Omdat hy 'n te groot groep verhale bestudeer, kan sy benadering egter nie genoeg

gekontroleer word nie (Niditeh & Doran 1977: I 80).
Niditeh & Doran (1977 :180) stel voor dat die beskrywing van 'n Iitercre tipe op beide inhoud en
struktuur gebaseer moet word. Hul benadering toon ooreenkoms met die van Aame & TIlOmpson (196 I) in
"Types of the folktale" . Hierin versamel en kategoriseer die skrywers duisende volksverhale ooreenkomstig
hul inhoudselemente (motiewe) en die struktuur van hul inhoudselemente (die rangskikking van elemente)
(Niditeh & Doran 1977: I 80). 56
Die literere tipe of vorm van die verhale in Daniel 2, Genesis 4 I en Agikar 5-7 is reeds deur Aame &
Thompson (1961) beskryf, beweer Niditeh & Doran (1977 :180). Dit is volksverhale oor wyse marme, wat
deur die Aame-Thompson verhaal Tipe 922 beskryf word as "Clever Acts and

Word~" .

Volgens Aame &

Thompson is daar vier primere komplotgebeure in verbale wat tot Tipe 922 hoort. Elkeen van hierdie
primere komplotgebeure is saamgestel uit 'n kombinasie van motiewe van aksie, karakter, agtergrond, en so
meeL Die vier clemente is:
•

'n persoon van 'n laer status WORD GEROEP VOOR 'n persoon van hoer status OM TE
ANTWOO RD op moeilike vrae of om 'n probleem wat besondere insig vereis, op te los;

•

die persoon van hoer status STEL die probleem wat niemand anders kon oplos nie;

•

die persoon van laer status LOS die probleem op ;

•

die persoon van laer status WORD VERGOED daarvoor (Niditeh & Doran 1977: I 80)

Binne die primcre gebeure bestaan verskeie variasies op die basiese motiewe, wat deur die outeurs
nuanses genoem word .
Niditeh & Doran gebruik die patroon of skema van Aame-Thompson as 'n maatstaf waarteen hulle die
drie verhale meet. Hulle gebruik dit omdat hulle wil bek!emtoon dat die inhoud sowel as inhoudstruktuur
belangrik in die genreklassifikasie van 'n literere werk is.
Hulle vind dat al drie die tekste wat hulle ondersoek- Daniel 2, Genesis 4 I en Agikar 5-7 - dieselfde
patroon deeL Die verhale kom tipologies ooreen. Waarin verskil dit van die verhale wat oorspronklik onder
Tipe 922 beskryf is? Die hoofbron van variasies tussen die verhale Ie in die nuansering van die basiese
motiewe van die verhaaltipe. Nuanses is belangrik omdat dit die besondere etos agter die gebruik van die
betrokke tipe verraai . Die nuanses van elke verhaal moet afsonderlik beoordeel en beskryfword.
Nadat die navorsers die drie verhale vir hul nuanseringe ondersoek het, kom hulle tot die gevolgtrekking
dat die Agikarverhaal die naaste aan die tradisionele weergawe van Tipe 922 kom . Agikar 5-7 is kultureel
genuanseer, maar het dieselfde tema as die tradisioncle verhale in Tipe 922.

Dit bevat geen besondere

godsdienstige of politieke nuanses nie.

56

VergcJyk addendum 1.1 vir meer inligting oar Aame & Thompson se analise van volksverhale.
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Genesis 41 is, soos Agikar 5-7, kultureel genuanseer. Maar Genesis 41 het ook 'n godsdienstige nuanse
wat dit van die Agikarverhaal sowel as van tradisionele Tipe 922-verhale onderskei.

Die godsdienstige

nuanse Ie in Josef se vermoe om die faraD se drome uit te Ie . Die vermoe is deur God aan hom verleen .
hierdie nuanse kom nie in die Aame-Thompson-katalogus onder Tipe 922 of in enige van die gelyste wrhale
voor nie. Dit verteenwoordig 'n "less traditional use" van Tipe 922 (Niditeh & Doran 1977: 187)
Die verhaal in Daniel 2 staan selfs nog verder van die tradisionele weergawe van Tipe 922 as Genesis
41 . Hier word die basiese patroon van Tipe 922 slegs gebruik as raan1\verk vir 'n bclangriker tema oor die
openbaring van die goddelike wil (Niditeh & Doran 1977 : 187). Naas die tipiese motiewe van Tipe 922,
bevat Daniel 2 nog twee aksiemotiewe (gebed en die antwoord van gebed) en een karaktermotief

Cn

goddelike helper) wat vreemd aan Tipe 922 is . Hierdie addisionele motiewe het geen plek in die tradisionele
wysheidsverhale waarin wyse manne op hulle eie slaag nie (Niditeh & Doran 1977: 190). Motiewe van
versoeke om hulp en die voorsicning van hulp deur 'n helper is eerder kenmerkend van die Aame-Thompson
tipes 300-749. In die gevalle is die helper en helpende aksie gewoonlik magics van aard, maar nie goddclik
rue. Die goddelike (teenoor die magiese) kwaliteit is 'n kulturele nuanse op die basiese motief van hulp,
maar die motief bly steeds vrccmd aan Tipe 922 .
Niditeh & Doran (1977 :193) kom dan tot die gevolgtrekking dat die tradisioncle wysheidsverhaal in
Daniel 2 substansiccl hervorm en herbenut is, alhoewel dit nie volledig verlore gegaan het nie. In terme van
die struktuur van moticwe volg Daniel 2 die tradisionele orde, maar voeg ook motiewe of inhoudselemente
by wat nie normaalweg in die patroon voorkom nie.

Die tradisionele eenvoudige tema oor wysheid en

sukses verdwyn in die agtergrond as Daniel 2 eerder wys na 'n nuwe vorm waarin die interpretasie van
droomsimbole die aanvaarbare norm word om goddelike openbaring te ontvang.
Die skrywers merk op dat Daniel 4 en 5 'n soortgclyke hervorming van die tradisionele tipe
verteenwoordig (Niditeh & Doran 1977 :192) . In hierdie verhale kom tradisionele motiewe ook steeds voor,
selfs waar dit ontoepaslik binne die huidige boodskap van die werk is .
Niditeh en Doran se werk is waardevol as dit die verhouding tussen tematiese clemente en orde in die
verhaalpatrone ondersoek, asook die omvang van verhaaltipes bekyk . Hulle poog ook om kritena te vestig
vir die formele analise van bybelse verhale, asook verhale uit die antieke Midde Ooste. Deur die omvang
van hul studie te beperk, kry die skrywers dit reg om behoorlik op die inhoud van die verhale asook die
struktuur van die inhoud te konsentreer.
Dit is ook die eerste poging om tipologiese patrone, wat deur navorsers van volksverhale ontwikkel en
beskryf is, te benut.

Die Aame-Thompson-tipologie verskaf 'n standaard waarteen die verhale geevalueer

kon word. Dit maak dit moontlik om die onderlinge ooreenkomste sowel as verskille tussen die drie verhale
en ander verhale in die verhaaltipe te ondersoek .
Niditeh en Doran meen dat Daniel 2 in sy basiese struktuur met Tipe 922 ooreenkom, maar in motiewe
groot verskille vertoon.
gebaseer is .

Dit demonstreer die probleme in kJassifikasiestelsels wat op temas of motiewe

Die Aame-Thompson-katalogus wil vir aile temas en aile vanasies op die temas wat in

volksverhale voorkom, ruimte maak.

Elke permutasie en kombinasie van motiewe kry 'n ondcrskeie

82

Hoofstuk 2: Forschungsgcschichtc

katalogusnomrner, en word 'n "tipe" genoem .

Dit veroorsaak dat Aame-Thompson met 'n groot getal

verhaaJtipes eindig, terwyl elke tipe slegs 'n klein aantal verhale beva!. 'n Probleem wat daardeur veroorsaak
word, is dat motiewe en temas tussen kategoriec saamval.

Sommige verhale kon maklik by meer as een

verhaaltipe ingedeel word . Dit beperk die waarde van die katalogusstelsel. Dit is nie altyd moontlik om te
bepaal waar een variant eindig en 'n volgende begin nie. Wanneer die tipologie op struktureie eienskappe
gebaseer word, ecrder as op temas en motiewe, word dit makliker om groter groepe verhale byeen te voeg.
Dit is wat Vladimir Propp (1968) doen as hy die kategorie van "fecverhale" gebruik vir sy analise. 57
Omdat die Aame-Thompson-katalogus op die inhoud van verhale gebaseer is, en omdat talle bybclse
verhale van tradisionele verhale verskil, meen ek het die katalogus beperkte waarde vir die analise van
bybelse verhale.
Niditeh en Doran sien raak dat Genesis 4 I en DaniCi 2 van Tipe 922 se beskrywing verskil, maar is nie
in staat om 'n tipe daarvoor te vorm wat beide die verhale beskryf nie. Hulle toon ook nie aan hoe die twee
bybclse verhale aan mekaar velwant is nie, en hoe die twee verhale stadia na 'n nuwe vorm is wat
wegbeweeg het van die tradisioncle vorm. Hllile slaag nie daarin om aan te toon hoe ander bybelse verhale
wat diesclfde vorm vertoon, hierby gegroepeer kan word nie .

2.2.6.9

Gevolgtrekking

Die kort beskr)'wing van die huidige stand van navorsing toon dat daar nie konsensus oor
genreklassifikasie of strukturele patrone bestaan nie. Tog is daar 'n tendens om die verhale in DaniCi 2, 4 en
5 saam in een groep te plaas, en die verhale van DaniCi 3 en 6 in 'n ander groep. Dit is moontlik dat die
navorsers die indeling bloot intuitief gemaak het, soos Propp (1968 :6) bewecr. 'n Strukturele en formcle
analise sal dit myns insiens bevestig. Wanneer die analise slegs op gedeelde patrone gebaseer word, lei dit
tot diverse resultate .
Daniel 1-6 verskaf 'n klein verhaalkorpus wat verrassend problematies vir navorsers wat die strukture
bestudeer

om

dit

te

klassifiseer,

blyk

te

wees .

Die

gebrek

aan

'n

gestandaardiseerde

genreklassiflkasiesisteem bemoeilik ook die gesprek aansienlik.
Ek meen dat die DaniCiverhale as mantiese wysheidsliteratuur gelees bchoort te word, en dat dit as
hofverhale beskryf kan word .

2.2.7

Danielverhale in ' n apokaliptiese boek

Die verhale in die DaniCibock (Dan 1-6) vertoon nie apokaliptiese eienskappe nie, met die uitsondering
van DaniCi 2, wat oor Nebukadnesar se droom handel.
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58

58

Die verhale vorm egter deel van die groter gehecl

Die Proppiaansc metode van analise word redclik volledig op die onderskeie DaniCiverhale toegepas. vergclyk by
die struktuur-analitiese bespreking van die onderskeie verhale.
Jeffery en Humphries sien die verhalc oor Nebukadnesar, Belsasar en Darius (Dan 1. 3-6) as hofverhale. Heaton
sien dit as populere romanses. en Von Rad sien dit as wysheidstyldramas in die tradisie van die Josefverhale in
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van die boek, wat dit onmoontlik maak om die verhale los van die visioene te lees .

59

Dit beteken dat die

apokaliptiese milieu wat in Daniel 7-12 voorkom, noodwendig bydra tot die agtergrond waarteen die leser
die res van die verhale lees . Daarom het ek in addendum 2. 1 die gekompliseerde vraag probeer beantwoord
of Daniel apokaliptiese materiaal is, en wat met apokaliplies bedoel word.

6()

Hierna is dit moontlik om die

vraag te beantwoord wat in die verklaring van die DaniClverhale essensiec1 is, naamlik of die DaniClverhale
(Dan 1-6) ook apokalipties verklaar moet word op grond daarvan dat dit in ' n boek met duidelike
apokaliptiese treklse opgeneem is .
Die volgende opsonunende opmerkings kan gemaak word:
•

die term apokalipliek het ' n gelade konnotasie gekry, maar by gebrek aan ' n beter term moet dit
gebruik word, met goeie kwalifisering, om ' n onderskeie literatuursoort aan te dui ;

•

apokaliptiek het veel in gemeen met wysheid, en veral pro/esie, waaruit dit groei ;

•

as dit soveel anders as die profetiese literatuur Iyk, het dit te doen met die hooploosheid en
hopeloosheid waarmee die huidige situasie beleef word ;

•

die DaniClboek is die begin van ' n nuwe beweging, van apokaliptiese literatuur, en vind baie nouer
aansluiting by sy profetiese voorgangers as apokaliptiese navolgers, wat in verskeie opsigte verword
het;

•

die ooreenkoms tussen die Ou en Nuwe Testament se apokaliptiese gesigspunte suggureer dat die
apokaliptiese uitkyk nie die profetiese vervang het nie.

61

Die twee uitkyke het eerder langs mekaar

bestaan. Die apokaliptiese het die profetiese verryk en uitgebrei, maar nooit verdring nie. Profesie
vra dat die werklikheid van die wereld aanvaar word, en dat die gelowige in verantwoordelikheid

59

60

61

Genesis (Baldwin 1978:46) . Daar is min daarin wat aan sogenaamde apokaliptiese eienskappe herinner. Baldwin
(1978 :51) meen dit is nie nodig om die verhale aan ' n ander genre toe te skryfnie. Dit is te nou ingebed in die hele
boek. Apokaliptiek is in staat om talle verskillende litererc vorme aan te neem en dit in ' n geheel te vcrbind. Dit is
een rede hoekom dit so moeilik is om 'n omvattende delinisie van apokaliptiek te gee. LaCoeque (1988 : 183) maak
die opmerking dat as ons net Daniel B (Dan 7-12) tot ons beskikking gehad het, dit maar valerig sou verloon het.
Die verhale demonstreer op 'n lewendige en hoogs interessante wyse die teologiese waarheid wat ook in die
visioene weergegee word, maar daar op 'n enigmatiese wyse. Montgomery (1927:89) meen hoofstuk 2 is nie
apokaliptiek nie. Dit is niks meer as die storie van ' n koning se droom wat sy angs oor sy onmiddellike toekoms en
sy opvolgers reflekteer nie. Gammie (1976: 191) sien ook slegs Daniel 7-12 as apokaliptiek. Hy meen Daniel 2 is
nie ' n apokalips nie, omdat dit oor God se alwetendheid en almag handel. Die verhouding met die koning word
ook as positief beskryf. So ' n siening ignoreer egter die verwysing na ' n vyfde ryk, wat ' n einde aan aardse ryke
maak.
'n Probleem kan maklik ontstaan as 'n teks in terme van ' n sekere verwagting gelees word, sonder dat die teks op
sigself ernstig geneem word. Balzer (1991:408) verwys hierna: "In exegetical praxis, eschatology is nonnally used
as a key ... this hermeneutical approach can have an intrinsic danger of becoming an a priori principle in biblical
exegesis, the interpreter's conditio sine qua non , instead of the reverse. Therefore, exegesis usually radically
adapts or eliminates contex1ual elements that do not lit into the general pattcrn ... " Vergelyk ook die opmerking in
Rendtorff (1985 :276) dat die visiocne in Daniel 7-12 die droom van Daniel 2 op datum wil bring in die lig van die
veranderde omstandighede Iydens die Makkabese opstand. Dit plaas druk op die verklaring van Daniel 2, sodat dit
apokalipties gelees moet word.
Dit is ' n onderwerp waaroor baie geskryf is en groot meningsverskil bestaan. Om reg daaraan te laat geskied, sal
meer as die lengte van ' n proefskrif vereis. Wat ek in die addendum (2.1) gedoen het, is slegs om die oppervlak
van die problcem te skets, sodat aan die hand van die kontoere enkele afleidings gemaak kan word wat nodig is om
in ag te neem wanneer die verhale gelees word. Dit is nie 'n poging om die hcle problematiek, asook aile bydracs
te reflekteer nie.
Vergelyk byvoorbeeld Collins (1984b:207) wat redeneer dat die Christelike leerstelling van ChrislUs se opstanding,
wat as basis van die Nuwe Testament gesien kan word, fundamenteel apokalipties van aard is.
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voor die God van die geskicdenis leef.

Die kanoniese apokaliptiese visie vra dat die mens steeds

verantwoordelik sal leef, selfs al dink dit slegs in terme van die kort termyn.

62

Gelowiges mag leef

vanuit die wete dat alhoewe1 die geskiedenis werklik is, dit nie die enigste werklikheid is nie. Yerby
alles wat ons weet, staan God as Werklikheid. Hy sal sy doel met die geskiedenis bereik . Die
apokaliptiese begrip vervang nie die profetiese nie, maar komplementeer dit;
•

die eskatologiese handeling is ' n lHWH-handeling, wat ' n nuwe tydperk inlui, en wat 'n element van
die finale bevat;

•

die boek is doelbewus in kodes geskryf, vir politi eke en ideologiese doeleindes . Dit maak van die
bock ' n unieke hermeneutiese uitdaging, omdat korrekte uitleg van die kodes ' n voorwaarde vir die
verstaan daarvan is .

Die vertelling wat in Daniel 2 vervat is, is aanvankJik as ' n verhaal sonder apokaliptiese trekke verteI.
Die skry\ver wat in die tweede ceu die verhaal oorvertel, voeg een aspek by die verhaal IVat ' n apokaliptiese
dimensie daaraan verIeen . Hy doen dit met die byvoeging van die vyfde ryk. Die oorspronklike vertelling
het slegs met Babiloniese troonopvolging te doen gehad. Die l ooc!se skrywer sluit aan by sy visocne (Dan 712) as hy die verhaal van Daniel 2 oorvertel , en se dat wanneer aardse ryke hul gang gegaan het, die God van
die heme! 'n vyfde ryk gaan oprig. Die ryk sal aile aardse ryke tot ' n einde bring. Dit sal 'n ryk wees wat vir
'n baie lang, onbepaalde periode sal regeer.

Hiermee beweeg die skrywer in die veld van apokaliptiese

geskiedsbeskouing,
Apokaliptiese geskiedsbeskouing is pessimisties.

Apokaliptiek het belangstelling verIoor in die

verbetering van die weceld. Die literatuursoort word gekenmerk deur die verIange dat ' n nuwe wereld sal
deurbreek . In die wereld sal die load tot sy status as God se uitverkore dienskneg herstel word . En geen
mag op aarde sal voor hom kan stand hou nie, Die vyfde ryk wat volgens Daniel 2 aile aardse ryke tot 'n
einde gaan bring, verte1 van die nuwe wereld waarvoor die apokaliptikus wag .
Die res van die DanieIverhale (Dan I, 3-6) hoort na my mening in eie reg, as wysheidsliteratuur
verklaar te word. Die standpunt hOll ook verband met die ontstaansteorie wat voorgestaan is. Die verhale is
baie ouer as die visioene, wat eers in die tweede ceu bygevoeg is.

Die verhale het in ander kontekste

gefunksioneer, en die tweede eeuse skrywer herbenut dit om as eerste deel van sy troosboek te dien .
Waar die skrywer die verhale vertel om sy lesers te troos en aan te moedig om getrou te bly, skryf hy die
visioene om sy lesers te oortuig dat hul God in soewereine beheer van die wereld en sy gang is. Daniel 2 se
droom en uitleg sluit by die visioene aan as die skrywer dieselfde betekenis daaraan gee: God se ryk sal aile
mens like ryke oOIweldig en vemietig,

62

Oit is die boodskap van Oanitl 1 sowel as van Daniel 2, wat die naaste aan die apokaliptiese visiocne van die laaste
deel van die bock (Dan 7-12) kom: God regeer soewerein, en die gelowige het die taak om verantwoordelik voor
Hom sy lewenstaak uit te voer.
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Sitze im Leben

Vir die DanieIverhale se ve rstaan is dit belangrik om die vermeende en werklike historiese kontekste of

Sitze im Leben daarvan te ondersoek. Dit kom in die uitleg van die verhale telkemale ter sprake. Indien die
hipotese korrek is dat die bock teen die agtergrond van twee verskillende mi lieus ontstaan het. is dit nodig
om kortliks na beide te verw)'s . Die Danidboek gee voor om in die sesde eeu af te speel . Daama kyk ek na
die werklike agte rgrond waarteen die boek ontstaan het, as Antioehus IV Epifanes die Jood se bestaan met sy
helleniseringspogings bedreig.

2.2.8.1

63

Ballingskapsituasie : sesde eeu

Nada t Israel in ballingskap weggevoer is, Ieef die oorbl ywende koninkryk van Juda vir ' n eeu in die
skaduwee van konflikte tussen die groot magte . Juda was die minder belangrike van die Hebreerstate, weg
van die belangrikste kommunikasiewec en die sec . Dit bestaan eers as ' n vassal van Assiric. Juda kan nie
loskom van Assiric nie, al probeer dit baie hard om teen die einde van die agtste eeu sy onafhanklikheid te
herwin . Hiema is Juda vir ' n kort rukkie ' n vasal van Egipte. Teen die einde van die sewende eeu volg
Babel die Assiriese wcreldmag op, en Juda word ' n vasalstaat van die Babiloniese wcrcldmag (Soggin

1984 :231 ).
In ongeveer 608 sterr koning Josia na ' n mislukte poging om Egipte te stu it in sy opmars teen die
Babiloniese ryk.

&l

Josia het volgens die Kronis en Deuteronomis dit reggekry om in sy relatief lang

regeringstyd die prosesse van verheidensing teen te werk, wat in die regeringstye van sy oupa Manasse en sy
vader Amon hoogty gcvier het.

65

Die skrywer van die Danielboek plaas sy karakters tccn die milieu - die

vier Jode het in Josia se tyd in Jerusalem geleef. Dit is die tyd dat die wetboek ontdek sou word, en die groot

63

Human ( 1999:360) meld dat die eksegeet met ' n bepaalde konsep van " Israel se gskiedcnis" werk wanneer hl' ' n
teks begin analiseer. Die konsep vorm die historiese vertrekpunt of voorverondcrstelling. Die geskiedernskonsep
val nie uit die lug nie. Verantwoordelike teksanalise kon'trueer hierdie beeld met behulp van (onder andere)
bybelse tekste. Die konsep bly egter ' n rekonstruksie. Die "prentjie" van die geskiedenis of Silz i m Leben van ' n
bepaalde teks funksioneer as ' n hermeneutiese slcutel wat die brug vir die teks se toepassing na die hedendaagse
konteks slaan.
2 Konings 22-23 en 2 Kronieke 34-35 beskryf losia se lewe en venneende godsdienstige hervormings. Veral die
Kroniekeskrywer se weergawe van die gebeure rondom die jong koning losia word vandag as verdag beskou
(Soggin 1984 :242). Die Krorns plaas die indringende hervormi ngs van losia in die periode terwyl hy slegs as
regent regeer. Die hervormings het ook niks met die ontdekking va n die Wetboek te doen nie. Die Kronis verbind
die hcrvonnjngs aa n die hcrowcring van die gcbicdc wat in die naordc voorhccn aan Israel (Tienstammcryk)

65

behoort het, en in die suide wat aan die Filistyne afgestaan is. losia kan dit doen omdat die val van die Assiriese
hoofstad ' n vakuum gelaat het. Die oorblywende Assiriese magte skuil by Karkemis. Farao Nego II (609-594) is
op pad om hulp aan die magte te verleen. om die Babiloniese opmars teen te staan . losia staan die farao tee (deur
hom aan te val. of deur gevang te word en te weier om hom aa n die Egiptiese koning te onderwerp), en sterf in
Jerusalem. Historiei praat soms van die "conspiracy of silence" oor losia se dood (Soggin 1984:247). 2 Konings
23:29 meld verkeerdelik dat Nego "teen" die koning van Assirie opgetrek het.
Manasse en Amon regeer saam ongeveer sewe en vyftig jaar. "To get a reliable picture from the 'devotional
writings' of the Deuteronomic historian and the Chronieler is a fmstrating task" (Ahlst rom 1993:770).
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pasga gevier ,,·ord (2 Kon 23:21-23; 2 Kron 35:1-9).

66

Josia "ord opgevolg deur sy scuns Joahas. Jojakim

en Sedekia, asook s)' kleinseun Jojagin. "at almal vir 'n kort tydjie regeer. 67
Die laaste sterk koning van Assirit \\"as Assurbanipal, "at in 626 sterf. of dalk so vroeg as 631 . Onder
leiding van sy opvolger. Assur-uballit. verswak die ryk.

6S

Oit is die tyd dat die hoof van die Chaldesc

weermag. Nabopolassar. die geleentheid aangf)Jl om die swak seun van A ssu rbanipal te onrtroon deur
hOnlscif as nuwc koning \'an Babilonie tlit te rocp ,

69

Latcr sluit hy 'n alliansic mct C:axarcs 1. die koning

van die Mede, wat sy posisic \'crstcrk, Die alhansie \\'ord verscd dcurdat Cyaxares dlc hand \'an sy dogtcr.
prinses Amuhia. aan Nabopolassar sc seun. die jong prins Nebukadnesar gee.

.

O,e Neo-Babiloniese

f\

k onder leiding van NaboJlolassar brei

S)"

Nabopolassar beletr Nine"e, wat "oorheen die hoofstad van Assiric \\"as.

mag met rasse shede uit.

~

Hy het die anti-Assiriese magtc

verenig, ",aaronder die Aramecrs en Chaldeers. Die stad word in Augustus 612 deur die gesamentlike magte
van die Babilonitrs en die Mede ingeneem .

71

Oit beteken clie einde van drie eeue ,an Assiriese heerskapp'·

oor ' n groot gebied. " ·at Israel se grondgebied insluit. Assurbanipal sc berocmde biblioteek "ord ook in d,c
dcbris van dic rurncs bcgrawc
As Assirit val. \\ o rd s: grondgcbicd

tUSSCIl

Mcdic cn 8abilonit \'crdccl.

72

C)axarcs kl) dic noordchkc

dcel. tefw)'] Nabopolassar hcerscr \all die suidclikc dcci word, wat Sirit, Egiptc en Palest ina insiull.
Jojakim. \\"at nou in Juda regeer. is pro-Egipties en \\"erp sy lot by die 13abilonitrs se opponente in.
Ncbukadnesar Palcstina binnc\ al. is da cintilk

0111

?;

As

Egiptc sc invloed Onlvcr tc wcrp , 7~ Vcrskeie profcte 5icn

Vir die problcm31iek \'an \\at die hCf\orming bcheIs IIet. en wat met die Wetback bedocl \\ord, \'crgelyk Soggin
(I 98--t:2--t3 2--tS) cn Ahlstrom (1993770-781), Die Bybclsc skI)'\\ers gcbruik 'n post·cksilIcsc rcIigieuse model \\at
aan Hiskia en losia IOcdig dat luille die sui\\cr lah\\ isticsc godsdicns hCf\'cstig, deur lerug lc gryp na die MosaYese
wortcls daar\'an , Oit is 'n problccm d~ll talle modernc historiei die model toegcciell hel en die gcskicdenis
daar\'olgens \'crklaar.
Die periodc word SOIl1S dcur historicl "dlc skclllering \'an luda" gcnoem, omdat luda aan die eindc yall dic pad
gekom het (Soggin 198-1:2-17).
Of Ashur-e tiI-ilani, scun \'an Assurbanipal CIl waarskynlik mcde-rcgccrder vir ' 11 paar jaar. Hy rcgeer \an 63l/630
G23 (Ahlstrom 1993 :75 5)
Assurbanipa\ sc braer. ShamaslI-shul1l-ukin. kom recds in 652 in opstand, Hy is as koning oor Babel dcur sy pa,
Esarhaddon, aangestel. Die opstand \\ ord onderdmk (Ahlstrom 1993 :7-l-1-7-l9) , Oam \\as yir baie jare wyd
versprcide onms en opstande onder die onderworpe \ 'olke asook onder die heerscrsklas, As decl \'an die stryd om
die troon as Assurbanipal sterf. \\ord Sin-shar-ishhUl koning yan Babel. Hy is ook 'n seun \'an die ou koning , Ka
' n kan rukkie \\ord hy dCllr Nabopolassar oOf\\'in. NabopoIassar. 'n Chaldese gencraal. regeer yall 626-605, H:
be\'ry Babel \'an Assiricsc oorilecrsing, Sin-shar-ishkun \cf\'ang sy braer as kaning \'an Nineyc (rondom 623), en
hy rcgeer tot in 612 met sy dood Oit is nie bekend hoc hy op dic lraon gekolll het nie (Ahlstrom 1993 :755),
Nabopolassar nocm homsclf "die seun \'an nicmand" (Ahlstrom 1993 :7 55), Hy lui die neo-Babiloniesc of
v

67

63

69

-,

,3

v

Chaldese Dinastie in.
In 6JG word Nabopolassar sc opmars eers deur 'n gesamentlikc mag van Egiptc en Assirie gestuit. Oie Babiloniesc
Kronick \'enel dat Sill-shar-ishkun s: magle oOl'win, Nabopolassar dug na Takrilain \\aar sy yyandc hOI11 belccr.
Vir 'n onbekende rcdc word die beleg gelig Oit Illag moontlik te doen he mel die in\'al \'an Cya:xarcs (Ahlst rom
1993756-757) .
Nahum l : IS \"ef\\'y s na die gebeunenis: die gocie nuus is dat die \'erdukkcr nie weer deur Israel sc grondgebied sal
trek nic,
Sy aanstelling is politics, Farao Nego \ef\'ang Joahas met sy broer lojakim, amdat hy pro· Egipties is (Ahlstrom
1993 :780). Eljaklm ,erander self. \"olgens Soggin (1984:2-18). s)" naam na Jojakim. Wat die redc daaryoor \l"as. is
nie bekcnd nie ,
Nego II \'an Egiptc \'al die Chaldesc grondgcbicd binnc in 606. Nebukadnesar word aangesteJ om dlc Egiptie5e
l11(lgte aan bande te gaan Ie By die Slag \'an Karkemis word Egiptc oonuigend vcrsJaan , Die Babiloniesc Kronick
sc dat geen Egiptenaar ontsnap het nie Dit is 'n gebruiklikc Semitiese oordrywing, Oit is dlc einde \'an Egiptiesc
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die dwaasheid in om op Egipte te vertrou teen die onweerstaanbare mag van die Babiloniese ma,,>!e. en die
geskiedcnis bewys hul waarskuwing as geldig. Jojakim slVaai sy lojaliteit na Babel nadat die Babiloniese
magtc Askelon in 604 oorwin.

75

Die Babiloniese magte word na Sirie gestuur om 'n opstand te onderdruk . Nabopolassar vertrou die taak
aan sy seun Nebukadnesar toe.

76

Kort hiema val Nebukadnesar Egiple binne. met die doel om opposisie

teen die vestiging van die Babiloniese ryk in die gebied te ondermyn . Die Babilonicrs word in 600 deur dIe
Egiptiese magtc verslaan . Nego volg s)' oorwinning op deur die suidelike kllsgebied van Palest ina bilme te
val en dit te onderwerp . Jojakim besef dal hy nou vir sy dislojaliteit gestraf kan word . Hy kom in opstand
teen die Chaldese koning, en verklaar sy lojaliteit aan die Egiptiese farao .

77

Nebukadnesar is die kroonprins . Net as hy Egipte binneval, kom die boodskap dat sy vader gesterf het.
Hy kies die kortste pad terug na Babel om die troon te bestyg, en laat die soldate in die handc van s\
gcncraals .

In 599 is Ncbllkadncsar terug in Siro-Palestina."

Hy vcmietig Arabiese wecrstand teen sy

regenng . Hiema stuur hy sy troepe in die winter van 598/597 om die suide van Palest ina te onderwerp . Die
Babiloniese Kroniek meld dal hl' .. teen die stad van Juda kanlp opslaan. en op die tweede dag van die maand
Adar beset hy die stad en neem sl' koning gevange .
(Ahlstrom 1993 :785).

80

79

Hy stel ' n koning van sy keuse aan in die stad"

Die ballinge word aan generaals oorgegee om hulle na Babel terug Ie bring . 81

Die val van Jerusalem v~nn ' n waterskeiding in die geskiedenis van Israel. Met die slad se val kom die
Dawidiese dinasie wat meer as vierhonderd jaar geduu r het, tot 'n val. Dit is die einde van die monargie in
Israel. asoak die bestaan van Israel as onafhanklike staat.

Eers weer in die tweede eeu v.C. sou Israel (of

Juda) tydelik onafhanklikheid beleef. met 'n eie monargie.

Die val van Jerusalem beteken ook die val en

vemieliging van die tempel.

15

76
JJ

78

79

80

81

heerskappy oor Siro-Palcstina. Ribla word die Babiloniese hoofkwanier wal enige Egipliese inmenging verhoed
(Ahlstrom 1993 :760).
Dit is nie duidelik of die Babiloniers teen lemsalem opruk in die t)'d nie. Die vemysing in 2 Konings 24 : 1 kan na
' n afdeling Babiloniese soldale verw)'s wal Jerusalem binnekom. of na die opmars van Nebukadnesar deur die
suide van Paleslina. Dil sou enige ondergeskikle koning die skrik op die Iyfgejaag hel (Herrmann 1973:99).
Esra 5: 12 verwys na Nebukadnesar as "die Chaldecr".
Rendlorff (1985 :52) meen dal Jojakim dit doen as reaksie op die nederJaag wal die Babiloniers in hul
winterkampanje leen Egiple lei .
Die chronologie van die Egiplicse en Siriese invalle is nie uil bronne duidelik nie (Soggin 1984:246). Een van die
gevolge hiervan is dat die jaar wal Jerusalem finaal val. nie duidelik is nie: navorsers kies gewoonlik russen 598 en
597. en 587 en 586.
Nebukadnesar kom self. volgens die Babiloniese Kroniek. na Jerusalem om die slad Ie belecr. Op die tweede Adar
597 ( 16 Maart) val die stad. Dil is ' n rare verskynsel dal ' n presiese dalum in geskiedskrywing uil die era vermeld
word (A hlslrom 1993 :786). Rendlorff(l985 :52) is van mening dal Jojagin die slad vf)willig aan die Babiloniese
magte oorgee, kort nadal hy die regering van ,y pa oorgcneem hel. Dil is egter onwaarsk')'nlik. as die uileindclike
strafwaaraan Jojagin onderwerp word. in gedagle gehou word.
Die nuwe koning is Jojagin sc oom. Mattanja. Hy is 'n seun \"an Josia. Die koning verandcr sy naam na Scdckia.
Jojagin se seuns word voor sy oc doodgemaak, waarna s)' oc uilgesleek word en hl' na Babel in kellings weggevoer
word. Dit is sy strafvir die opstand Wal h)' leen Babel aangevocr hel. Na gevangenskap van sewe en dertigjaa r (in
ongeveer 560) word Jojagin begenadig deur Ewil-Merodag on loegelaal om van die koning se lafel Ie eel (2
Konings 25 :27-30; Rendlorff 1985 :52-55).
Die verdere geskiedenis van die opsland. belcg \'an agtien maande en 10lale vemietiging van Jerusalem in 587/586
is nie in die DaniCiboek ler sake nie. en word nie hier verder geskels nie. Die boek plaas Daniel leen ' 11 vroee
ballingskap van Jode. Die ballinge word in drie golwc na die veroweraar so land weggevoer: in 597. 586 en 582
(vol gens ler 52 :30). Die gelal ballinge is klein (Ahlstrom 1993 :798).
88

Hoofstuk 2: Forschungsgcschichtc

Die Kroniekeskrywer meen die land moet hiema vir sewentig jaar onbewoon en onbewerk bly Ie. om te
vergoed vir die Sabbatsjare wat die volk nie gehou het nie (2 Kron 26).

Die lengte van die ballingskap -

sewentig jaar - is die vervulling van die profesie van Jeremia (Jer 29: 10).

Dit kom egter nie met die

historiese werklikheid ooreen nie, en is die produk van 'n post-eksiliese geskiedeniskonsep (Rendtorff
198555-56) "
Dit is ondu idelik of die weggevoerde Judeers iewers georganiseerd aanbid het. en waaruit hul aanbidding
bestaan het.

Konjekture wat aangebied is. wil dat die liturgie van die woord in die tyd in die

ballingskapsituasie ontstaan het. Dit lei later tot die instelling van die sinagoge. Geen offers word deur die
ballinge in die vrecmde gebring nie. "
Die Persiese ryk bereik sy politi eke en geografiese hoob>tepunt met die aanbreek van die vyfde eeu.
Kores heers oor die grootste ryk wat nog ooit in die deel van die w<'reld ontstaan het. Sy seun en opvolger.
Kambuses, oorwin Egipte in 525 en brei so die koninkryk selfs nog ve rder uit. Darius Histapcs regeer vanaf
522 tot 486 . Hy is ' n waardige opvolger vir Kores (Sirus of Cyrus) en 'n goeie regeerder. Sy ryk strek van
die Indusvallei tot die Egeiese Sec, en van Libie tot in Europa noord van die Donau. Hy stel twintig satrape
in, elk met 'n semi-outonome regeerder \\'at plaaslik selfstandig regeer. Die stelsel balanseer sentralc gesag
en ' n mate van lokale selfstandigheid.

Die Perse gebruik Aramees as amptelike rykstaa!.

Dit is die taal

waarin die "amptelike" dokumente in Esra en Nehemia voorkom. Dit is ook die taal van Daniel 2 tot 7.
Darius is bekend vir verskeie prestasies: die kanaal wat hy laat bou tussen die Nyl en die Rooi See,
uitgebreide wed ike hervormings en 'n gestandaardiseerde muntstelse!. Slegs in een opsig is die magtige ryk
onsuksesvo!. Dit kan nie Griekeland onderwerp nie.
Darius \\ord opgevolg deur sy seun Xerxes (486-464), wat baie minder indrukwekkend voorkom.

Sy

regering begin met die onderdrukking van 'n opstand in Egipte, en in 482 met ' n opstand in Babe!. Xerxes
onderwerp Babel hardhandig.
Marduk .
ondenverp.

Hy breek die mure af, brand die tempel af en smelt die standbeeld van

Hiema probeer Xerxes om sy vader se onvoltooide werk verder te voer, deur Griekeland te
Hy verower Athene en brand die Akropolis af, maar net soda! 'n derde van sy vloet nab I'

Salamis vernietig word. Xerxes laat generaal Maeedonius in Griekeland agter, maar die se magte word in
479 te Plataea byna volledig vernietig.

Xerxes sterf in 464 in . n sluipmoordaanval, en sy jonger seun,

Artaxerxes I Longimanus, beset die troon op ' n onregmatige wyse.

Hy regeer tot in 423.

In die tyd

onderdruk hy 'n opstand in Egipte, en staar hy voortdurende aanvalle deur die Grieke in die gesig.
In die periode van 515-450 weet ons baie min van die lot van die Jode.
hul toekoms onseker en ontmoedigend gelyk het.

84

'n Mens kan egter aanvaar dat

Die venvagting van 'n herleefde Dawidiese ryk realiseer

Vir ' n rekonstruksie van die eksiliese periode word hoofsaaklik gesteun op die inligting wat Jeremia, Esegiel en
Jesaja UO-55) bied. Klaagliedere en enkele Psalms skets ook die prentjie en gemoedslOestand van die volk in die
tyd . Die spanning tussen die twee groepe, die wat weggevoer is en die wat aglergebly het, en \Vat die v...ettigc
crfgcnaam van dic tradisics van die heilsgeskicdcnis is , speel rue in die DaniCiverhale enige ral nie. en word nie
hicr verdcr bcsprcck nie.
83

Met die uitsondering van die Joodse gemeenskap te Elcfantini. ' n eiland in die Nyl. \Vaar ' n tempel opgegrawe is
waar Jode ' n sinkretistiese tipe kultus gehad het (Bright 1959:405-407).
Die Jode r.oem die periode die Tweede Tempel. na aanleiding van die tempe I \Vat in 516 voltooi is - dit is die
tempel \Vat later deur Herodes verfraai en "ergroot is. en in die 70 n. C -opstand deur die Romeine venvoes is
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nie soos die profete dit wou he nie. Min Jode stel belang in repat riasie, die herstel van Jerusalem, en die
heropbou van die tempe!.

Meeste bly in die stede en dorpe van hul ballingskap.

Die algemene

volksverhuising wat deur Deuterojesaja, Sagaria en ander voorsien is, rea liseer nie.
Die sesde eeu bevat die verdwyning van elke sigbare uitd rukking van Israel se bestaan . Die ouer, voorballingskapse vorms van geloof en volksbestaan verkeer in ' n krisis .
politi eke onderdrukking,

Dit is ' n tyd van kultuurbotsi ngs.

vreemde imperialisme, ekonom iese krisis, en die angs van godsdienstige

aanpassing en verandering. Die toekoms het geen vom1 nie (Baldwin 1978:51-2). Wat skort, is ' n nu we
wcreldbeeld en ' n meer omvattende begrip van die geskieden is, wat ook voorsiening maak vi r ander nasies
en hul rol in God se wereld. " On foreign soil, in a missionary situation, the God of gods revealed H imself in
ways meaningful to the new culture and baekground" (Baldwin 1978 :53 ).

S5

In die sesde eeu bly Babel ' n sent rum vir Joodse gemeenskapslewe, met talle Jode wat voorspoed beleef.
Sommiges, soos Nehemia, bereik selfs hoe politieke posisies aan die Persiese koninklike hof.
Die ballinge het hulself in die dorpies gevestig, IlUise gebou en wingerde en landerye aangelc. Uit buiteBybelse Babiloniese geskrifte word dit duidelik dat Jode ' n rol in die besigheidswcreld begin speel het.
Hulle het die lokale taal, Aramees, aangeleer en lokale name vir hul kinders begin gebruik .

Verskeie

welkodes en historiografiec sowel as die redigering van profetiese boeke en die neerskryf van profete soos
EsegiCi en Deuterojesaja se prediking kom tot stand.
Wat die Joodse gemeenskap op Judese grondgebied betref, word volgens die Iys van Esra 2 en Nehemia
7 bereken dat so min as vyftigduisend Judeers na die land teruggekeer het.

Na Serubbabel was daar

waarskynlik geen inheemse goewem eur meer nie, maar is die distrik vanuit Samaria geadmini streer, met
lokale sake onder die beheer en toesig van die hoepriester.
haas a lledaagse gebeure.

In Xerxes se

rego':~gstyd

86

Spanning met die provinsia le amptenare was ' n

is die l ode aangekla van opstand.

Die aanklagte lei

waarskynl ik tot herhaalde strooptogte en afdreiging teen die Jode . Die Jood in Judea was in ' n des perate
poslsle . Juda bly vir ' n eeu onder Persiese heerskappy. Daar bestaan geen bronne wat die toestande in die
periode skets nie.

Heel moontlik het dit dieselfde gebly as in die tyd waarvan Esra en Nehemia vertel

(Rendtorff 198572).
Dit was nie net verhoudings met die inwoners van Samaria wat skeef geloop het nie. Ook die Edomiete
het ' n gedugte vyand geword (Mal 1:2-5).
T ydens die regering van Artaxerxes I (Esra 4 :7-23) het die Jode sake in eie hande begin neem en hul stad
self begin versterk . Die edelmanne van Samaria was gou om dit as opstand aan die Persiese owerhede te

85
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(Verhoef 1993:103). ' n Argief van kleitablette wat uit die tweede helfte van die vyfde eeu dateer, is in die
Babiloniese handeistad Nippur ontdek. Oit bied ' n interessante blik op die lewe van die loodse Diaspora. Oit
bevat die besigheidsrekords van die bankhui s van Murashu. Talle klicnle se name bevat die teofore-elementejahu
of jaw, Oit is duidelik dat die Jode in talle gevaUe ' n leidende rol in die handels- en openbare lewe van hul
gemeenskappe gespeel het (Rendtorrr 1985 :63-64). Esra en Ne hemia skets die periode van die Edik va n Kores
(538) tol die einde van die aktiwiteite va n Nehemia (o ngeveer 430).
In die tyd word die gebruike ingestel dat aUe Joodse mans elke oggend en aand saambid, dat aUe seuns opgevoed
word om die heilige geskrifte [e lees, dat die Sjema op ' n mezuzah (ornamentele kassie) op aUe deurkosyne geplaas
word, asook in ' n philakterie (ieerdosie) tussen die oc tydens die oggendgebed (Cantor 1994:46).
Het die feit dat Serubbabel spoorloos en woordeloos van die toneel verd,,),n het. dalk te coen met die verskuiwing
van die goewemeur se kamoor na Samaria. en Jerusalem se gevolglike poli[ieke devaluasie?
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rapporteer. Die werk in Jerusalem word stopgesit. Dit was ' n opdrag wat die Perse met die mag van wapens
afdwing.
Die Jode in Juda het die Tempeldiens voortgesit. Maar die moraal van die mense was rue baie goed nie.
Godsdienstige laksheid was aan die orde van die dag. Die priesters offer swak en gebreklike diere, tiendes
word rue gereeld betaal nie, moraliteit lei skipbreuk en huwelike met heidene word algemeen (Mal I :8). Die
gevaar het daadwerklik geword dat as die gemeenskap in Juda homself nie regruk en nuwe rigting vind en sy
moraal versterk nie, hy sy onderskeidende Joodse karakter kon ver/oor en begin disintegreer.
Bogenoemde is die omstandighede waarbinne die verhale van die eerste ses hoofstukke van die
Danielboek hul ontstaan in een of ander vorm het. Die verhale moes die tweede eeuse Jode aanmoedig om
in die nuwe omstandighede getrou aan die Here te bly. Getrouheid aan die Here word beloon met sy seen en
' n lang lewe.

2.2.8.2

Makkabeersituasie: tweede eeu

Die tweede konteks waarbinne die Danie/boek verder saamgevoeg en uitgebrei word, is die van die
tweede eeu.

Nou staan Juda voor die grootste krisis van sy geskiedenis sedert die ramp van 587 v .c.

Alexander die Grote het die Persiese magte verslaan, en haas die hele bewoonde wereld onder sy septer
vererug.

87

Na sy dood regeer sy vier generaals, omdat hy nie 'n troonopvolger op drie en dertigjarige

ouderdom nalaat nie.

Dit is twee van die ryke wat om die besit van Palestina baklei - die Ptolemeers in

Egipte en Seleukiede in Sirie.

88

Die Joodse gemeenskap in Jerusalem is beinvloed deur die gevegte tussen die twee regeerders . Waar
hulle eers verheug was oor die Seleukiede wat hulle kom ver/os het van die Ptolemeers, is daar geen twyfel
dat daar ook talle ondersteuners van die Ptolemeise ryk was rue .

Die invloedryke Oniade-familie, onder

leiding van Josef, het nie hul bande met die Ptolemese regeerders verbreek rue. Josef aanvaar Antiochus IV
as die regeerder, maar behou op slinkse wyse sy bande met Alexandrie. Die Tobiade is ' n groepering van
Jode wat glo Hellerusme bied aan hulle die geleentheid om Judaisme in die groot wereld bekend te stel
(Porteous 1979: 181). Hulle minag die beperkende gebruike van die voorvaders en wil Antiochus se gebruike
en modes in Antiochie na Jerusalem oordra.

87
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Dit gebeur as hy die Persiese weermag van Darius III Codomannus in 333 verslaan. Hiema beleer hy Sirie en
Palestina in 332. Hy verslaan die oorblyfsel van die Persiese leer by Gaugamela in 332, en val dan Egipte binne
(Soggin 1984:284).
Brueggemann (1997:104) merk op dat Christene dikwels baie min van die periode weet. Hy skryf cit toe aan
stereotipes wat van post-eksiliese Judaisme gebruik word, wat uit die karikature van Wellhausen daaroor ontstaan
het. Dit reflekteer die anti-Semitiese tendens van Christene se interpretatiewe kategoriee. Vandag aanvaar
navorsers dat in die post-eksiliese peri ode "there was a greatly variegated practice of Judaism bespeaking pluralism
... It was a pluralism that was theologically serious, with enormous imagination in its practice of faith and vitality
in its literary inventiveness" .
Vir ' n verdere sosiologiese ontleding van die Joodse gemeenskap in hellenistiese tye, vergelyk Venter (1997a:7078), wat die gemeenskap in twee groepe dee!. Die groat groep annes produseer voedsel, en die klein elite-groep
organiseer die gemeenskap om hulle te pas. Venter verdeel die boonste groep in die regeerder, regerende klas,
retensie- of ondcrhorige klas, handelaarsklas en priesterklas. Die laer groep bestaan uit die armes, hande-arbeiders,
onrein of gedegradeerde mense en die afskryfbare klas. Apokaliptiese literatuur, soos die Hemelvaart van Moses, I
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Seleukus regeer oor Palestina. Hy volg ' n beleid van toleransie teenoor die Jode. Godsdienstige vryheid
word toegestaan.

As hy ' n tekort op sy begroting het, stuur hy Heliodorus, sy minister, na Jerusalem.

Volgens die verslag van 2 Makkabeers 3:4-40 het sekere invloed ry ke Jode wat met aksie teen die
hoeprieste r, Onias 1Il, met Antiochus ooreengekom dat private fondse in die tempel aan hom beskikbaar
gestel sou word.

Die ooreenkoms is dat Onias uit sy pos verwyder word .

Onias is verplig om na die

koninklike hof te rcis om sy saak teen die lasteri ng te stel .
Se1eukus IV word in 176 deur Heliodorus vermoor.
hom op.
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Seleukus se broer, Antioehus IV Epifanes, volg

Antioehus is as gyse1aar aan Rome oorhandig as deel van die vredesooreenkoms van Apamea .

Hy is op pad huis toe na hy sy termyn as gyselaar in Rome uitgedien het. Die gyselaarskap vo rm dee1 van sy
vader se straf vir sy kolonialiserings beleid . Antiochus IV hoor dat sy broer vermoor is . I-Iy bestyg haastig
die troon. Kort daarna aanvaar hy 'n belcid, wat die Jode uiteindelik tot rebellie dryf. Die beleid het te doen
met die omstandighede waarin hy die ryk vind . Daar heers interne onstabiliteit as gevolg van die heterogene
bevolkingsamestelling, en eksteme bedreigings van die Partiers se kant, asook van die suide waar Ptolemeus
VI Philopater (181-146) sy eise om beheer oor Palestina en Fenisie begin herhaal . Antioehus IV besef dat hy
sy ryk sal moet verenig, asook sy finansielc posisie verstewig. Sy broer se oorloe teen Egipte het die staat in
' n emstige finansieIe krisis gedompel. Antioehu s IV se veldtogte teen Egipte veroorsaak dat die Siriese staat
steeds finansie!e probleme ondervind.

92

Om sy ryk te verenig, maak Antioehus IV die ve rgunning dat ' n klomp stede die reg mag kry om as
Griekse polisse bekend te staan. Dit beteken dat die stede op hellenistiese Ices geskoci word, met gimnasia
en skole, asook die aanbidding van Zeus en ander Griekse gode. Plaaslike gode word in die proses met gode
in die Griekse pantheon geidentifiseer. Sy munte bevat ' n afbeelding van Zeus Olimpos met gelaatstrekke
wat duidelik na Antiochus IV Iyk, en hy noem homself Epifanes, die gemanifesteerde god.
Jerusalem ontsnap nie aan Antioehus IV se aandag nie .

Talle invloedryke Jode het vrede met die

helleniseringsbeleid, en werk saam met die Griekse oorheerscrs. Antioehus is bereid om hul kant te vat, mits
hul sy wense uitvoer en die meeste geld Iewer.
As Antiochus op die troon kom, is die pos van hoepriestcr vakant. Onias III , die hoep riester, is deur
Antioehus se voorganger gearresteer . Josua (hy verwys graag na homself met sy Griekse naam, Jason),
Onias se broer, maak aan die nuwc koning ' n aanbod van ' n groot som geld vir die pos van hoepriester. I-Iy
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Henog 85-90 en DaniCl , ontslaan in die retensieklas. Die prieslerlike arislokrasie werk saam mel keiserlike magle.
Die groep sock ciders na ' n Iradisie wal hulle in hul versel kan verslerk.
Vir aile Seleukidiese dalums beslaan onsekerheid vir cen jaar. Dil is Ie wylc aan onsekerheid oor die "Scleukiede
jaar" (312-311) wal gebruik word om aile verdere dalums van aJle lei .
Die bynaam Epifanes kan verwys dal Antioehus meen dal hy die vers~)'nsel van God is. of dil kan ' n sluk reloriek
wees ("God geopenbaar" ). Hoe dil ook al gesien word, dit is duidelik dal dil hoogs provokalicf vir ortodokse Jode
sou wees, en veral vir apokalipliese Jode (Soggin 1984:292).
Se\eukus IV hel reeds al probeer om die Jerusa!emlempel se finansitle outonomie aJ Ie skaJ, maar sonder sukses
(Herrmann 1973 :3 57). Die tempcl was die bclangrikste sentrum van ekonOiniese mag in die land. Dit was tegcll'k
bclastinginvorderaar. bank, spaarbank en pandhouer. Dit het beteken dat die tempe I toegang tot groot bedrae geld
gebied het. ' n Groot deel daarvan was egler die gelowiges se besillings. Dit is verstaanbaar dat die Jood dit as
heiligskennis sou beskou om ' n tempel Ie beroor. Vir die Jood was daar die verdere gevaar dat hl' sl' deposito' s
kan verloor as die Se\Cukiede op die tempcl toeslaan (Soggin 1984:294). Vergell'k die verhaa! van 2 Makkabetrs
3. \Vat van ' n wonderwerk vertcl wat verhoed dat die tempclskatte gekonfiskeer word.
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verkry die aanstelling.

Antiochus doen die aanstelling, alhoe\\ el hy nie die wertige erfopvolging ag nie,

omdat Jason slerk hellenistiese sentimente het.

Die hoepriester is immers die verteenwoordiger van die

1crusalemgemecnskap . Hy is verantwoordelik vir die lojale gedrag van die gcmeenskap in Jerusalem .
Met sy aandag op Palestina het Antiochus IV egter gou besef dat hy besig is om die Romeine se aandag
te trek. Die Romeine kon maklik sy optrede interpreteer as die \'erbreking van die vredesvoorwaardes van
Apanlaea. Dit sou tot Romeinse ingrype teen hom lei.

93

Die Ptolemeers was nog altyd 'n gealliccrdc van

die Romcine. Oorlog met Rome mocs vermy word, veral omdat Demetrius, die scun van Scleukus IV, steeds
gyselaar in Rome was .

Dit sou Antioehis IV se posisie in sy eie ryk verswak as Demetrius iets deur sy

tocdoen oorkom .
Die Tobiadeseksie van Jerusalem vind dit nodig om, veral in die Iig van die aksie van Hirkanus en sy
grocp rebelle, hul lojaliteit aan die nuwe heerser te beloon. Hulle wil dit doen deur 'n politics betroubare
Jerusalem aan die heerser voor te stel.
Hellenisering is die byna onweerstaanbare program en konsep van 'n nuwe werelJ, gebaseer op die
OIkollmene.

Almal word genooi om dec! hiervan te vorm, om in harmonic met die heelal te Ieef. AI wat

nodig is om dcel van die nuwe we reid te word, is dat e1keen sy pick sal soek en vind . Dit is geen wonder dat
talle Jode hulself afgevra het of die vloed van nuwe idees nie 'n unieke geleentheid vir Judaisme is om
werklik universeel te word nie (LaCocque 1988 :26).

9-l

Antiochus vind dit gerieflik dat 'n prominente groep

sy gesag en invloed aanvaar. en beplan om dit uit te brei deur die groep sy ondersteuning te bied .
Jason het nie slegs 'n groot som geld vir sy hoepriesterskap belowe nie, maar ook om
hellenistiese beweging op die been te bring .

n sterk

Vir die doel verkry hy die koning se toestemming om 'n

gunnaslUm op te rig (I Makk I : 12-15; 2 Makk 4: 12-16).

Die gimnasium word 'n vereniging van

gehelleniscerde Jode met definitiewe wetlike en burgerlike regte, binne die mure van Jerusalem.

Griekse

sport is onafskeidbaar deel van die kultus van Herakles en Hermes . Lidmaatskap van die sportklub behels
erkenning van die kultusse.

Grickse modes en kleredrag word ingevoer. Jong priesters versaak hul pligte

ter wille van die spele wat gereeld aangebied word en waar deelnemers naak is.

Die besnydenis word

ongedaan gemaak om die spot van die Griekse deelnemers aan die spele vry te spring.

Die Grieke het

besnydenis as ' n soort kastrasie beskou (LaCocque 1988: 18; I Makk I: 15).
Die dekreet van Antiochus 1II dat Jode toegelaat word om volgens hul eie godsdienstige reelings te leef.
word vir aile praktiese doeleindes ter syde gestel.
--How far the Jews could collaborate with Roman power. how much they could compromise with
Hellenistic culture and still remain true to Yahweh and his Law, was the agonizing question they
encountered daily"' (Cantor 1994:36) .

93

Hy was slagofTcr van die vrcdcsvcrdrag. as cen van die gysclaars \\at sy pa aan Rome oorhandig het.
Cantor (1994:56) so die Makkabese opsland hel meer mel die godsdienstige en kulturele splilsing lussen Jode Ie
doen gehad hel as mel Anlioehus IV se beleid. Die slryd word lussen die onderskeie hoepriesters van die Iyd
waargeneem, lussen rabbynse suiwerheid en die kollaboraleurs. Die laasle graep beskou die Jode se lendens om
hulsclf te isoleer. as ' n hindemis 101 omwikkeling en graei. Ook 2 Makkabeers inlerpreleer. volgens Collins
(1987:256). die Makkabese vervolging as die uitvloeisel van die komplekse slryd binne die Joodse gemeenskap.
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Hoofstuk 2:
'-----------------=-==
-=.:. . :. : .:. : :== ===---------- ---Antiochus IV volg sy vader se bcleid om die ryk tot 'n groot eenheidsryk uit te brei . Daarvoor is Juda
belangrik, vanuit strategiese oogpunt sowel as die van potensiele inkomste.
Menelaus maak nog ' n hoer aanbod vir die hocpriesterskap. en hl' vervang Jason "at moet vlug vir s)
lewe (2 Makk 3:4; 4:23). Van Menelaus is min bekend. Sommige twyfel of hl' van pnesterllke afstamming
is .

Hl' is 'n lid van die party of groepering wat hellenisering voorstaan . Menelaus is nie in staat om sy

omkoopgeld te betaal nie. en steel na bewering van die tempelvoom'erpe om dit vir geld te verkoop . As
Onias. wat steeds in Antiogic is. beswaar hierteen aanteken, word hy vermoor. 2 Makkabecrs 4'33-38 meld
dat Menelaus die sluipmoord geree! het. Jode wat teen Antiochus IV se helleniseringsbelcid gekant is. maak

van Onias 'n heilige.

Daniel 9:25-26 en II :22 verwys moontlik na hom .

Sy dood verbind die

opposisiepartye aan mekaar. en gee momentum aan die opstand wat kort daama uitbreek (vgl 2 Makk 3: I) .

In 169 keer Antiochus fV terug van 'n suksesvolle inval in Egipte waar hy homself as farao in Memfis
laat kroon het (Herrmann 1973 :357)."

Hy plunder die Jerusalemtempel van sy heilige voorwerpe en

meubels . Hy konfiskeer van die goud. Dit volg op 'n storie dat Antiochus sy lewe in Egipte verloor het, en
Jason met 'n duisend man Jeru salem beset en Menelaus na die Romeinse burg laat vlug (volgens 2 Makk
5 :5-10) . Antiochus se magtc verdryf Jason, en hy word ' n vlugteling wat later in Sparta sten.
In 168 val Antioehus Egipte weer binne, en sonder veel teen stand stap hy die anti eke hoofstad Memfi s
binne . As hl' met dieselfde docl op pad is na Alexandric, lewer Popilius Laenas egter 'n ultimatum aan hom
namens die Romeinse senaat.
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Antiochus word bot bevecl om kocrs te key uit Egipte. Dit word duidelik

gestcl dat hy die vredesvoorwaardes wat die Romeine gestcl het. oortree het.

Popiliu s trek 'n kring om

Antiochus en beveel hom om op die ultimatum te reageer voordat hy uit die kring mag stap . Antiochus het
geen ander keuse as om die vemedering in die DC te kyk en oor te gee nie. In'n slegte bui op pad huis toe.
hoor hy dat die Jode sterk opposisie teen sy bc:oid en sy afgevaardigde betoon . Die opstandigheid lei tot wat
waarskynlik as die eerste pogrom in die Joodse geskiede nis beskryf kan word (LaCocque 1988:27) .

97

Vrocg

in 167 word Apollonius. bevelvocrder van die Misiese huursoldate. met 'n groot mag na Jerusalem gestuur.
Hy kom onder valse voorwendsel, en val die stad op ' n Sabbat binnc. Tallc Jode sten 9. en ander word as
slawe gevange neem . Die stad word geplunder en die stadsmuur afgebreek . Op dieselfde plek as Dawid se
paleis. su id van die tempel, word ' n burg opgerig. die Akra.

99

Hiervandaan bewaar Siriese soldate die vrede

in die stad . Vir die Joad is dit ' n gruwel dat 'n heidense vesting langs die tempclkomplcks opgerig word .
Waarskynlik verstaan die Siriese koning nie die sentimenteel-emosionele waarde wat sy vesting vir die Joad

9'
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Dit is moontlik gemaak deur Rome se betrokkenheid by ' n oorlog teen Perseus van Masedonic. Rome kan nie
bekostig am nou by die Siries-Egiptiese konllik betrokke te rnak nie.
Rome hel Masedonic verslaan in die Slag van Lydna in 168 (Derde Masedoniese Oorlog). en kan nou weer na sy
belange in die res van die \\'creid omsicn. Antiochus IV hct hom \'crgis mel die nCllualilcil \\at Rome die vorigc
jaar aan die dag gel'; het.
Soggin (1984 :294) meld dal Antiochus IV sc \'ete lecn Egi ple baie moontlik die noue bande wal Jcrusalemmel die
groot Joodse gemeenskap te Alexandric gehandhaaf het. onder ' n vraagtcken geplaas he!. Kon hy op Jerusalem se
lojalileil Slaat maak as soved prominente Jode in Alexandric woon. en noue bande mel die elite in Jerusalem hel?
LaCocque (1988 :20) meen dal soveel as veertigduisend gesterf he!.
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inhou me.

n Hellenistiese stadstaat, Akra, vervang die vorige stad, en later word die tempel as die

hciligdom van die stadstaat beskou.
Akra word 'n polis, met mure en ' n garnisoen soldate. Nou kan Jetrusalem homself nie meer verdedig
me. Die hele stad word as Griekse eiendom beskou, insluitend die tempe I. Judaisme word geherorganiseer
as 'n Siro-hellenistiese kultus waar JHWH met Zeus geidentifiseer word.
geskep vir die koninklike kultus van Zeus Epifanes . ' "

Plek word in die tempeldiens

Dit stel die vroom Jood voor die keuse tussen

lojaliteit aan Antioehus IV en JHWH .
Die onmyding van die tern pel lei tot erge opstand en opposisie, en hieruit vloei Antioehus se laaste en
vernietigende maatretls . Hy skort die gereelde offers op . Hy verbied die onderhouding van die Sabbat en
die viering van aile godsdienstige feeste . Hy beveel dat aile kopiee van die Tora vernietig word. Die blote
besit van ' n kopie is strafbaar met die dood. Hy verbied die besnydenis van kinders . Hy gee opdrag dat
heidense altare regdeur die land opgerig word, en dat onrein diere daarop geoffer word . Hy verplig Jode om
varkvleis te cet (I Makk 47-65) . Hy stel in Desember 167 die kultus van Zeus Olimpos in die tempe I in . Hy
rig ' n altaar vir Zeus op, en hy offer varkvleis daarop . Hy verplig Jode om aan die fees van Dionisios of
Bacchus dcel tc necm. Hulle moct ook maandcliks ter vicring van die koning sc verjaardag offers in die
tern pel bring. Antiochus verdien onder die Jodc die bynaam Epimanes (malman), in plaas van Epifanes (C Ie
Roux 1995 :xv) .
Antiochus het waarskynlik nic vcrstaan hockom sy optrede so 'n rebelshcid onder Jode tot gevolg gchad
het nie.

.. Antiochus did not interfere with the Jews cvel)'\,here and was driven to his oppressive actions

by the fact that there was a division anlOng the Jews in Judaea and Jerusalem" (Porteous 1979:20) . Feit is:
Hellenisering het definitiewe voordele ingchou .

En die Danitlboek asook die twee Makkebeerboeke bied

slegs een perspektief op Antiochus. Hy was versekcr nie so 'n siegle regeerder as wat sommige Jode hom
skets nie.

JOJ

Tog moes iets gebeur het dat die Jode hom met soveel afkeur bcskryf het. LaCoeque (1988 :23)

haal Polibius (26 , 10) aan wat Antiochus as 'n egte despoot beskryf Hy was eksentriek en onbetroubaar. By
tye was hy uitspattig Iiberaal en het hy met gewone mense gemeng. By uitsondering was hy ook ",reed en
tiranniek .

Hy was ambisieus genoeg om homself as die opvolger van Alexander die Grote te beskou ,

Caragounis (1993 :396) meld dat "from the Greek point of view Antiochus IV was not merely an astute,
capable and enlightened monarch, he was even a good king."
Antioehus wou sy onderdane verenig. Hy doen dit deur hul gode in Iyn te bring met sy eie gode. So is
die Samaritaanse tempel aan Zeus Xenius gewy . Josefus, die Joodse geskiedskrywer. se die Samaritane het

99

JOO

Die presiese lokaliteit is nie bekend nie. Die gebied is egter die mees waarskynlik, omdat dit die soldate die beste
in staat sou stel om 'n ogie oor die tempe! te hou. Dit is egter ook moontlik dat die Akra ten noorde van die tempci
gebou was.
DaniCi 9:27 en 12 : II se "ding wat ' n gruwci vir God is", verwys na die kultus van Zeus Olimpos, wat in die tempe I
afged,,;ng word. Vergelyk ook Daniel 8: 11-1 2 en II :31 -35 \Vat na Antiochus IV se verbod op offers in die tempel
vcrwys.

JOJ

Soggin (1984 :292) skets hom as ' n briljante man met besondere vaardighede wat van hom ' n uitstekende strateeg
en militaris gemaak het. Hy was ook lief vir duur dinge en het groot somme geld op homscif spandeer. Hy
hardloop van een filosoficse skool na 'n ander. "at kan dui dat hv nie 'n sterk intellektualis was nie.
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dit versock.

101

Somruige Jode het oak niks daarmee verkeerd gesien om JHWH en Zeus met mekaar te

identifiseer rue.

Talle het egter besef dat so ' n kompromis die wese van hul godsdiens aantas. en die

uniekheid van Israel se verhouding met JHWH ter syde stel.
Antioehus het egter nie probeer om 'n ander godheid op die Jode af te dwing nie.

Hy wou slegs

strukture skep waarbinne Jode hul God kon aanbid in Iyn met die hellerustiese konsep van godsdiens . Dit
was in elk geval eers sedert Menelaus hoepriester ge\Vord het, dat JHWH openlik met Zeus gefdentifiseer is
Antioehus het nie die Joodse reaksie op sy \\etgewing verwag nie. Hy het dleselfde maatreels op ander
plekke ingestel, sonder veel teenstand .
kultus .

103

Uit die Jode se opstand kom Antioehus se verbod op die Joodse

Die opstandigheid lei tot wrede vervolging. Die verbod behels dat vroue \Vat hul kinders besn)'.

saam met die kinders ter doed veroordeel is . Grocpe wat die Sabbat onderhou. is uitgesnuffel en tereggeste!.
Talle sterf omdat hulle weier om onrein voedscl te eet (Dan I) . Die kern van die weerstand verenig en vorm
later ' n groep wat bekend word as Chadisim , vromes oflojales.

I",

Le Roux (1993b:2) sien in die Chasidim ·n goed georganiseerde grocp. wat reeds 'n hele ruk bestaan.
Hulle is gekant teen die offisiele Jodedom met sy priesterklasse en aristokrasie. Dit bestaan hoofsaaklik uit
armes \Vat die Tora baie streng nakom, veral die Sabbats\Vet en vocdselwette.

Dit groei later tot 'n

boetebeweging met die klem op private gebedslewe. Ons weet egter so min van die Chasidim dat dit beter is
om slegs die wortels van die Chasidim in die weerstandsbewegings teen Antioehus te sock (so Porteous
1979: 184) .

Uit hul geledere kom die later Fariseers en Essene.

standpunt as die Makkabeers gehandhaaf.

Die Chasidim het 'n ander politi eke

Die besonderhede van die alliansie tussell die twee

opposisiegroepe is nie meer duidelik nie.
Hanson (1976b:30-31) en Verhoef (1993 : 107) praat van twee groepe wat die sosiale lewe van die Jode in
Antiochus se tyd kenmerk. Aan die een kant bestaan ' n priesterlik-teokratiese groep \Vat die verwesenliking
van Israel se ideale binne die geskiederus voorsien . Hulle droom oor ·n onafhanklike Joedse staat en tempel.
Aan die ander kant bestaan 'n profeties-eskatologiese groep, wat geen vertroue meer in historiese faklore en
prosedures het rue . Hulle ve!Wag dat God in die geskiedenis sal ingryp . Hy sal ' n einde daaraan maak deur
sy ewige heerskappy te vestig (Dan 2 verw)'s merna) . Dit is vanUlt die profeties-cskatologiese groep dat die
weerstandsliteratuur groei waarvan die Danielboek ' n voorbeeld is

Die bock word aan Jode wat die krisis

deurmaak, geadresseer. Die verhale van die vier Jode dien as voorbeelde van lojaliteit aan die Tora, selfs al
bedreig dit ' n mens se lewe, en JHWH se gelJouheid aan die wat op Hom vertrou.
As Daniel en s)' vriende hul van die koning se kos onthou (Dan I) , hocveel te meer moet die Jood weier
om die onrein vark se vleis te eet? As DaniCi weier om voor die koning se beeld te buig (Dan 6) , hoeveel te
102

losefus sou natuurlik niks gaed van die Samaritane sc nie, omdal hy'n load is. Soggin (1984 :302) sicn daarin dat

103

Samaritane en Jode oar een kam deur die Scleukiede geskeer is.
Dit is moontlik dat die opstand onder die Jade nie in die eerste pick teen Antiochus IV gerig is nie. maar teen
volksgenote \Vat hellenisties ingestcl was. Dit was veral stedelike Jode wat hellenisering goedgesind was. Die
platlclandse load, wat die meerderheid varm. was suspisicus en konsen\'aticf. Die ccrstc leken van onrus \\as

10<

waarskynlik tussen gehelleniseerde en onodokse Jood (Soggin 198-1 :294-295). Die tekening van die onrus kan uit
I Makkabecrs I: II afgc1ei word.
"Toe het die Asidiers (dit is Mijnhardt se venaling van die Chasidim). ' n baie invloedryke groep in Israel. met hullc
(die Makkabeers) gemene saak gemaak. almal vl)~vil!'gers om vir die Wet te )wer: en almal wat van die rampe
ontkom het. het hulle by hullc gevoeg. tot versterking·' (I Makk 2:-12--13).
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meer die Jood voor Zeus se altaar in die tempel'l Die drie jongmanne se onbevange vertroue op God moedig
volgens Daniel 3:16-18 die Jode aan om ook op God Ie vertrou, al mag hulle met hullewe daarvoor betaa!.
Die verhaal van ' n trotse Nebukadnesar wat strooi eet soos ' n dier (Dan 4), en die verhaal van Belsasar en
die handskrif teen die muur (Dan 5), wil die Jood moed inpraat - God stel regeerders aan, en Hy dank hulle
af Hy oefen wraak uit, al sien ons dit nie vir die oomblik nie . Die skrywer stel die wcreldgeskiedenis se
gang voor, sod at die leser kan verstaan dat dit God is wat die besluite agter die sigbare neem (Dan 2).
Die koning se amptenaar daag op ' n dag in Modein op, en beveel priester Mattatias om ' n offer aan die
heidense god te bring. As hy weier, staan ' n ander inwoner op om dit te doen . Mattatias steck hom met sy
versteelcte swaard dood, en daama ook die amptenaar. Dan roep hy almal wat getrou aan die Wet is op om in
opstand teen Antioehus en die Seleukiede te kom . Deur guerillaoorlog behaal hulle een oorwinning na die
ander.

Hulle vemietig heidense altare wat in opdrag van Antiochis IV regdeur die Judese grondgebied

opgeng

IS .

Hulle dwing Joodse moeders om hul kinders te besny.

Selfs die Sabbatwet word tydelik

opgeskort ter wille van selfverdediging, volgens I Makkabecrs 2:29-41 : "As iemand teen ons uittrek op die
sabbat (sic) en ons aanval, salons teen hom veg sodat nie almal sterwe soos ons broers daar in hulle
wegkruipplekke nie" (Mijnhardt 1996: 107) .
Mattatias sterf vroeg in 166, en sy seun Judas Makkabeus (sy bynaam beteken "hamer") volg hom as
Icier op .

105

Hy is 'n moedige vegter en goeie leier. As Apollonius in Juda opdaag, verslaan Judas sy magte.

' n Tweede mag onder leiding van Seron word ook verslaan . Antiochus is besig in ' n veldtog teen die Parte
en hy kan nie bekostig om sy magte teen Juda te ontplooi nie. Lisias word gestuur, met vier generaals, om
die Jode te onderwerp . Judas en sy magte is vcr in die minderheid . Hulle val die kamp van die vyand aan en
verslaan hulle. Lisias ontsnap en kom weer met ' n ompad, en met ' n groter mag. En weer eens word hy
vemietigend verslaan . Judas stap Jerusalem oorwinnend binne. Hy sluit die Scleukidiese gamisoen in die
Akra op, en reinig die tempe!. Die altaar word afgebreek en die verontreinigde klippe weggebcre, totdat ' n
profeet sal kom om te sc wat daamnee gedoen behoort te word . Getroue priesters word aangestcl, en ' n nuwe
stel tempelvoorwerpe word gemaak. Presies drie jaar na die ontheiliging van die tempel, in Desember 164,
word die tempel nuut toegewy. Die Jode vier die fees van Chanukka ("toe\vyding") elke jaar om dit te
herdenk.

106

Kort na die inwyding van die tempel sterf Antiochus IV lydens ' n veldtog teen die Parte . Sy agtjarige
seun, Antiochus V Eupator, volg hom op, met ' n generaal wat as regent regeer. Die res van die geskiedenis
het nie op die Daniclboek betrekking nie, omdat die werk voltooi word voordat die tempe! heringewy word .

105

106

Die bctckcnis van die term is nic sander meer duidclik nie. Dil word gcwoonlik vertaal as "hamer". Vir 'n

bespreking van interprelasies, verge!yk Zeitlin & Tedesche (1950:250-252) .
Die fees van Chanukka word in verband gebring met die legende dat Judas Makkabeus ' n houer met olie gesoek
het am lig in die tempe! te verskaf. en slcgs ' n klein houertjie gevind het met genocg olie vir een dag. Die olie sou
vir agt dae die lamp laat brand het. NOll word 'n fees vir agt dae lank gehou. Op die cerste dag word een kers
aangesteek. Op die tweede dag word 'n tweede kers aangesteek. totdat daar op die agste dag agt kerse brand. Vir
die Jood is dit ' n teken van oorwinning. bevryding en toewyding. Jesus sou later. volgens Johannes 8 en 9, na die
fees verwy, en 'n lang leerrede daarom inrig (Criswell 1972:80).
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Die grocp wat later bekend staan as die Chasldlm, steun waarsk)Tllik aanvanklik die Makkabese opstand .
As Judas en sy volgelinge met hul gewapende stryd voortgaan, onttrek hulle hul ondersteuning. Die eerste
Makkabecrbock

is

pro-Hasmonees,

en skryf daarom

baie versigtig oor die skeuring in Joodse

opposisiegcledere (I Makk 7: 12-13). Indien 2 Makkabecrs 14:6 korrek is, kon ' n skeuring in die geledere
van die Chasldim ook voorgekom het, as 'n deel hul volledig by Judas en sy Makkabese beweging geskaar
het. ' n Ander grocp onder leiding van die skrifgcleerdes het dit slegs gereserveerd en tydelik gedoen. Plager
(1968 :9) meen dat daar veel ten gunste van die hipotese is dat die groep vele skeurings beleef he!, en dat
enkele van die grocpe wat daaruit gespruit het. die Essene en Farisecrs was.
Die Chasidim was gereserveerd oor gewapende opstand, en haas!ig om vrede te sluit. Dit is moontlik dat
die DaniClboek reeds kritiek op aktiewe opstand uitspreek. Di! is die rcde hockom die Makkabese opstand in
Daniel 11:34 as '''n bietjie hulp" beskryf word . "The passive but loyal attitude displayed by the Book of
Daniel agrees well with the position of the Hasidim indicated in I Mace . ii " (Plager 1968: 17).

2,3 Slot

In die hoofstuk het ek eerstens aspek-te van die Forschllngsgeschichte van die literer-historiese

benaderingswyse wat ek gebruik om die DaniClverhale te interpreteer. beskryf.

Die benaderingswyse

bestaan uit struk-tuur-analitiese en narratologiese kritiek, en ek gebruik ook die insigte wat historiese kritiek
bied. Tweedens is die Forschungsgeschlchte van inleidende kwessies rakende die DaniClboek gegee. Ek het
die ontstaan van die DaniClverhale ondersoek . Ondersoek is ingestcl na die kwessies van geskiedskrywing
en outeurskap wat deur ' n tweede eeuse ontstaansdatum gestel word.

Die kanoniese plasing van die

DaniClboek en die Danielfiguur in bybelse en buite-bybclse tekste is ondersoek.

Nog twee kwessies wat

aandag gekry het, is die litercre genre van die DaniClboek asook die apokaliptiese aard van die boek . Ten
slotte het ek die !wee Sitze im Leben van die bock beskryf.
Die gevolgtrekking is dat die Danitlboek in die tweede eeu ontstaan het, as 'n reaksie op die krisis
waarin Antiochus IV Epifanes die getroue Jode met sy helleniseringseise dompel.

Die skrywer kom uit

kringe \Vat getrou aan die Tora bly, en weier om aan Antioehus se eise te voldocn. Die groep ondersteun
aanvanklik die Makkabecropstand.

Die skrywer versamel verhale wat aanvanklik in 'n Mesopotamiese

konteks gefunksioneer het. Hy herinterpreteer die verhale om sy lesers aan te moedig om getrou aan JI-IWH
te bly. Die skrywer kies die ballingskapskonteks as 'n allegoric vir die l\\'eede eeuse Jood se krisissituasie.
Hy skryf ook die visioene by. In die visiocne beskryf hy die geskiedenis asof dit profesie is . Sy docl is om
sy God as die socwereine Heerser oor die wereld en sy konings voo r te stcl.
Die DanieIverhale se genre is hofverhale, wat in mantiese wysheidsliteratuur voorkom.

Die skI)wer

skryf die eerste verhaal as inleiding tot die bock by.
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HOOFSTUK 3: GOD BELOON GETROUHEID
3.1 Inleiding

Daar is eenstemmigheid onder navorsers d?l die tweede eeuse skrywer of sames teller van die DaniCiboek
Daniel I bygevoeg het nadat sy die verhale en visioene reeds saamgevoeg het.

I

Daniel I verskil van die

ander verhale (Dan 2-6) deurdat dit in Hebreeus geskryf is . Die funksie van die verhaal in DaniCl I is om as
' n inleiding tot die Danielboek te dien.
Die belangrikste rede hockom ek Daniel I as inleiding sien, het te doen met die eie aard en orientasie
daarvan. Die temas in die volgende hoofstukke draai om die koninklike hof, die soewereiniteit van God, en
die optrede van Diasporajode leenoor heidense konings. In die eerste hoofstuk word die lemas aan die bod
gestel, as die skrywer van die Babiloniese ballingskap en die tempeL en Jode wat uit hul vader/and
weggevoer is vertcl.

As inleiding verbind die hoofstuk die Diasporafigure - die vier Jode, met klem op

Daniel - aan die 1crusalemtempel en - kultus (Wills 1990:8). Terselfdertyd stel die skrywer die karakters
wat in die res van die verhale die hoofrolle vervul, aan die leser voor . Daar word verduidelik hoe en hoekom
hulle in Babel gekom het.
Humphreys (1973 :2 19) meen die eerste hoofstuk beskryf die twee hoofelemente of - kenmerke in die
persoonlikhede van Daniel en sy drie vriende. Die eerste kenmerk is die vier Jode se toewyding aan hul
godsdienstige erfenis en God (1:8- 16). Die tweede element is hul wysheid en insig (1 :17-20). Die skrywer
bring die twee temas e1ke kecr in die volgende vyf verhale weer in verband met die vier Jode. In Daniel 2 en
4 is Daniel die wyse man wat die koning se droom uitlc. In Daniel 3 en 6 bring die toe\vyding van die drie
vriende, en Daniel hulle in die moeilikheid . En in Daniel 5 is die wysheid van Daniel vir die uitleg van die
skrif aan die muur verantwoordelik. Ander temas word in die onderskeie verhale bekend gestel , maar die
twee clemente wat Daniel I in die vier lode vind, kom regdeur voor.

Daarom beklee hoofsluk I ' n

inleidende funksie .
Aanvanklik, meen Humphreys (1973 :211), het die ses verhale gedien om 'n profiel van l oodwees in die
vreemde, in die Diaspora, te teken.

Die doel daarmee was om as ' n model vir ander lode wat hulle in

soortgelyke omstandighede bevind, Ie dien .

Die Jood word aangemoedig om soos Daniel en sy vriende

getrou aan die geloof van hul voorvaders te bly en geen kompromiec aan te gaan nie.

Dit is in 2.2. 1 bespreek. Die studie aanvaar dat Daniel I ' n inleidende runksie vervul. Daniel I stel die karakters
aan die leser voor en skets die agtergrond vir die res van die vcr hale. Dat Daniel I inleidcnd is. kan die duidclikste
gesien word as Daniel 2 los van Daniel I gelees word. Daniel 2 maak sin omdat dit ' n eenheid vorm. Daniel I
verskaf egter ontbrekende inligling wat nie in Danitl 2 herhaal word nie. en waarsonder Daniel 2 arm is.
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Die geloof van die Jode in die tweede eeu. vir \\ ie die verhale byeengebring is, word deur Antioehus IV
se hellenisasiebeleid bedreig.

Hulle word deur die verhaal van DaniCi I aangemoedig om hulle nie te

verontreinig deur ongehoorsaam aan die 'lora-bepalings te wees nie . Antioehus het volgens I Makkabecrs
1:47-51 die offerandes in die tempel en die vicring \ an aIle feeste. voorbidding en die besnydeni s "erbied.
Die besit van die Wetback is verbied (I Makk 1:5 0). Onrein offers is oral in dorpe op altare gebring (I
Makk 1:58). ' " Wie ookal die woord van koning Antiogus verontagsaam het, hy moes sterwe' (I Makk
1:52). 3
Die verhale wat aan ' n heidense koningshof afspeel, gee vir die leser van die tweede eeu v . C. die
versekering dat God ook in Babel leef en werk, en nie slegs tot die danlpkring van Jerusalem of die tempel
beperk is nie. God se volk in Babel sal oorIeef omdat Sy saam met haar kinders is . Sy verwag van haar vol k
om hul getuienis in Babilon uit te Ieef ondanks die Iyding wat dit inhou , en ongeag die prys wat dit kos o•
Collins (1977 :30) meen dit is van belang dat DaniCi en sy vriende koninklike raadgewers word . Op die
wyse aanvaar hulle verantwoordelikheid vir hul situasie en geloof. Deur verantwoordelikheid vir hul Joodwees in ballingskap te aanvaar, is ' n belangrike manier waarop Jade hul getuienis uitIeef.

3.2 Struktuur-analitiese bespreking

Wanneer iemand 'n verhaal vertel, word sy met talle moontlikhede wat die taal bied gekonfronteer. Sv
moet keuses ten opsigte van die moontlikhede uitoefen . Die moontIikhede sluit in : die gebruik van woorde,
sinskonstruksies, volgorde. herhaling, ensovoorts . Dieselfde gebeure kan op verskeie maniere beskryf word.
Die keuse wat die verteller uit die verhaalmateriaal maak. is van kardinale belang omdat elke keuse ' n ander
nuanse beklcmtoon . Elke mens wat taal gebruik. orden of rangskik wat sy te s6 het. Sy kies die semantiese
eienskappe wat sy meen haar doel die beste sal dien .

Van die kleinste taaleenheid tot die netwerk van

eenhede bevat die potensiaal om betekenis oor te dra . Wanneer die navorser die betekenis van 'n teks
probeer ontsluit, moet sy noodwendig hieraan aandag gee.

3

Die onderskeie gedagtes staan in 'n bepaalde

Vergelyk 2.2.8 vir ' n volledigc bespreking van die tweede eeuse Silz illl Leben van die DanieIboek.
Die Makkabcerbock is deur Mijnhardt (1996) in Afrikaans vertaa!.
Psalm 137 vra : hoc kan ons die Here se lied in'n vreemde land sing? Jeremia 29 :7 gee dieselfde antwoord as wat
die Daniclbock docn : bevarder die belange van die stad waar julie opland. Bid vir die stad se belange. want sy
belange is ookjul belange. "There is for Israel no 'seperate peace , no private 'welfare ' by withdrawal from the
world of international reality ... It is an insistence that Israel is a member of a larger community of nations over
which Yahweh rules" (Brueggemann 1997:90). Diesclfde gebeur in die Brief aan Diognetus (V. 12-17). wat
beskryf hoe Christene in die wercld vervolg sal word. maar sal oorleef. Dit is belangrik dat hulle
verantwoordelikheid vir die uitlewing van hul geloof sal aanvaar. Joubert (1979) som die Danielboek op met die
lwee clemente: mag en vcrantwoordelikheid.
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patroon tot mekaar. Dit is hicrdie patroon wat semantics bepalend is . Dit beteken dat die bedoeling \ an die
skrywer tot 'n groot mate in die patroon weergegee word.

5

Struktuuranalise begin by die groter gehee!. wat in die verband die Danielboek is.
onderskeid tussen die verhale en visioene. wat in hy- en ek-modus ve rtel word.
onderskcid tussen ses verhale, soos dcur die hoofstukindeling gedoen word .

6

Ek handhaaf die
Ek maak ook die

7

Die ses verhale word deur die herhaling van temas aan mekaar verbind : die vcrkryging en benuning van
wysheid, palcisdiens en geloof in die loodse God is van die belangrikste temas .
Die verhale bestaan uit twee verhaaltipes, naamlik uitreddings- en uitlegverhale.

B

Dit veroorsaak dat

herhalings ook ten opsigte van die tipe verhaal onderling voorkom . In die verhale-uitleg sal daaraan aandag
gegcc word.
Daniel I vorm n inlciding tot die DanieIbock . Die inlciding is doclbe\\us aan die begin gckomponeer.
en die verskillende episodes binne die verhaal dien om die temas wat in die bock 'n rol speel, toe te Iig.

9

Voorbeelde van die temas is die ballingskapsituasie van die lood. Latere loadse lesers sou hul onmiddellik
met die situasie wat in die bock geskets word. kon identifiseer.

10

'n Heidense koning wat oor die lotgevalle

van 'n l ood en die loodse volk besluit en strenge wctsonderhoudi ng, soos die weerhouding van kos van die

5

6

8

9

10

Vir' n volledige bespreking. vergelyk 1.5. 1.
Ander indelings van die materiaal is in 1,4 bespreek.
Daar is verskille tussen die Hebreeuse teksindcling. en die venalings. Jenni & Westermann (1997a:xwii) dui die
verskillc aan as: Hcbrccuse 8ybcl
New Revised Standard Version
3:3 1-33
n-3
4: 1-34
~:4-37
6: I
5:31
6:2-29
6: 1-28
Vergelyk die bespreking van die genrebepaling in 2.2.6. Ek het as my werkshipotese gestcl dat daar t\l ee
verhaaltipcs binnc die grater genre is.
Alhoewcl dit as inleidend beskou word. in navolging van Driver (1900:1): Heaton (1956 :17. 114): Collins
(1977:29); Hanman & DiLella (1978:131) en Poneous (1979 :24). sal hoofstuk I hier as ' n verhaal in eie reg
bespreek word. Collins (1975b :224-227) het dit oak eers so gedoen. en die eerste saam met die derde en sesde
verhale gelees. Maar in ' n verdere studie (1977 :29) het hy die eerste verhaal bloat as inleidend beskou . Hy meen
DaniCi I ontvou die basiese buitelyne van ideale wysheid soos dit in Daniel 2-6 aangebied word. Ek meen die
verhaal bevat ekstra inligting wat te doen het met die inleidende funksie daarvan. maar tog vorm die kern van die
verhaal 'n uitrcddingsvcrhaal wat met ander uitreddingsvcrhalc oorcenkomstc veItaan. tn cen navorscr se woarde.
"At the same time, though. Daniel I seems to make sense as a story on its own when it is read seperately. apan
from its present context" (Milne 1988:206). Dit word bevestig deur die struk-tuuranalise.
Brueggemann (1993:63) maak die bclangrike opmerking dat daar geen bybelse teks voor die ballingskap was nie.
Die ballingskap was die evokatiewe mag wat die teks gegenereer het. "Exile is the decisive event in the Old
Testament for faith as for history" (Brueggemann 1997 : 115). Hy sien in die feit groot metaforiese belang. Die
bybelse teks het ' n besondere geskih'theid vir die ballingskapsitllasie. Die teks ontstaan in ' n groat sosia1c
verplasing. Dit ontstaan in en spreek die noodsituasie van die ballingskap aan. as die politieke en godsdienstige
ondersteuningsbasis van Jerusalem in duie gestort het. Net so bied die ineenstorting van modcrnitcit. mct die
verlies van sy wit, manlike, Westerse. koloniale hegemonic. die gcleentheid a m verbeeldingryk die teks te hoar.
Die teks is juis onaanvaarbaar in stabielc. gevestigde situasies. Daarom spreek die teks van chaos. barheid.
gebondenheid en verdrukking, en wildernis. Brueggemann (1993 :64) redeneer vanuit die Pentateug. alhoewel sy
redenasie mula/us mUlandjs van toepassing op die res van die Ou Testament is.
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koning se tafel, vorm nog temas.

Ook die onderwerp van wysheid vorm 'n belangrike komponent in die

DanieIverhale.
Die temas van wetsonderhoud en van wysheid dui op die twee tipes verhale wat in die res van die
verhaleboek voorkom: uitredding van die Jood uit ' n situasie waarin haar gehoorsaamheid aan God haar laat
beland, en uitleg van drome en visioene gebaseer op wysheid. Die wysheidstema vorm 'n oorgang na die
tweede deel van die boek.
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Vers 21

3.2.1

Funksionele onlleding

Ecrstens ontleed ek die granunatikale struktuur van Daniel. "

3.2. 1.1

Ontlcding aan die hand van Aame-Thompson-tipes

Niditch & Doran (1977 : 190) het in hul navorsing gevind dat die vcrhaal in DaniCl 2 van die AarneThompson Tipe 922 vcrskil deurdat dit drie belangrikc motiewe bevat, wat vreemd aan tradisionele
wysheidsvcrhale is.

J3

Dit is die twee aksiemotiewe van gebed en die beantwoording van gebed, en die

karakterrnotief van ' n goddelike helper.

Die drie motiewe is eerder kenmerkcnd van die Aame-Thompson

Tipes 300-749, behalwe vir die feit dat die helpende aksie en die helper in die Aame-Thompsonvolksverhale magies is, eerder as goddelik . Niditeh & Doran (1977 : II) stel voor dat die goddelike kwaliteit
van die helper en hulp in die bybelse verhaal as kulturele nuanserings beskou kan word van die motiewe wat
oorspronklik tot Tipes 300-749 behoort het.
Die motief van ' n goddelike helper as hulp wat die skrywer in DaniCl I geidentifiseer het, kom ook in die
ander DanieIverhale voor. Dit lei tot die gevolgt rekking dat al die verhale onder Tipe 300-749 sou resorteer.
'n Moontlike verbintcnis met Tipe 300-749 is belangrik omdat dit die vcrhalc teen die groter agtergrond van
intemasionale volksverhalc plaas . Dit geld ook van DaniCl I .
Danit! I is inleidend tot die Danieiboek in die sin dat dit die tyd, plek en omstandighede skets waarbinne
die gebeure van die boek plaasvind (en dit sluit die visioene in) .
belangrikste kara,:ters voor.

Die hoofstuk stel die leser aan die

Deur die Babiloniese koning te noem, word ' n kategorie geskep wat in die

volgende verhale dieselfde funksie vervul.

Ongeag watter koning ter sprake is (en ongeag sy beste

bedoelings), is hy tecnstaander van JHWH en haar verbondsvolk . Die heidense koning hoef in die sin nie
eens werklik ' n naam te he nie, omdat hy 'n sekere funksie vervul : as anlagonis van die vier Jode.

II
12

13

Biblia Hebraica Stullgartensia, (Deutsche Bibclgesellschaft Stuugart) 1990 .
Fohrer et al (1983 :79) verwys na die ondersoek as die analise van die uiterlike struktuur. "Die aussere Struktur
eines Te~1es ergibt sieh aus den in der syntaktisehen Analyse erhobenen Beziigen von Wortgruppen, Satzen und
Satzreihen. Sie fUhren su einer mehr oder weniger starken Gliederung des Textes in Abschnitte lind
Unterabsehnitte bzw. Lassen erkennen, dass ein Text nieht gegliedert ist".
Vir ' n bespreking van Aame-Thompson se Tipes, vergelyk addendum 1.1 .
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Die vier Jode kan weer gelees word as prototipe van die Joodse volk in ballingskap .

14

Oil is die

assosiasie waarrnee die Jood die verhale gelees het (en waarskynlik steeds Ices - vgllsh-Kishor 1948:64) .
Die openings verse (vv 1-7) van die e_rste hools tuk verskaf feitlik aile agtergrond-inligting wat die leser
nodig het om die res van die boek, asook die res van die hoofstuk te verstaan . Die inligting is belang rik
omdat dit die tyd (die derde jaar van die regering van Jojakim. koning van Juda). die pick (Jerusalem) en die
omstandighede van dic verhaal (Nebukadnesar beleer Jerusa lem, verower dit, plunder die lempel en voer
sommige van die burgers in ballingskap weg) weergee.
In die volgende verse (vv 8-16) onlwikkel die verhaal

In

n nuwe rigting. Die koning verskaf kos en

drank aan die Joodse ballinge wat opgelei word vir dicns aan sy hof. DaniCl, een van die ballinge, weier om
homself met die kos en w)'n Ie verontreinig . Die weiering veroorsaak 'n komplisering van die verhaa!. en
dra b)' tot die spanning wat die intrige opwek.

15

Die komplisering van die verhaal funksioneer teen twee agtergronde: die opleiding van ' n geselek-teerde
grocp jongmanne vir koninklike dicns aan die een kant, en die aanstelling van die Jode in koninklike diens
aan die ander kant.

Ooglopend Iyk dit asof die verhaal wil sc : die Joodse jongmanne is suksesvol in hul

opleiding en word met eervolle verrnelding in koninklike diens aangestel. En die rede daarvoor is dat hulle
in beginselsake getrou aan hul God gebll' het.

16

Die vraagstuk waarvoor Daniel te staan kom, is die gebrek aan aanvaarbare vocdsel. Dit is die koning
wat die onaanvaarbare voedsel verskaf, al mag die koning dink dat hy die ballinge 'n groot guns bewl's. Hy
kon hulle immers op gevangenisrantsoene gehou het.

Die koning se opsiener oor die jongmanne is

medepligtig aan die skepping van 'n gebrek by die jongmanne. Hy is egter simpatiek teenoor die jongmrume
en weier slegs vir een rede om aan hul versoek te voldocn om ander kos te verskaf: ter wille van hul
gesondheid en voorkoms .
Die goeie bedoelings Vrul die koning en sl' verteenwoordigers is egter van sekondcre belang omdat hul
aksies, vanuit die oogpunt van die verhaal , die held in gevaar bring.

Daarom is die verhaal 'n

uitreddingsverhaal - DaniCl beland in die gevaarlike posisie dat hy weier om die kos te eet. Die situasie kon
selfs lewensgevaarlik word as hy sou aanhou om botweg te weier.
DaniCl se reaksie op die problematiese situasie is in die vorm van ' n geskil of wedstryd.

17

In die

wedstryd of uitdaging word die ef'fek van die kos wat die koning verskaf op die ander jongmanne, vergelyk

15
16

Daniel is van sy vriendc te ondcrskei dcurdat die vcrhalc oor hom andcrs ontwikkel het. In die struktuuranaliticsc
ondcrsoek word met die boek as 'n ccnhcid, en die vaor hande leks gcwcrk. Daarom word van die vier vricndc in
lenne van die verhalc gcpraal.
Die feit dat Danid I ' n intrige het. oortuig my om die verhaal op sy eie Ie verklaar. Oil is nie net ' n inleidende
paragraal tot die Danidboek nie.
Die argumenl word later gevoer of die IVeiering om die koning se kos en IVyn te gebruik ' n Joodse godsdienstige
beginselsaak is, en of dit slegs die koppigheid van een Jood weerspied .
Oil Iyk of die inligting die eersle verhaal eerder in die kategorie van geskilverhale (tales 01 contest) plaas. Oil
vorm egter slegs ' n klein onderaldeling van die groter verhaal. wat op uilredding berus.
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met die effek van die spesiale dieet van grocnte en water wat deur DaniCi en sy vriende genuttig word.
DaniCi stel voor dat die toets vir tien dae volgehou word . Aan die einde is die vergelyking tussen die twee
groepe duidelik : die gesondheid en voorkoms van die loodse ballinge is merkbaar beter as die ander manne .
Die resultaat van die toets is dat DaniCi en sy vriende toegang tot die kos van hul keuse vcrkry . Alhoewcl
dit nie deur die koning gelegitimeer word nie, maar slegs deur die opsiener, is die gevolg diesclfde: die
oorspronklike probleem, die gebrek aan aanvaarbare voedsel , word opgelos .

Die l oodse gelowige lees

waarskynlik hierin ' n goddelike ingryping. Dit is in aile geval onmoontlik dat die resultate in gesondheid en
voorkoms binne tien dae sigbaar sou wees .
Die laaste verse van die hoofstuk (w 17-2 1) verskaf weer inligting. DaniCi en sy vriende verkry die
gawes van kennis en begrip in literatuur en wetenskap . God gee dit aan hulle.

DaniCi kry nog ook die

addisionele gawe van uitleg van visioene en drome. Nog inligting word verskaf: die periode van opleiding is
voltooi, die jongmanne word deur die koning getoets en die vier loodse ballinge kom in diens aan die
koninklike hof
Verse 17-21 voltooi die inligting wat die leser in verse 3-6 gekry het.

Volgens die verse het die

jongmanne wei die toets geslaag het, en word hulle aangestel. Aan die ander kant herinner die laaste verse
dat die helde steeds in ballingskap is en so gaan bly (tot die eerste regeringsjaar van Kores - v 2 1). Daar
word besondere gawes aan hulle gegee wat hulle toerus om die ballingskapskonings te dien. In die sin dien
verse 17-21 om die eerste hoofstuk aan die verhaal in die volgende hoofstuk, en aan die res van die boek te
koppel.
Skematies kan die verhaal in drie elemente lIiteengesit word :

Verse 1-7

Agtergrond ; aspirant-wyse manne gesoek

Verse 8-16 [ntrige van DaniCi se weiering van kos
Verse 17-21 God gee wysheid; toets en a!loop

' n Opmerking is nodig rondom die duur van die ballingskap waarin die loodse jongmanne hul bevind.
DaniCi en sy vriende is vir die volle duur van die ballingskap in die vreemde. Hoekom vertel die bock nie
eerder van totale uitredding uit ballingskap nie? God kon mos haar getroue kinders verlos het, en DaniCi en
sy vriende kon hul dae in Jerusalem geslyt het? Daar moet onthou word dat daar nie ' n wesenlike verskil
tussen gevangenskap en ballingskap bestaan het nie. Veral as die balling in koninklike diens was, was daar
van bevryding min sprake.

18

18

Vergclyk die sIres \Val Nehemia belcef as hy verlor van die koning vra om vir ' n Iydperk van sy hofpligte
losgemaak Ie word, sodal hy sy volk kan besoek wal al na hul cie land leruggekcer hel. En dil terwyl die Persiese
koning alreeds die ballingskap opgehef hel - Nehemia 2: 1-3.
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Die DaniCiskrywer verskaf nie die rede hoekom sy nie die opheffing van die ballingskap as 'n
moontlikheid oorweeg nie. Die boek funksioneer egter teen die agtergrond van die ballingskapsteologie wat
in die loodse denke heersend was.

Die profete het verduidelik : die volk het in ballingskap beland vanwee

hul korporatiewe sku ld . Aile lode deel in die sku ld, selfs al het die individu geen persoonlike declname
daarin gehad nie.

DaniCi word immers as die enigste Ou Testamentiese figuur geskets wat geen foute en

tekortkominge vertoon nie. Hy is die volmaakte gelowige. Uitredding uit ballingskap is derhalwe in die
DanieIverhale nie ' n oorweging nie, omdat Daniel en sy vriende aan die loodse volk behoort . l oodse lesers
sou dit onmiddellik verstaan het.

3.2. 1.2

Ontleding aan die hand van Propp se tipering

Wanneer Vladimir Propp se analiseringsmetodc van feeverhale gebruik word om die eerste hoofstuk
te analiseer, vorm die eerste sewe verse inIeidende materiaal, wat in Proppiaanse terme die inisiclc situasie
(a) heet. Propp vind een en dertig funksies binne fecverhale.
Proppiaanse funksies Ille.

19

lnleidende materiaal is e!,>ter nie een van die

Dit beteken nie dat die inleidende materiaal onbelangrik is nie.

Dit verskaf

noodsaaklike inligting .
Milne (1988 :207) meen egter dat die eerste sewe verse nie inleidende materiaal verskaf nie. Die verse
beskryf eerder twee Proppiaanse funksies . Nebukadnesar se bcleg van en oorwinning oor Jerusalem kan
beskryf word as villainy of boewer)', funksie 8(A) . Die deportasie van burgers, wat DaniCi en sy vriende
insluit, kan funksie II 0), vertrek, beskr)'f.

Dit sou dan beteken dat Nebukadnesar se v)'andige optrede

aanleiding tot die Danielverhale sou gee. DaniCi en sy vriende raak betrokke in die gebeure van die verhale
omdat lebukadnesar hulle uit hul tuisland wegvoer . Oit sou beteken dat die gebeure in die eerste sewe verse
belangrik vir die ontwikkeling van die verhaal is (Milne 1988:206-211) . Enige aksie wat bepalend in die
ontwikkcling van die verhaal is, word deur Propp as ' n funksie beskryf.
Die verhale is egter nie afhanklik van die eerste sewe verse in die sin dat dit bepalend vir die
ontwikkeling van die eerste verhaal, of die verhale wat daarop volg (Dan 2-6), se intriges is nie . Vir die rede
maak dit vir my meer sin om dit as inIeidend te beskou.
' n Duidelike wending in die verhaal kom in vers 8 voor. DaniCi se besluit om nie die koning se kos en
wyn te gebruik nie, kan as Proppiaanse funksie 10(C), die toestemming deur die held tot leenaksie, beskryf
word. 'n Probleem is egter dat in Propp se verhale slegs helde \Vat soekers is, toeslem tot teemL;sie. Dit
gebeur nooil dat die held 'n slagoffer is nie.

OaniCi is hier slagoffer in die sin dat hy van aanvaarbare

voedscl ontneem word. Oit kan dan beskryf word as dat OaniCl se leenaksie genoodsaak is deur die gebrek
I.

Propp se analiseringsmetode is onder 1.5.1. bespreek. Vergelyk addendum 1.2 vir ' n volledige Iys van die funksies
asook die rolspelers.
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aan wat hy as aanvaarbare vocdsel beskou .

Die aksie wat hom die kos ontneem, kan as funksie 8(A).

gemeenheid (villainy) , beskryfword.
As dit so is, vorm vcrs 8 die komplot-inisicrende funksie .

Wat behels die funksie" Is dit gemeeHhcid

(A) of gebrek (a)? Die saak waarvoor Danie! te staan kom , is die gebrek aan aanvaarbare voedsel.

Die

gebrek word teweeg gebring dellr die koning wat wei kos verskaf Die koning tree gemeen op. Daar is egter
reeds gewys op die goeie bedoelings waarmee die koning dit doen . Alhoewel sy bedoelings selfsugt ig is hy wil goeie amptenare vi r sy hof kry - tree hy ten g unste van die gesondheid en welvaart van die
kwekelinge op . As die optrede van die koning as gemeenheid (funksie A) beskryf word, word dit met 'n
slegte of bose bedoeling geassosieer.

Die term, gemeenheid, is problematies as dit op die eerste verhaal

toegepas word. Milne (1988 :209) stel voor dat die inisie!e funksie eerder as "problematiese situasie" beskryf
word, en dat die inisieerder van die aksie as "opponent"' eerder as booswig (villam) beskryf word. Ek stem
met haar saam .
Daniel se versock dat 'n tocts gedoen word. kan beskryf word as die opeenvolging van funksies 16(H).
stryd met die opponent, en 18(1), oorwinning.

Tog is daar geen direkte kontak tussen die held en die

opponent (Nebukadnesar) nie. Die stryd word uitgevoer deur die dieet wat e1ke party aanbied, eerder as deur
' n tisiese geveg. Danie! is suksesvol omdat sy dieet daarin slaag om 'n beter voorkoms as die koning se
dieet teweeg te bring.
Die gevolg is dat die loodse ballinge hul eie kos mag eet. In Proppiaanse terme kan dit beskryf word as
funksie 19(K), die lil", idasie van die problematiese situasie.
Die laaste verse (vv 17-21) bevat

5005

die eerste sewe verse (vv 1-7) geen Proppiaanse funksies nie

(Milne 1988:210). Dit wil slegs inligting kommunikeer. Dit is soos die eerste sewe verse 'n konne].,-tief. 'n
skakeling met wat daarop volg. Een van die funksies van konnektiewe materiaal is om iE te Iig of inligting
oor die karakters en hul situasie te verskaf, wat in die res van die verhaal of verhaalkorpus gebruik word
(Propp 1968 :25,7 1-78).20
Milne (1988 :211) meen die feit dat Danie! 1:17-21 'n konnektiewe funksie het, is ' n bewys dat die eerste
en tweede verhale as een verhaal saam gelees en geanaliseer behoort te wore!.

'n Ander rede vir haar

samevoeging van die twee verhale is die gebrek aan inleidende inligting aan die begin van die tweede
hoofstuk. Ek meen dat die gebrek aan die begin van die tweede hoofstuk eerder aan redaksionele werk van
die samesteller toegeskryf moet word.

20

Ek vind geen oortuigende rede hoekom die twee verhale nie apart

Vanuit 'n histories-kritiese oogpunt is die konnckticwe malcrinal 'n latcrc byvocging \Vat dcur die samcstellcr van
die boek gebruik is om ' n groep ouer verhale aan mekaar te verbind. Die verhale hel vroecr vol gens Hartman &
DiLella (1978 : 132) onafhanklik gefunksioneer. Trouens, binne die korpus is dil hoogs waarsk-ynlik dal die eersle
hoofsluk. as inleiding. baie laal ontslaan hel (Hartman & DiLella 1978: 131). Vanuil 'n sinehroniese perspcktief is
die relaliewe dalum van die maleriaal nie so bclangrik vir die analise as die maleriaal in die huidige leks nie.
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funksioneer nie. oit betcken nie dat daar nie ' n noue verband tussen die twee verhale bestaan nie. oit is
egter dieselfde verband as wat tussen al ses verhale bestaan . 21
Die analise van volksvertellinge vOlgens Propp se analiseringsmetode vir fecverhale het nul om die
oppervlak-te-struktuur van die vertelling te ontsluit in tenne van die funksies wat daarin vervat is .

Die

identifisering van funksies stel die navorser in staat om die intrige(s) binne die vertelling te identifiseer,
asook die karakterrolle wat daannee saamhang .
Om die bespreking van die grammatiese analise af te sluit, word op repetisie of herhaling gewys.

oit

speel in enige stuk Iileratuur ' n rol, maar in Daniel is dit moontlik dat dit selfs ' n meer oorwegende rol
vervul.

22

Herhaling wil onder andere die hooftemas in 'n verhaal aan die bod stel . So speel die werkwoord
(woordnr 3) 'n belangrike funksie in die eersle drie verse, waar dit vier maal gebruik wod.

23

~J

oit ve rwys na

Nebukadnesar wal na Jerusalem kom . Hy vocr (dra) koning Jojakim en sommige van die tempelgereedskap
weg, en neem dit in die huis van sy god (v 2) . Die werkwoord hou ook verband mel die koning se opdrag in
vcrs 3, dat jongmanne uil die ballinge na sy tempel gebring moet word vir opleiding.

oeur dieselfde

werkwoord in die derde vers te gebruik as in die vorige twee verse, word verskeie motiewe aan mekaar
verbind.

oit is die koning wat subjek in aile gevalle is.

oieselfde koning wat Jerusalem belecr, die

tempelgereedskap asook jongmanne wegvoer, en die tempelgereedskap in die huis van sy god plaas, stel nou
die jongmanne in sy diens.
lojakim as koning van luda,

~; 1~' -I?D

c'p:w (woordnr 2, v I) word slegs in die eerste twee verse

genoem, voordat hy van die toneel verdwyn .

24

Nebukadnesar, daarenteen, speel 'n baie belangriker rol, al

word sy naam slegs twee maal genoem (vv I en 18). Sy invloed word regstreeks of onregstreeks (deur
middel van sy verteenwoordigers) in die verhaal gevind . Sy verteenwoordigcrs is 1'9"9 J"J

1;~Ill~?

(woordnr

10, vv 3, 7, 8, 9, 10, II , 18 - "hoofjJaleisbeampte") en -:~?D;J (woordnr 24, vv 11, 14, 16 _ "amptenaar") .

25

Die amptenaar word beskryf as die een wat deur die hoofjJaleisbeampte oor die loodse ballinge aangestel is .
Verse II en 16 maak van die amptenaar melding.

2l

Sy gee toe: "The story in Daniel 2 is. nonelheless. capable of standing on its own ... ", maar vocg dan by: " ... bUI
much of Ihe why's and how's of whal takes place in the story is lost without a reading of Daniel I" (Milne
1988:2 11). Ek stem daarmee saam: dil wys op die belangrike inleidende funksie van die eersle verhaal. Dit is
cgter. myns insicns. nic gcnocg rcdc om die twee vcrhalc as cen te Ices nic. Daar sal weer aandag aan die saak

gegee word as die tweede verhaal se inlciding bespreek word (4.2).
22

25

Die woordc en frases wat herhaal word, of <n bclangrikc rol vcrvul, is tusscn twee nommcrs verval in die

Hebreeuse leks, byvoorbeeld I - I.
Die nom mer agler die lerm verwys na die gelalle wal in die Hebreeuse leks gebruik is am herhaling aan te dui . Ek
voeg ler wille van duidelikheid oak die versnommer by.
Die historiese probleme rondom Jojakim en Nebukadnesar se beleg van Jerusalem word verder onder 3.1 bespreek .
Vergelyk oak die bespreking in 2.2.2.
Ek gebruik die Nuwe Afrikaanse Bybel (NAB) se venaling van frases en woorde.
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Nag 'n werkwoord wat 'n belangrike funksie vervul, kom voor in die rweede, negende en sewentiende
verse: jm (woordnr 5 - "gee"). God is hier die handelende agent. Teenoor Nebukadnesar wat kom en val.
staan God wat gee.
Ander belangrike begrippe word vir die eerste kccr in die vierde , ers gevind : \\),sheid. kenni s en msig.

c"noD (woordnr 12) ve rwys na begrip,

:;Q=, (woordnr 13) na \\)'sheid. r, ~, (woordnr 14) na kennis. ':'~c

(woordnr 31) na beg rip en

V:;D

(woordnr 32) na geleerdheid . Die lang I)'s van denkvaardighede is l1Ie am

dowe neute ingevoeg rue.

Die klem val op vereistes . Die ander vereistes word in dieselfde vcrs genoem:

sander liggaamsgebrek en mooi, en bekend met die ehaldeers se skrif en taaL Dit is vereistes wat nodig is
am in die koning se diens te staan. Die vereistes kom weer in verse 17 en 20 ter sprake. In vcrs 17 is dit
God wat in die ve reistes voorsien deur dit as gawes aan die jongmanne te gee. In vcrs 20 word vertel hoc die
koning die vier Jode ticn maal beter bevind as die ander jongm21IDe, in soverre as wat hulle voldoen aan die

vcrcistes.
l?o:; ':;)? nc~: C~~plJ (woordnr 15, v 4) is die tegniese term VIr "om aan die koninklikc hof diens te

doen " . Die term word weer in vcrs 19 gevind, as die uiteinde van die opleiding. Dit kom oak in vcrs 5 VaaL
Dit beskryf die doel van die koning se opdrag . Hy is op soek na geskikte hofamptenare of diplomate.
Nag 'n motief word in die woorde ','(Ouc j"C1I?oCi
koning se kos en \\yn" .

26

J~-n;lD

(woordnr 17. vv 5, 8, 10, 17) gevind : "die

Die middelste deeL verse 8-1 6, word hierdeur bepaaL Hierteenoor staan Daniel se

verlangde dieet, :;r,u:l C'Ql :;'?JI<:l

C'V~I;:; -;rJ

(woordnr 26 - "groente am te eet en water am te drink'').

Daar

word hiervan melding gemaak in verse 12 en 16, alhoewel daar in die laaste geval slegs van groente gepraat
word .

Wanneer Dan iel sy versock rig am ';] 2ie dieet van groente en water te volg, maak die teks geen

melding van "wyn" nie. Sy versoek is am van die verpligting van die kos ontslae te raak . Eers wanneer hy
suksesvol in sy ve rsoek is, word weer in vcrs 16 van die wyn melding gemaak, terwyl die verteller hier niks
oar die water sc nie (die verwysing is slegs na groeme). Dit lei tot die kontras :

26

vcrs 5

koning bepaal 'n daaglikse porsie van kos en wyn

vcrs 8

Daniel neem voo r am hom nie met kos en wyn te verontrcinig nie

vcrs 12

gee ons net groente en water

vers 13

vcrgelyk ons met die wat die koning se kos eet

Ek gebruik Fohrer et al ( 1983 :105-111 ) se delinisie van "motief' . Motierverwys na kenmerkende bee Ide of
kenmerkende eienskappe wat as temas funksionee r deurdat dil deur die geimpliseerde leser as ge1ade beskou word.
Dil is woordc wat 'n historiese bctckcnis vcrkry het. deur die gcbruik daar\'an in verskcic Iilererc wcrkc. Die beeld
of eienskap word op minstens twee plckke gebruik, as die twee bronne onaJl,anklik van mekaar bestaan (Fohrer el
al 1983: 107, 109). Die fra se wat gebruik word, roep assosiasies op (Fohrer et al 1983: 107). Kos vo nn 'n
kenmerkende tema wal as beeld in Daniel I gebruik word. te"'1'1 die droom van Nebukadnesar en die ui!leg
daarvan 'n lema in Daniel 2 vonn \\'3t "cin gcpragtcr Zug"' vann. Hicrteenoor staan '" tradisies", wat na "cine
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vers 15

na tien dae Iyk hulle beter as die wat die koning se kos gecet het

vers 16

amptenaar ncem koning se kos en wyn wcg
amplenaar gee vir hulle slegs groente

Skematies Iyk dit so: a a b a' a' a b' ." Die verteller \Vend die verwisseling van terme effektief vir
retoriese effek aan.
Hiermee saam gaan '?~ln'- ~'? (woordnr 21 - "om hom nie te verontreinig nie·'). DaniCl se besluit oor die
kos o Dit word ter wille van beklemtoning twee maal in vers 8 gebruik, aan die begin en einde van die si n.
Die getal "tien", ;;liiD (woordnr 25) vervul 'n belangrike funksie. DanitI vra dat die proefneming vir tien
dae gedocn word (w 12, 14 en 15). Die Joadse jongmanne is tien maal beter as die ander howclinge (v 20) .
Die skrywer gebruik die getal, omdat "tien" die assosiasie van volledigheid het. Sy gebruik die getal "tien"
om na die lengte van die proefneming te verwys asook om te verwys na die verhouding waarin die koning
die Jode se wysheid in terme van die ander kwekelinge meet. Die leser koppel onmiddellik die lengte van
die proefneming aan die Jode se sukses. So beklemtoon die skl),wcr wat sy wil so: DaniCl se sukses is aan sy
versock tot die eksperiment toe te skryf. En DaniCl versoek dat die eksperiment gedoen word omdat hy aan
sy God getrou is . Die gevolgtrekking is dat gctrouheid aan God tot sukses lei .

3.2.2

Semiotiese ontleding "

Vervolgens word dic teks ontlced met die docl om die waardcs en oortuigings wat daardeur oorgedra
word, te identifiseer.

3.2 .2.1

Verdcling in leeseenhede

Wannecr DaniCl I in leeseenhede ingedecl word, gee dit die volgende rcsultaat:

27

'9

bcstimmle Tradenlenkreise" vemys (Fohrer et al 1983: III ). Bekcnde tradisies wat in die Ou Testament benul
word. is die Eksodus-, aartsvaders-. Sions- en koningstladisie.
kas cn wyn
Waar
a
grocnte en water
b
kos
a'
gracnle.
b'
Mel "semiotics" word bcdocl : die studie van die struktuur \ '3 n lckcns. sowcl as van die vcrskynscl \'an
kommunikasie in lcrmc van 'n leone oor die aard van tckcns. Mel "scmioticsc oOlledi ng" word bedoel : die studie
van die formele netwcrkc van vcrhoudings van dje lckcns binnc 'n \'crhaaL \Val universccl is. Dit bctckcn dat die
skrywer sowel as leser dil herken en beglYp. Dil is dieselfde as \\al Fohrer el al (1983:79) as volg beskryf: "Die
Analyse der inneren Struktur wendel sieh unler Heranziehung der syntaktisch-stihslischen Analyse und der
Analyse der atisseren Struklur nunmehr der Funktion der einzelnen Gheder des Texles (Wonebene und Salzebene)
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•

Die verhaal word omraam deur ' n verwysing na ' n datum, wat die volle lengte van Daniel se
dienstermyn aan vreemde koningshowe aandui.

Oil omsluit die ses verhale (Dan 1-6). Die gebmik

van die datum om die vertelling in te lui en af te sluit is ' n stylelement \\at as

1/7c1/is/O

bekend staan .

30

•

Die een en twintig verse kan in twee en vecrt ig perikoopeenhode geanaliseer \\ ord.

•

Die verdeling in leeseenhede stel die navorser in staat om die teks te hcrvcrtaal

III

temle van subjekte

en objekte se funksies (wat hulle doen) en kwalifikasies (wat hulle is of het), wat die volgende stap in
die stmktuur-analise is .

3.2.2 .2

Funksies en kwalifikasies

Die analisering van die perikoopeenhede stel die navorser in staat om die teks in terme van funksies (wat
gebeur) en kwalifikasies (wat is) te analiseer. Hiemit vloei die volgende gevolgtrekkings :
•

Die agente aan wie kwalifikasies tocgeskryf word, is die jongmanne (Ieeseenhede 4a en 6a). die
bearnpte (Ieeseenhcde lOb en 10e) en die Jode (Ieeseenhede 15a en 20a) .
kwalifikasie is ook op die jongmanne van toepassing.
voldoen, waaraan die vier Jode by uitstek voldoen.

Leeseenheid 10d se

Die jongmanne moet aan twee vereistes

En die beampte is bang dit gebeur nie. Die

ongekornpliseerdheid van kwalifikasies dui op die eenvoud van die verhaa!.

Slegs een saak kom

daarin te berde.
•

Die handelende agente is ook beperk . Daar word tien maal na die koning se ilk'!i",iteite vemys, agt
maal na die opsiener en vyf maal na die hoofpaleisbeampte, ses maal na Daniel, vyf maal na die
jongmanne en drie rnaal na die Jode se God . Venvysings na die vier Jode korn slegs drie maal voor
(Ieeseenhedc 7b-e , 19c en 20a) .

Daar is min komplikasies in die verhaa!.

Die intrige verloop

redelik reglynig, met ' n konstante stygende spanningslyn .
•

Die grootste klem in die vcrhaal val op "doen". Dit is 'n kort kortvcrhaa!. Min mimte word aan die
beskrywing van toestande afgestaan . Dit gaan om transformasies . Daar is nie veel mimIc oor vir
beskrywing nie .

•

Die analise stel die navorser in staat om die transformasies, ",al in die verhaal voorkom. te
ondersoek.

"
30

und der Funktion zu. die sich aus ihrer Anordnung im Text ergibl. Oabci kommt die Bedeutungsseite der
Elemente etwas starker in den Blick".
Calloud (1976: 12) delinieer leeseenhede of lekseme as ' n "unit of reading. the best possible space in which one
can comprehend meaning". Om dit reg te key. word die passicwe in akticwe. en pronominale in nominalc vcnn
oorgeskl)f. Die verdeling in leeseenhede kom in addendum 3.1 voor.
Oit kom ooreen met die benutting van antifone in Iiturgiese poesie. Psalm 8: I ell 10 is ' n bekende voorbeeld
ruervan.
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3.2 .2.3

Pertinente transformasies

Die vraag is : watter transformasies is pertinent?

31

Die \olgende blyk se\\e pertinente transfommsies te

wees. omdat dit op binere opposisies gebaseer is : "

l

7

koning roep jongmanne voor hom

beampte bring jongmanne

6

God gee insig en wysheid aan Jode

koning vind niemand soos Jode

5

amptenaar weier dieet

opsiener laat eksperiment toe

4

DaniCl vra vergunning van amptenaar

God maak beampte gunstig

3

koning gee aan kwekelinge kos en wyn

DaniCl neem voor om nie kos te gebruik

2

koning beveel Aspenas tot seleksie

Aspenas bring vier Jode

die koning beletr Jeru salem

God gee stad en volk in sy hand

Die pertinente transformasies verteenwoordig die binere opposisies wat bume die verhaal se intrige 'n rol
sped . Die eerste twee (1-2) en die laaste transaksie (7) het te doen met die agtergrond van die verhaal. en
dra nie tot die intrige by nie. Die middelste vier transaksies of transformasies vorm die intrige. Om die rede
val die soeklig verder op die vier transformasies .

3.2.2.4

Rolspelers

Die rolspelers in die intrige is belangrik: die koning gee en Daniel weier om te neem, Daniel vra en God
maak gunstig, die amptenaar weier en die opsiener laat toe, God gee en die koning vind.
Die verband tussen die twee stellings is baie belangrik. Dit kan soos volg opgesom word :

koning - voorsiening
DaniCl - versoek

31

DaniCl

~

weiering (vv 5, 8)

God

~

gunstigmaking (vv 8, 9)

Met die lenn utransfonnasic" binnc 'n ve rtclling word bcdocl : die komponenl van 'n narraliewc program wat

vem1's na die loekenning van 'n objek aan 'n onlvanger. Oil word deur die fonnule (0 ~ R) voorgeslel.
Peoinente Iransformasies word gevind as die grool getal funksies herskryf word am die funksies te reduseer 101
slegs rue wat 'n opposisie vcrtoon. Die docl is om die vcrhaal in terme van bincre opposisic te vcrtaal. Die
veronderslelling is dal belekenis van binere opposisies afgelei word. In ' n gegewe veoelling verwys die stelsel van
pcrtinente transfonnasies na die pare van opponcrcnde narraLicwc transformasies.

Elke paar bcstaan

wi

'n

prinsipicie en 'n polcmicse narratiewc lransformasic. Die pare is random die as van die narraticwe logika
georganiseer. wal die nanaliewe ontwikkeling beheers (patte & Patte 1978 : 133).
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amptenaar - weiering

opsiener - toelating (vv 10, 14)
koning - toe-eiening (vv I 7. 19)

God - skenking

Wanneer die aksies van die aktante met Calloud (19 76:24) se klassifikasie van aksies vergelvk word. gee
dit die volgende resultate:

= somatiese daad;

•

voorsiening

•

weiering

•

versock

•

goddelike gunstigmaking = oortuigende daad;

•

weiering

•

toelating = interpretatiewe daad;

•

skenking = somatiese daad;

•

toe-ciening = interpretatiewe daad .

=

=

=

oertuigende daad ;
kommunikatiewe daad;

interpretatiewe daad;

Die gevolgtrekking is dat die aksies wat in Daniel I beskryf word, aile aksies onlVat wat Calloud vir
vertellings voorstel. Die verhaal van Daniel I bevat baie aksies, en min beskrywings.

3.2 .2.5

Intrige

11

Die beskrywing van aksies in Daniel I k". ook volgens Calloud se klassifikasiestelsel in terme van die
ontwikkeling van die intrige gedefinieer word . Die intrige begin met die koning wat kos vir die kwekelingwyses gee (somatiese daad), terwyl Daniel hom voemeem om die kos nie te gebruik nie (interpretatiewe
daad) . Die oplossing van die intrige bestaan daarin dat God aan die vier Jode wysheid gee, wat daartoe lei
dat die koning niemand soes die Jode vind nie (oortuigende daad) . Struktureel suggereer die verhaal dat daar
' n direkte verband tussen Daniel se voomeme. en die waamerning van die koning is dat niemand so goed
soes die vier Jode is nie.

Die leser sien die verband wanneer sy let op die wyse waarop die verhaal

saamgestel is .
Twce stellings wat paradoksaal langs mekaar staan, is dat God die hoofpaleisbeampte gunstig gesind
maak (v 9), maar dat die beampte nogtans weier om Daniel se versoek toe te staan . Historiese kritiek wys
die duidelike weerspreking uit as die produk van 'n latere redakteur. wat verskeie tradisies byeengebring het.
Die redakteur het nie die soom wat in die verhaal bestaan het, tydens die redaksione1e proses uitgestryk nie
33

Struktuur-analise en narratologiese kritiek gcbruik dieselfde lenninologie. met diesclfde bctckcnis. Die verskil
korn voor by die invalshock wat die ondcrskcie benaderings gcbruik. Struktuur-analisc besluyf die karaktcrs.
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(Aichele et al 1995 :21).3

4

Die weerspreking tussen God wat die hoofpaleisbeampte gunstig gesind maak, en

die beampte wat nie gunstig na Daniel se versock luister nie, kan egter as 'n stylelcment verklaar word. Die
verteller benut die wcersprcking doelbewu s om die spanning te laat opbou . Net sodra die leser meen Daniel
se probleem is opgclos (God het immers ingegryp), lees sy dat die beanlptc rcdcs vers kaf hoekom hy nie die
dieet kan ve rander nie.

3.2.2.6

Semiotiese vierkante

Wanneer die transformasies as semiotiese vierkante voorgestel word volgens Greimas (1983 :25) se
model, Iyk dit soos volg:

35

koning vind Jode die beste

God gee wysheid vir die Jode

opsiener laat toe

beampte weier

God maak gunstig

Daniel vra vergunning

Daniel weier kos

koning gee kos

Dit is opvallend dat a l die aksies in verse 8-16 voorkom. Die gegewens in verse 5, 17 en 19 Iig slegs die
transformasies in verse 8-16 toe .

Dit bevestig die bevindinge van die granJrnatiese ondersoek na die

struktuur (2 .1). Daar is bevind dat verse 8-16 die beskrywing van die intrige beva!. Verse 1-7 asook 17-21
verskaf die agtergrond-inligting (wat te doen het met die eerste hoofstuk se inleidende funksie).
Wanneer die intrige of komplot in so 'n aktansieIe skema vervat word. speel die koning en sy
verteenwoordigers die aktansiele rol van opponente .

Die verteenwoordigers is die hoofpaleisbeanlpte en

opslener. Dit is so, ten spyle van die koning se goeie bedoeling om aan die kwekclinge net die beste sorg te
verskaf. Die aktant van subjek word deur Danie! en sy vriende vervul, en die objek is " manne wat voor die
agtergrond. intrige en so meer aan die hand van die teksstruktuur. Na rratologie beskryf diesclfde temas aan die
hand van die organisering en aanbieding van die verhaa!.
Dit is moontlik rolle van die hoofpaleisbeampte en die amptenaar het vroecr na een persoon verwys. Daar was dan
net een beam pte wat weier dat die held sy eie dieet volg. Die persoon het in . n vroecr oorleweri ng die
proefnerning vaorwaardclik toegclaat. As die procfneming slaag. tree hy saos die amptenaar in Daniel lop.
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koning kan staan", of paleisamptenare. Die helper is die amptenaar, maar ook God. Die skema Iyk

5005

volg :

STUURDER

OBJEK

O NTVA GER

t
HELPER

SUBJEK

Koning

~

God / opsiener

~

3.2 .2.7

paleisamptenare

OPPONENT

~

t

vier Jode

~

Daniel / God

koning, hoofpaleisbeampte

Oordrag van waardes of oortuigings

Die volgende vraag wat die semiotiese ontleding aan verhaal stel, het te doen met die waardes of
oortuigings (kodes of isotope)

36

wal die teks voorstaan, en aan die eerste lesers meedeel.

37

Oil is essensieel

aan die filosofie van struktuur-analise dat die waardes ook deur latere lesers herken sal word, omdat
struktuur onderliggend aan mens-wees is . 38
35

3.

Die scmioliesc vicrkant is 'n komponcnl van die scmiotiesc struktuur. Dit bestaan uit drie vcrhoudings: die
verhoudings van teenoorgcstcldcs, van wccrsprekings cn van implikasics. In Greimas se tcnnc vcrwys die
vcrhoudings van implikasic na "deixes", en die vcrhoudings van wccrsprcking na "schemas".

Met "waardes" of "oorluigings" (of "kodes" en "isotope") word bedoel : die decl van die semanticse univers wat
bestaan uit 'n ononderbrokc reeks van scmioticsc vicrkantc, \Vat aan mckaar vcrbind is amdat dit aan diesclfdc

bre;; semantiese kategorie behoorl. ' n Simboliese stclscl kan verskeie isotope bevat wat onderling verband met
mekaar hou in metaforiese sin. Dit beteken dat die isotope paradigmaties deur hul konnotasies aan mekaar
vcrwant is. Met "paradigmatics" word bcdocL 'n stclscl van waardes of oortuigings wat deur vcrskeic clemente in
37

die teks bekend gestel word, en regdeur die teks voorkom.
Clines (1992:35) haal Helen Gardner instemmend aan : "The beginning of literary criticism lies in the recognition
that a work of art exists not to be used but to be understood and enjoyed". Dit is waar. Dit beteken egter nie dat
die kunswerk nie iets kommunikeer nie. Die feit dat die DaniClverhale decl van ' n korpus met religieuse betekenis
is, wil beklemtoon dat daar komrnunikasie van waardcs en oonuigings voorkom.

38

"By elucidating the system of values presupposed by a text, wc will therefore determine the basis (or framework)
upon which (in which) the various legitimate hermeneutical discourses of this text should unfold. In brief. the
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Die bclangrike waardes draai am soewereiniteit en verantwoordclikheid .]9 Aan die een kant word die
Jade se verantwoordelikheid in die nuwe situasie van ' n heidense hof beskryf.

Hier aanvaar hullc

verantwoordelikheid vir hul bestemming. en by ;mplikasie vir die van hul volk . Hul verantwoordelikheid
hou egter nie hier op nie. Hulle is deur God aan ' n vreemde hof geplaas, en word geroep am getrou aan die
God van hul voorvaders te wees .
Hul getrouheid is 'n voorwaarde dat God se seen op hulle ruS . Dit is oak ' n voorwaarde dat die vreemde
koning en sy hof hul God se soewereiniteit sal ervaar en erken (vgl in Dan 2:47; 3:28-29; 4:2-3 , 34-35 asook
627-28).
Die tweede waarde het met die soewereiniteit van God te make. Sy is die Een wat gee - Sy gee haar
stad, en haar tempcl se voorwerpe in die hand van die vreemde koning. En Sy gee wysheid aan die mense
wat aan Haar getrou bly, deur hullc nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie.
Alhoewcl Daniel

I nie met 'n indrukwekkende koninklike verklaring en belydenis van God se

soewereiniteit eindig (of begin, soos in Dan 4) nie, weet die eerstc lesers daarvan . Die hcle verhaal staan in
die teken daarvan . God is die Een wat die aksie bepaal. Die Jade sou nie in ballingskap wees as God hullc
nie weggegee het nie . Die hoofpaleisbeampte sou nie gunstig gesind teenoor die Jode gewees het as God nie
die gunstigheid gegee het nie . Die Jade sou nie aan die hof aangestel word as God nie wysheid gegee het
nie. God is die Een wat die gang van gebeure bepaal. Sy is soewerein.

3.2.2.8

Narratiewe programme

Die verhaal kan oak op ' n ander manier in terme van sy opposisies beskryf word. Dan kan die primere
narratiewe vertelling daaruit gedemonstreer word.
opgesom.

39
'0

40

Die verhaal word in terme van narratiewe programme

Die transaksies waaruit die verhaal bestaan, is :

believers for whom this text is "Scripture" or "canon" should have discourses and lives presupposing and
manifesting the same convictions as the text" (Patte & Patte 1978:viii).
Jouben (1979 :21) stel dit as die twee hooftemas van die Danielverhale.
"Narratiewe program" (NP) word soms "narratiewe opeenvolging" genoem. ' n Narratiewe program is ' n
sintagmatiese eenheid. ' n Venelling word uit sintagmatiese cenhede opgebou wat ' n logiese ketting vorrn en die
gang van die verhaal bcvat. 'n Narraticwc program bcstaan uit 'n opccnvolging van narratiewc stcllings, \Vat uil
drie narraticwe sintagrncs kan bestaan : die kontraksintagmc. die disjunksic/konjunksic-sintagme en die uitvoeringsintagmc. Die narraticwc sintagmcs vloci uit die intcraksie van aktante binnc die raamwerk van die aktansiCic
model. Die kontraksintagme vestig die verhoudings tussen SUBJEK, STUURDER en HELPER. Die
disjunksie/konjunksie-sintagme vestig die verhoudings tussen SUBJEK, OPPONENT en ander HELPERS. Die
verrigting-sintagme vestig die verhoudings tussen SUBJEK. OBJEK en ONTVANGER. ' n Narratiewe program
(NP) kan opgesom word met die formule S (0 ~> R) . ' n NP word peninent genoem wanneer dit ' n peninente
transformasic bcvat.
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Tussen Daniel en die hoofpaleisbeampte, met versoek om kwytskelding van voedscl
Tussen God en die hoofpaleisbeample, as God die beampte gunstig gesind maak, maar die beampte
steeds nie Daniel se versoek toestaan nie

=> Die gevolg van die twee transaksies is negatief
Tussen Daniel en die opsiener, met versoek om proefneming

=> Die gevolg is positief
Proefueming is geslaag

=> Die gevolg is positief

Die transaksies gaan dus om :
Koning gee kos

=>

Daniel besluit om hom nie te verontreinig nie

Daniel vra toestemming

=>

Hoofpaleisbeampte weier toestemming

God maak gunstig

=>

Hoofpaleisbeampte weier

Daniel vra toestemming

=>

Opsiener gee toestemming

Joodse ballinge eet groente

=>

Ander jongmanne eet koning se kos

Wanneer dit in terme van narratiewe progranune vertaal word, Iyk dit soos volg:
NPI

koning be leer en verower Jerusalem, ondern'erp dit en voer ballinge en tempclgereedskap
weg na Babel (v I)

NP2

Here gee Jerusalem in koning se hand (v 2)

NP3

koning bevecl dat jongmanne opgelei om aan sy hof diens te doen (w 3-5)

NP4

vier Joodsejongmanne word gewerfen opgelei (w 6-7)

NP5

koning bepaal wat kwekelinge eet en drink (v 5)

NP6

Daniel onderneem om nie die koning se kos en wyn te eet en te drink nie (v 8)

NP7

Daniel onderhandcl met opsiener, sonder sukses (w 9-10)

NP8

Daniel onderhandcl met beampte, suksesvol (w II)

NP9

Daniel vra dat proefueming gedoen word (w 12-13)

NPIO

eksperirnent word gedoen, en is geslaagd (w 14-15)

NPII

beampte neem koning se kos weg (v 16)
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NPI2

beampte gee net groentc (en water) (v 16)

N PI 3

God gee aan vier Jode w),sheid en insig (v 17)

N PI 4

God gee aan DaniCl uitleg vermoe (v 17)

NPI5

koning toets jongmanne (vv 18- 19)

N PI6

koning bevind niemand so goed soos Joodse jongmanne (v 19-20)

NPI7

J ode dien koning (v 21)

NPI8

Daniel dien vir baie lank onderskeie konings (v 2 I )

Om op te som, die primcre narratiewe prog ram is:

Die koning bepaal wal die kwekelinge eel en drink, en Daniel weier om di! Ie doen.
Die feit dat DaniCl weier om die koning se kos te eet (of: om hom te verontreinig), lei tot die volgende
program:

God gee aan die Jode wysheid en insig .
Die implikasie is duidelik: omdat die Jode getrou bly, gee God aan hulle die gawes wat nodig is om aan
die vereistes te voldoen wat nodig is om aan die hof aangestelte word .
Dat God w),sheid en insig aan die Jode gee, voltooi die primcre narratiewe program :

Die koning sien l11d lIilsonderlike vaardighede roak en slei hlllle aan.
Die intrige spee1 binne die primcre narratiewe program af. Die intrige bestaan uit DaniCl se versoek aan
die hoofpaleisbeampte asook opsiener, en die proefneming wat daaroe lei dat die Jode hul eie dieet mag volg.

3.2.2.9

Verskillende narratiewe binne die vertelling

Nou is dit moontlik om die ineengeweefde narratiewe binne die vertelling te identifiseer. 4 1
Die inligting in die eerstc vers bevat ' n divergerende narratief deurdat dit ' n interpretasie bevat van die
verhaal wat daarop volg. Deur die omstandighede te skets waarbinne die verhaal afspec1, dra dit nie direk tot
die aksie by nie. 42

."

Die primere narratief is die oorspronklike verhaal. Parallolle narratiewe bevat gebeure wat gelyktydig met die
oorspronklikc vcrhaal pJaasvind en wat vertcl word al is dit nic vcrwant aan die vertclling nic. Konvcrgcrcndc

narraticwc word gcvind as die forrode palroon van 'n clcmentcrc narratief ondcrbrcck word deur 'n vcrtelling wal
<n bydrac daartoc lcwcr. In die intcrscksic van lwee narratiewc konvergeer die cen in die ander. 'n Divergcrcndc

narratief onderbrcck ook die formele patroon. maar sonde, om die logiese narratiewe ontwikkeling te ondcrbreek.
Dil gebcur as die nuwe narraticwc ontwikkcling gebasccr is op 'n intcrpretasie van die waarde van die
119

Hoofstuk 3: God beloon gctrouhcid

Die primere narratief van Daniel I word gevind in :
•

verse 3-4 wat vertel van die soektug na geskikte jongmanne uit die ballinge \\ at tempeldiens kan

vemg;
•

verse 5b en e wat vertel van die opleiding:

•

vers 6 wat vertel dat daar drie l oodse jongmanne gewerf is:

•

verse 18 tot 20 wat vertel hoe die vier jongmanne deur die koning getoets. en geskik bevind is vir

'J

tempeldiens.
Die vertelling in verse 8-16 vorm 'n konvergerende narratief deurdat dit gebeure bevat wat gelyktydig
met die oorspronkJike verhaal plaasvind .
bydrac tot die hoofnarratief?

Dit Iewer 'n bydrae tot die hoofnarratief

Waaruit bestaan die

Die vertelling van Daniel se besluit om hom nie met die koning se kos te

verontreinig rue, mag Iyk of dit nie veel met die verhaal oor die aanstelling van hofamptenare te doen het nie.
Dan vOrm die vertelling oor DaruCi se besluit ocr die kos nie ' n essensiCie deel van die verhaal oor die
aanstelling van hofamptenare vorm rue . As dit so is, vonn verse 8-16 ' n parallelle narratief. Ek meen egter
dat dit ' n belangrike bydrae tot die hoofnarratief lewer, al word die verband tussen die aanstelling van
hofamptenare en DaniCi se besluit oor die koning se kos nie duidelik uitgespel nie.
beginselvaste persoon voorgestel.

DaniCi word as die

Die implikasie bestaan dat hy ter wille van sy godsdienstige oortuigings

die besluit neem - hy besluit immers om hom nie met die kos te verontreirug nie. Die term ':>~~n' beteken
"om kulties onrein tc maak".

44

Nog 'n konvergerende narratief kom in vers Sa voor. Die skrywer vertel dat die koning die kos en wyn
vir die kwekelinge verskaf het.
skets.

Die mededeling word gemaak wanneer die skrywer die opleidingsgebeure

Vers 5a se mededeling is belangrik vir die gang van die verhaal en voml soos verse 8-16 'n

konvergerende, en nie ' n parallelle narratief rue .
Konvergerende narratiewe kom ook in verse 2 en 17 voor. In vers 2 word 'n teologiese uitspraak gemaak
dat dit God was wat lojakim en ' n deel van die tempelgereedskap in die Babiioniese koning se hand
ocrgegce het. Nebukadnesar het die tempelgereedskap na sy eie land weggevoer en in die tempel van sy god
geplaas. Vers 17 bevat weer ecns 'n tcologiese uitspraak: dit is God wat aan die loodse ballinge wysheid en
insig gegee het, sodat hulle baie slimmer as die ander howelinge was .
Parallelle narratiewe kom in vers 7 voor, wat vcrwys na die vemocming van die vier l ode, asook in vcrs
21, wat aandui dat Daniel vir baie jare in koninklike diens gebly het, tot die begin van die regering van
voorafgaande venelling. Die primere narratief word verleng maar op ' n ander narratiewc vlak. Vergelyk die
bespreking in 1.5. 1.
Vergel)'k die bespreking aan die hand van Propp se kategoriec \Vaar bevind is dat dit nie enige funksies bevat nie.
Die versindeling. 5b en 5c. verw)'s na die indeling wat van pcrikoopeenhede gemaak is. Vergelyk addendwn 3.1.
Koehler & Baumganner (1958: 163) en Holladay (1971 :53) gee dit weer as hitpa'e/ imperJektum van g '/: sich
(leu/tisch) unrein machen. So ook Slamm (l997a:288) : "g '/ ' to be made (clI/lical/v) unclean"' . Vergelyk die
bcspreking onder 3.3.3 hier onder.
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Kores . Die mededelings is parallel aan die hoofnarralief omdal dil gebeure beskryf wal gelyk-rydig mel die
oorspronklike vertelling plaasvind. Oil word vertcl al is dil nie aan die hoofnarratief verwant nie. 05
Die parallelle narratief bestaan 'IiI twee

e:~ntente :

die hoofjJaleisbeampte gee vir die vier loodse

jongmanne nuwe name (vv 6-7). en Daniel se diens aan die paleis word temporecl beskryf (v 21) .

Die

waarde van die eerste mededcl ing is simbolies van aard . Oil dra die betekenis van lojaliteit en trou wal
verskuif moet word na iels of iemand anders . Die waarde van die tweede mededeling is om aan Ie dui dal
die lood wei aan diens gebly hel.

Hierteenoor sal die ko nvergerende narralief aandui hoc die loodse

jongmanne hul Irou nie verskuif het van hul eie godsdiens en kulluur na die Babiloniese nie. Oil word met
die hoofnarratief gebalanseer wal vertel hoe die lode mel onderskeiding in tempcldiens aangeslcl is, en
presteer het.
Die hoof-, konvergerende en divergerende narraliewe Slaan in noue verwanlskap deurdat dil bydra 101 die
narraliewe ontwikkcling van die clemenlere narratief.
Die konvergerende narralief kan beskryf word in lerme van :
•

SUBlEK: Daniel (en sekonder, sy <frie vriende, omdal hulle nie die versoek rig nie);

•

OPPONENT: koning en sy verteenwoordiger, die hoofjJaleisbeample;

•

HELPER: hoofjJaleisbeampte (tOI sekere male) en opsiener.

Die hclpers van die held is in beide gevalle aanvanklik onwillig.

Dal hulle helpers is, word lOegeskryf

aan die feil dat God die helper goedgesind en gunslig leenoor Daniel maak (v 9)

46

'n Elemenl wal spanning in die verhaal skep. is die kos \Val die koning verskaf, leenoor die kos wal die
loodse ballinge wil eet. Waar pas die clement in by die res van die verhaal? Om die vraag te beantwoord,
moet die primere narralief vervolgens ondersock word .
In die hoofnarralicf word vertel hoc die koning. soos skynbaar gebruik was wanneer hy volke aan sy mag
onderwerp hel, onder die loodse volk jongmanne sock wal in sy diens kan staan.
vereistes waaraan die jongmanne mocs voldocn .

Die koning slel verskeie

Onder die jongmanne \Vat gewerf word, was daar vier

vriende. Wanneer hul opleiding voltooi is, slaag die vier jongmanne met vlieende vaandcls.

Hulle is baie

beter as die ander amptenare aan die hof vir saver dit wysheid en insig betref
Die enigste pertinente transformasie wat hier voorkom, bestaan tussen die vlak van wysheid \Vat die vier
loodse kwekelinge voor en na hul opleiding vertoon. Die skrywer gee egter geen inligting oor die vlak van
45

46

Die verskille met die resultate van die ondersoek na die oppcrvlakte-struktuur is duidelik: daar is bevind dat die
verhaal in drie verdecl - verse 1-7.8-16 en 17-21. Die waarde am die verskillende benaderings langs mekaar te
benut Ie daarin dat dit onderskeie aspekte van die venelling bclig.
LeI op die paradoks. wal ' n paradoks (of disgruensie) in die verhaal vorm: God maak die hoofpaleisbcample
gunstig gesind. en 109 weier hy. Die opsiener gee laC. alhoewcl ctaar in sy geval niks van God se handelinge gesc
word nie. Die moonUikheid bestaan dal as die feil dal God die bcample se hart goedgesind maak. saam gelees
word mel die bcarnple wat direk oar Daniel aangeslel is se IOcslemming 101 die proefneming, die veneller 'n
verband wou Ie: God maak die een beample se hart sag. wal die weg vir die ander beampte open am gehoor aan die
versock Ie gee.
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wysheid of insig wat die jongmanne v66r hul opleiding gehad het nie. Sy se wei dat hul vlak van wysheid en
insig aan die einde van die opleiding baie hocr was as hul tydgenote. Om dit te verduidelik, word daar van
' n konvergerende narratief gebruik gemaak : vers 17 nocm dat God die wysheid en insig aan hulle gegee het.
Die opmerking dat God aan OaniCi ook die vermoc gegee het om drome en gesigte uit te Ie, is nie
onmiddellik relevant nie. Oit het met die verhaal se inleidende funksie tot die res van die verhalekorpus te
doen.
Die binere opposisie in die primere narratief bestaan tussen die loodse jongmanne en die ander (heidense)
howelinge. Oit is die opposisie tussen die mens wat God se guns geniet en die mens wat sonder Haar leef.
Die aansluiting in waarde met die konvergerende narratief oar die voedsel is duidelik: elit gaan om trou en
lojaliteit aan God . In die konvergerende narratief word die eis am lojaliteit deur die aanbieding van voedsel
geste!.

Die vier l oodse jongmanne slaag die toets deur getrou aan hul God te bly .

47

In die hoofnarratief

word verduidelik dat die vier jongmanne aan die hof aangestel word. As die verteller nie die konvergerende
narratief byvertel het nie, sou die leser aile rede gehad het om te meen dat die loodse manne hul lojaliteit aan
Nebukadnesar toegese het.
Oat die jongmanne se besluit oor die kos, en die hele kwessie van hul aanstelling aan die hof ' n
godsdienstige dimensie het, word deur die ander twee konvergerende narratiewe bevestig (w 2 en 17). Oit
het te doen met die funksie van twee belangrike werkwoorde wat elke keer aan ' n spesifieke persoon
gekoppel is : om te gee en am te neem .

48

Die een IVat neem is Nebukadnesar, terwyl die loodse God die een

is wat gee. Sy gee die lood in Nebukadnesar se hand. en Sy gee aan OaniCi en sy vriende wysheid. 49
Die plasing van God in die verhaal, net voor die hoofnarratief begin en net voor die hoofnarratief ten
einde loop (w I en 17), laat die leser vemlOed ciat die skrywer doelbewus wou beklemtoon dat dit die
beslissende gebeure in haar verhaal is.

Die verhaal sou nie kon gebeur as dit nie vir die twee opmerkings

was nie: God gee die load weg (v I) , en Sy gee vi r vier l oodse jongmanne wysheid en insig (v 17).
Die waardes wat deur die narratiewe onderstreep word, is dat neg Nebukadnesar neg die vier Jade
enigiets sou kon bereik as dit nie was dat God gegee het nie. So stel die vertelling die tema van God se
soewereiniteit aan die orde .

Oit word gedoen deur die verhaal te plaas teen die agtergrond van die

soewereiniteit van die grootste koning van die dag.

47

48

49

Nebukadnesar neem besluite en gee opdragte.

Hy

Hier word van die veronderstelling uitgegaan dat die jongmanne die kos weier vir geen ander rede as dat dit met
hul gewete bots nie. Dit word nie in Daniel I uitgespel nie. maar dit is hoe die gei'mpliseerde lesers. tweede eeuse
Jade. die verhaal sou lees : hulle sou die koning se aanbod am kos onmiddellik in godsdienstige tenne verstaan. dat
die kos onrein is omdat dit van ' n heidense koning se tafel kom. en waarskynlik aan die heidense gode geoffcr is.
Maar hulle sou dit oak in politieke terme verstaan : die koning bied die kos aan omdat hy verstaan dat jy jouself en
jou lojaliteit aan hom verbind as jy van sy tafel eet. Soos dit in die Nederlands-Afrikaanse spreekwoord uitgedruk
word : "wiens brood men eel. dicns woord men spreckC .
Vergelyk die bespreking van herhaling onder die grammatiese analise wat hierbo (3.2.1) gedoen is.
Oat God die tempelgereedskap in Nebukadnesar se hand plaas. het ook ' n inleidende funksie . Dit speel geen
verdere ral in die eerste verhaal nie, maar dek die tafel vir Daniel 5.
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oorwin volke en voer hullc in ballingskap weg. Sy mag raak ook die Joodse yolk. Daniel I beklemtoon dat
die Jode se God gee, en dat Sy die Een is wat werklik soewerein regeer.

Die tema sal in die volgende

hoofstuk selfs meer ekspli siet gestel word as dieselfde koning sy belydenis oor die Jode se God uitspreek
(Dan 247).
Die pertinente transfomlasies vind in die konvergerende narratiewe plaas en verduidelik die belang
daarvan vir die hoofuarratief.
Die eerste konvergerende narratief, in vers 2, kan soos volg opgesom word:

Nebukadnesar vat

God gee

Die tweede konvergerende narratief (in vv 8-16) kan soos volg opgesom word:

Die Jode eet hul Ole kos

Die ander eet koningskos

Hoofpaleisbeampte weier

Daniel vra toestemming

Daniel besluit om nie te eet

Koning gee kos

Die narratief verduidelik hoe die transformasie in die verhaal verloop: van die koning wat voedsel gee tot
by die Jode wat hul eie voedsel nuttig.
Die waarde van die voedsel

Ie daarin dat dit die sirnboliese betekenis het dat die Jode hul

lojaliteit aan hul

God en eie kultuur behou . Hulle verkoop nie hul siele aan die vreemde oorheerser in wie se diens hullc nou
staan rue.

3.2.2.10

Temas

Uit die analise van die narratief het dit duidelik geword dat die verhaal uit die volgende temas opgebou is:

Nebukadnesar verower Jerusalem, en voer die tempelskatte weg - verse 1-2
Die koning sock jongmanne wat in sy hof kan dien - verse 3-7
Daniel neem hom voor om hom nie te verontreinig nie - verse 8- 16
God be loon Daniel se getrouheid - vers 17
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Die Jode slaag die toets - tien maal beter t

-

verse 18-20

Daniel dien die konings tot Kores aan bC'.vind kom - vers 2 I

Die eerste en laaste verse van DaniCi I dui verskillendc konings se regeringslye aan.
Babel aan in die derde regeringsjaar van Nebukadnesar. Hy slaan in regeringsdiens

10 1

DaniCi kom in

in die eersle jaar va n

Kores .'o Die twee datums het simboliese belekenis . Oil dui die begin en einde van die ballingskap aan . Dit
beteken dat DaniCi vir die volle lengle van die ballingskap weggevoer was . DaniCi word 'n simbool van die
volk in ballingskap . "
Nit die inleiding (vv 1-2) gee die koning opdrag dat jongmanne vir opleiding gesoek moet word .

Die

kwalifikasies waaraan hulle mOCI voldoen, word beskryf. Hiema stc! die skrywer die leser aan die vier Jode
voor. Na die dec! wat oor die verskaffing en weiering van kos handel (vv 8-16), venc! die skr)'wer wal die
uitslag van die opleiding is, en hoc die koning die vier Jode in die hof aanstel.
Sentraal in die gebeure staan DaniCi se besluit om hom nie met die kos Ie verontreinig nie. asook sy
onderhandelings om dit nie Ie eel nie. Hiema word beskryf hoc God die Jode vir hul getrouheid beloon.
Die verhaal beval dus 'n ringskomposisie:
Al

tydsaanduiding: begin van ballingskap
BI

B2
A2

jongmanne uitgesoek vir paleisdiens
CI

DaniCi se besluit oor kos, proefneming en uitslag

C2

God gee wysheid

toets voor koning, jongmanne in paleisdiens

tydsaanduiding: einde van ballingskap

Die fokuspunt van die verhaal Ie in die middc!ste venelling (C I en C2) .

Dit venel van Jode \Vat in

ballingskap voor die versoeking kom om aan die koning se tafel te eet. Ter wille van hul geloof weier hulle .
52

God beloon hulle .
DaniCi I se veneling sentreer om twee fokuspunte : wysheid en voedsel. Vcrs 4 gebruik vyf begrippe om

wysheid te omskryf.

En in die sewentiende vers kom vier begrippe voor. In die Iwinligsle vers kom Iwee

begrippe voor.
Die sewenliende vers skryf die vierde begrip C-uitleg van drome en visiocne") slegs aan Daniel toe . Die
temn kom net hier in die hele hoofsluk voor. ml:l70) li'tr':>;)~ . Vir die Babiloniese wyse manne was die uitleg
50

"
52

Die cnigste andcr verwysing na Kares is in DaniellO:1, waar Danitl in sy dcrde regeringsjaar 'n visiocn sicn.
In dieselrde sin wat die ballingskap vir die lode deur die eeue ' n simbool van hul eie onderdrukkende situasie
geword het.
Dat die besluit om hom van die kos te weerhou. wei mel sy gcloof LC make heL soos reeds gcnoem. korn na vorc in
7l;\~G' ~';> (v 8) .
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van drome en gesigte deel van hul \\'},sheidstradisie. Die tweede hoofstuk sal egter verduidelik dat menslike
wysheid rue sover strek nie. Die toekoms is slegs aan God bekend . En Sy maak dit bekend aan wie Sy wiL
Die term "uitleg van gesigte en dro",e" dien 'n inleidende funksie . Dit bied ' n belangrike sleutel tot die
verstaan van DaniCi 2 .
Die tweede fokuspunt is voedseL

Die jongmanne kry die geleentheid om van die kos en wyn van die

koning se tafel te eet (vv 5,8. 10, 13 . 15. 16), Daniel en sy vriende verkies groente en water, en verloon tien
maal beter (vv 12 en 16).
Die twee temas bepaal die gang van die verhaaL

Die jongmanne word opgelci om as \\}'ses diens te

doen. Die vier Jode weier die koning se kos, Hullc word vir hul toewyding aan God met wysheid beloon .
Wanneer Daniel vir die hoofpaleisbeampte se dat hy nie die korung se kos wil gebruik nie, verskaf die
hoofpalcisbeampte redes hoekom dit belangrik is dat DaniCi wei die kos eet. DaniCi reageer op die weiering
deur na die amptenaar te gaan, en 'n ander invalshoek te gebruik . Die hoofpaleisbeampte se argument was
dat hy dit rue kan toelaat nie, omdat die Jode se voorkoms swakker as die ander jongmanne sal verloon .
Twee woorde word gebruik:

Cl:l')~

(v 10) en

Cc'KlQ

(v 13 en 15) , DaniCi vra dat 'n eksperiment gedoen word

om te bepaal wie die beste gaan Iyk na tien dae: die jongmanne wat die koning se kos eet of die Jode wat
groente eet. Die opsiener laat dit toe. Die uitslag van die toets haak die knoop deur sodat Daniel hom by sy
voomeme kan hou . Verse 18 tot 20 beskryf hoe al die jongmanne voor die koning kom, en dat die vier Jode
die toets met vliecnde vaandels slaag.

3.2,2.11

Karakters

Die karah"ters wat die grootste rol in die verhaal speel, is die hoofpaleisbeampte wat saam met sy
opsiener die koning se opdrag uitvoer. Aan die ander kant staan die vier Jode wat die opdrag nie ten volle
gehoorsaam nie. Nog ' n rolspeler is die Here (so in v 2 genoem) of God (vv 9 en 17). Haar rol word beperk
tot die subjek van die een werkwoord: iC') (om te gee). Sy gee Jerusalem weg. Sy gee guns aan Daniel by die
hoofpaleisbeampte en Sy gee aan haar kinders wysheid (verse 2, 9 en 17). Passiewe karakters wat nie optree
nie, is Jojakim en Nebukadnesar se gode (2) , asook die towenaars en voorspellers (v20).
Die skrywer skep 'n kontras tussen die gode van Nebukadnesar en die God van DaruCl, wat struktureel
voorgestel soos volg Iyk :
v 2 God gee Jerusalem in Nebukadnesar se hand
v 2 verwysing na Nebukadnesar se god, tempel en skatkamer
vv 6, II, 14 vier Jode se name met die teofore element
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v 7 die vier se nuwe name met die (vermeende) verwysing na Babel se gode

53

Die oneweredigheid tussen die rol wat die Jode se God en Babel se gode speel, is duidelik.

Dit is

betekenisvol dat die Joodse teofore name vir die vier Jode in vcrs 19 gebruik word, wanneer die jongmaDlle
voor die koning verskyn.

Die saak wat in die hoofstuk onder die loep geneem word, gaan nie om die

Babiloniese gode nie . Die gevaar vir die Jode is nie afgodery nie. Die gevaar is dat hulle hul toewyding aan
God kan kompromitteer deur nie die bepalings van haar Wet te onderholl nie.
Die skrywer gebruik die mededeling

00

die naamsverandering ironies . Die koning se verteenwoordiger

gee aan die ballinge nuwe name om hullc hul identiteit te ontoeem.
samelewing 'n nuwe rol vervul.

Die ballinge moet in ' n nuwe

Die gevaar was vir die vier Jode wesenlik dat hulle in die proses van

ontkulturering en verinheemsing hul Joodse identiteit kon verloor.

Hulle sou dan ook hul lojaliteit aan die

God van hul voorvaders inboe!. Die verhaal in Daniel I wil egler beklemtoon dat Daniel vir 'n godsdienstige
beginsel opkom, en sy Joodse naam verdien (in v 19).

3.3 Detail-analise

3.3.1

Nebukadnesar verower Jerusalem, cn voer die tempelskatte weg - verse 1-2 "

Daniel I begin en eindig met ' n ruimtelik-temporele orientasie.

Twee ruimtes word teenoor mekaar

geplaas: Jerusalem en Babel (vv 1-2). Alhoewel Jerusalem nie weer gemeld word nie, staan dit deurgaans
afgeets teenoor Babel.
voorstel.

Vir die

Jerusalem
rede

word

IS

simbool van die Jood se godsdiens .

" Jerusalem" , (C?il" -' ) en

(7D';i?t<~-n'::! '?:J n~pD~7 ) , in diesclfde asem genoem . 56

55

"gereedskap

Dit is hoe die skrywer dit
van

die huis

van

God" ,

Babel, daarenteen, is simbool van ongeregligheid,

soos die profete die stad teken (vgl Jer 40 en Jes 13). Nebukadnesar en sy stad het die assosiasie van
ballingskap vir die Jood.

53

54

55

56
57
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Die tyd-ruimtelike plasing is effektief om aan te dui waar en wanneer die verhaal

Die problcmatick van die nuwe name wat aan die vier Jode toegcken word, kom in 3.3 .2 aan die arde. Die

gevolgtrekking is dat die nuwe name waarskynlik clemente van Babiloniese gode se name bevat, en dar di[ in
kontras mel die Joodse teofore name gebruik word. By gebrek aan meer inligting oar die Aramese [aal kan die
gevolgtrekking slegs as tentatief beskou word.
Vergelyk 3.2.2.10 vir die indeling van die vertelling van Daniel I in temas.
Wouk (1959 :67) skryf oar die rol wat 'n simbool speel : " If its meaning can be nea[ly exposed like [he parts of a
machine or the solu[ion ofa de[ec[ive noveL [hen a symbol lacks the poetry by which symbols live".
Koehler & Baumgartner (1958 :849) so miklsal kom van kelsal. die cinde of eks[remitei!. maar war hier in die
betekenis benut word van ' n deel van, sommige (so oak in Neh 7:69).
Openbaring 17:5 beskryf Babel as " GroO[ Babilon, die mocder van die sedeloses en van die losbandighcid op die
aarde". Die val van Babel word graJics in Openbaring 16: 19 beskryf Openbaring is 250 iaar la[er as Daniel
geskryf, maar die verwysings na Babel dien dieselfde doel as wa[ dit vir die DanieIbock se gefmpliscerde lesers
gedien he!.
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afspeel, en om die kontras tussen die twee te skep . Dit gaan in die verhaal om 'n stryd tussen Nebukadnesar
en alles waarvoor hy staan, en die vier Jode en hul God aan wie hulle lojaal wil bly.
Die verteller roep die sitllasie van 'n Oll verhaalwcreld op met haar woorde in die eerste vcrs, " In die
derde regeringsjaar van Jojakim ". Daannee plaas sy die nuwe verhaalwcreld in relief. In die verhaal maak
vaderland pick vir ' n vreemde land .

Die Jode se onaAlanklikheid word verruil vir ballingskap (alhoewel

Juda nie meer onafhanklik was ten tye van die vemleende wegvoering van Daniel nie, word die indruk
geskep asof dit was).
magtig is.

' n Inheemse koning, ' n swakkeling, word opgevolg deur n vrcemde koning, wat

Politieke outonomie verander in politi eke gevangenskap .

Jerusalem as simbool van God se

teenwoordigheid in Sion verander in Babel as simbool en ruimte van boosheid. Dit is die wereld wat deur
die skrywer geskep word. Sy skets een van die grootste oorlewingskrisisse wat Jode ooit in die gesig gestaar
het: die Babiloniese ballingskap .
So word die sentrale politicke saak in die Danidverhale reeds met die eerste woorde aan die bod gestc!:
wie is soewerein in die menslike wereld? Wie se wil geld? (Fewell 1991:13). Natuurlik is dit nie bloot ' n
politieke vTaag nie. Die teologiese dimensie kom in die volgende sin aan die woord.
Die eerste vcrs bevat ' n stelling wat histories onakkuraat is. "

Indien aanvaar word dat die Danielverhale

nie ' n historiese vertelling is nie, maar verhale wat ingespan word om binne sekere historiese omstandighede
' n retoriese funksie te vervul , skep dit nie probleme vir die leser nie . Wanneer aan ' n letterlike interpretasie
van elke Skrifwoord vasgehou word, skep dit byna onoorkomelike probleme.
interpretasie volg, impliseer dit dat die Skrif nie gesaghebbend is nie.

Vir ' n leser wat so ' n

59

Jojakim regeer as sewentiende koning van Juda, van ongeveer 608 tot 597 . '" Sy derde regeringsjaar is
dan ongeveer 606/5 .

"

61

Dit is moontlik dieselfde jaar wat Nebukadnesar die neo-Babiloniese troon oomeem

Dit is moontlik dat afskrywers ' n fout met die datum in DaniCi l:l gemaak het. SkryfToute met getalle kom
dikwels in dic au Testament voor. Dit het daarmee te doen dat die ou Hebreeuse getalle nie deur telwoorde nie.
maar deur lettertekens aangedui is. Daar bestaan tussen die letterteken vir drie en ses slegs 'n klein onderskeid.
Nebukadnesar se vroegste beleg van Jerusalem is vol gens historiese bronne in die sesde regeringsjaar van Jojakim.
Die Grieksskrywende Babiloniese historikus, Berosus, vertel van 'n veldtog wat Nebukadnesar na die Weste gelei
het lydens die lewe van sy vader Nabopolassar. Dit moes gewees het voor die vierde jaar van Jojakim. wat die
eerste regeringsjaar van Nebukadnesar vonn (Jer 25: I). Berosus vertel ook in sy berig dat Nebukadnesar Judese
krygsgevangencs weggevoer het. Die inligting wcerspreek die berigte in Jercmia en 2 Konings 24 . Flavius
Josefus, wat die berig van Berosus weergee, stel voor dat die veld tog in die agtste jaar van Jojakim was. Dit pas
egter nie in dat Jerusalem voor die slag van Karkemis val nie. Dit sluit egter nie die moontlikheid uit dat Judcse
gyselaaTs vir een of ander rede na Babel weggevoer kon word na Karkemis nie (Knight 1971 :438). Josefus is nic
' n goeie h.istorikus nie. omdat hy Bybelsc gcgewens wat mckaar weerspreck in talle gcvalle probeer sinchronisccr.
Die oorspronklikc werk van

59

'"
61

BCroSllS

bcstaan ook nic meer nie. Die vcrhale word egtcr as inspir?sic venel

(Porteous 1979:25). Die historicse werklikheid van die kontemporcre situasic wat die skrywer in die oog hct. is
bclangrikcr as die vraag na die werklikc hislorisiteit van die drama/is personae of die gcbcurc.
Die kwessie is meer breedvoerig in die inlcidende afdelings, onder 2.1 tot 2.4, besprcek.
In die 345 jaar van Juda se bestaan, na die skeuring van dic ryk tot met die ballingskap, regeer negentien konings.
waarvan agt deur die Dculcronomis as gocie konings geleken word en elf as boos. Die Dcuteronornisliesc

kriterium is of hullc die Here gedien het en afgodiese praktyke uitgeroci het.
Die datum is moontlik toe te skryf aan ' n verkeerde kombinasie tussen 2 Konings 24: 1-2 en 2 Kroniekc 36:6-7.
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mi die dood van sy vadeL

Nebukadnesar neem Egipte in tydens sy eerste regeringsjaar as hy die Slag van

62

Karkemis wen (Jer 46 :2) .

So kom die v<!~ alstate van Egipte, Sirie en Judea ook onder neo-Babiloniese

regering (Herrmann 1973 :275) . Kort na die wapenstilstand gesluit is, kry Nebukadnesar die tyding dat sy
oorlede is . Die farao gee sy

fYn

p~

opgevoede dogter, Nitokris. aan Nebukadnesar as tweede vrou. waarskynlik

as deel van die vredesvoorwaardes . Na drie jaar kom Jojakim in opstand teell die oorheersing (in ongeveer
600), maar dit neem Nebukadnesar ' n verdere drie jaar voor hy aandag aan die opstand kan gee, omdat sy
aandag deur die ander oorloe opgeneem word (Herrmann 1973 :278) .

In die tyd gebmik hy. volgens die

vertelling in 2 Konings 24 : 1-4, Chaldese, Siriese, Moabitiese en Ammonitiese bendes om die opstandige
land lam te !C.

63

Nebukadnesar se uiteindelike optrede volg eers in ongeveer 59817 (2 Kron 36:5-8). As

Jojakim in bronskettings gebind word om na Babel weggevoer te word, volg Jojagin sy pa in 59817 op .
Jojakim sterf voor hy weggevoer kan word.

64

Die voomaamwoord " hulle" wat in vcrs 2 saam met die werkwoord "gebring" gebmik word, druk die
Iydende voorwerp uit.

Die voorwerp kan na die tempelgereedskap of na Jojakim verwys. Jojakim is egter

nooit na Babel gevoer nie. Die voornaamwoord het slegs betrekking op die tempelgereedskap . 65
In die vertelling word die karakters teen die historiese agtergrond van ' n beleg van Jerusalem, en die
wegvoering van Jode in ballingskap geponeeL

So skep die skrywer die indruk as sou Daniel tydens die

diepgaande hervormingspogings van Josia geleef het. Sy geboorte val naastenby saam met die opkoms van
die neo-Babiloniese ryk.

Dit gebeur as die Chaldeers en Meders kragte saamsnoer om die Assiriese ryk te

oorwin en Nineve te vemietig.

62
63

6'

66

67

66

Die vemleende Daniel sou dan Jeremia hoor preek het.

61

Die vier vriende

Vergelyk die bespreking van die veronderstclde Silz illl Leben van die Danidverhale, in 2.2.8.
Charles (1929:5) meen dit moet eerder lees "Edomitiese" omdat dit beter pas saam met die Ammoniete, Moabiete
en Siriers.
Die omstandighcde waarin hy sterf. word ncrens beskryf nie. As hy vennoor is of in ' n sluipmoordaanval gesterf
het, sou dit waarskynlik beskryf word. Die afleiding is dat hy ' n natuurlike dood gesterf het.
Charles (1929:6) het reeds gemeen vcrs 2 is korrup. en dat dit anders in die cerste eeu gelees het toe die
Septuaginta se vena/ing gemaak is. Hy meen dit het eers so gelees: "En Adonai het Jojakim die koning van Juda
in sy hand gegee. En dee! van 'die koninklike saad en van die edeles en deel van' die gereedskap van die huis van
God het hy weggedra na die land van Sinar; maar die gereedskap het hy na die skathuis van sy god gebring." Die
woarde in skuinsskrif is dan weggclaat deur 'n afskrywcr as gcvo\g van homoioleleuton. Die woordc is egtcr
nodig sodat vcrs 3 verstaan kan word. Moderne venalings aanvaar dat die voorwerp no die tempelvoorwerpe
verwys. Vergclyk Jerusalem Bible: "He took them away to the land of Shinar. and stored the sacred vessels in the
treasury of his own gods". Die NAB venaal die voomaamwoord as "dit" .
Nabopolassar skeur van die Assiriese weermag weg as hy sien hoe swak die seuns as opvolgers van die groot
Assurbanipal is na hul pa se dood. Hy std homself op as die nuwe koning van Babilonic. Later sluit hy ' n
alliansie met Cyaxares I, die koning van die Mede. Die alliansie word versed as Cyaxares sy dogler aan die jong
prins Nebukadnesar, Nabopolassar se seun. as vrou gee. Nebukadnesar volg Nabopolassar op. Die groot
Assurbanipal se beroemde biblioteek word onder die ruines van Nineve begrawe as Nabopolassar Nineve in 612
verwoes. Layard het meer as ' n eeu terug die biblioteek opgegrawe. met sy duisende werke.
Anderson (1975: 15) gaan so ver as om te beweer dat Danid en sy vriende studente in Jerusalem sc profeteskool
was, waar hulle onder leiding van Habakuk, !cremia. Sefanja en Nahum sou studeer het! Nodcloos om te sc dat hl'
geen bronne verskaf rue. nie cens vir die bcstaan van so 'n profcteskool nic.
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is aan die einde van 605 na Babel gedeporteer, terwyl hul vader/and 'n vasalstaat van Babilonie is (Burden

1993 : 1223). 68 Dit is hoc die skrywer haar verhaal histories plaas.

69

Die docl van die historiese plasing van die verh"al is om te verduidelik hoc dit gekom het dat daar Jode in
Babel was, en hoc die tempclgereedskap in die tempcl van Marduk beland hel. Die skrywer dink anders oor
geskiedenis as
geskiedenisideaal

die

mode me

mens .

te

ontsnap,

soek

onakkuraathede in die bock .

Omdat die mode me leser sukkcl om aan
sy

na

verklarings

vir die

'n positiwistiese

dateringsfoute en ander

historiese

Die skrywer deel nie dieselfde geskiedenisbecld nie. en benut geskiedenis vir

retoriese docleindes.
Die DaniClskrywer gebmik die naam "Nebukadnesar" vir die Babiloniese koning. Jeremia (27 :6, 8, 20 ;

283 , 4, II , 14; 29:1, 3; 34:1) gebmik ook soms die benaming. 10 EsegiCl (26:7; 29:18, 19; 30:10, II) gebmik
egter deurgaans die naarn " ebukadresar", wat in vergelyking met die oorspronklike meer korrek is

Die

oorspronklike is die Babiloniese naarn, Nabli-k1ldllrri-lIs1Ir. Dit beteken "Nabu (die god Nebo - Jcs 46: I) het
die suksessieregte beskenn" of "mag hy sy lewe beskernl", met BcI as onderdmkte onderwerp van die
werkwoord 1Is1Ir ", of "Nabu beskenn die grens" (so LaCoeque 1979:21) ." Die Hebreeuse spelling met n
word ook deur die Griekse vertalings gevolg - Naboehodonosor - Na~o ux080voaop. Nebukadnesar was die
grootste monarg met die wydste invloed wat ooit die Babiloniese troon beset hel. Hy bou Babel op sodat sy
naarn op nege tiendes van die gebakte kleistene IVat in die stad opgegrawe is, gevind is (A1bertz 1994:80) . 73
Die verteller beklemtoon dat dit die Here is IVat Juda se koning in die vyand se hand gee .

74

Van die

eerstc vers af word die tema van God se soewereiniteit dus beklemtoon . 75

6.

69

70

"

"

73
74

75

Sien Hartwig (s.a.:xiii) se ongeslaafde bcwering dal Daniel 'n direkle afstammeling van Hiskia is. As
SkriIVerwysing geb ruik hy Jcsaja 39:7, wat verwys najongmanne van Judese alkoms wat in die vreemde diens aan
die koninklike hof sou dien. Josefus het wei die slelling gemaak. in A nliquilles X, 10. I. dat DaniCi en sy drie
vriende afstammelinge van koning Sedekia was.
Die probleem wat die datum aan die navorser slel, word soms op teologiese grande beantwoord. Vergelyk
byvoorbceld wat Anderson (1984 : I) sc: wal belangrik is, is nie wie wanneer koning was of in watter jaar wat
gebcur het nie, maar wei dat wat gebcur het. deur die Here bcpaal is. Dit is wat die skrywer wil sc. Die skIywer
bied nie ' n hisloriese les aan nie, maar wi l 'n teologiese blik op die werklikheid bied.
In die meerderheid van gevalle gebruik Jerelnia die tenn Nebukadresar: op 28 plekke.
Sien so die inskripsie wat deur Duff (s.a.:9) aangehaal word: "Merodag, die groot heer, het my aangestel oar die
ryk van die weceld: hy het in my sorg al die mense van die aarde geplaas. Mag hy die koning beskerrn", wal aan
Nebukadnesar toegeskryf word.
Dit kan indikatief of imperatief wees.
Opvallend dat Esra 5: 12 na Nebukadnesar as "die ehaldeer" vemys.
Sien BHS se tekskritiese opmerking by 1:2 dat JHWH nerens in die boek gebruik word nie. behalwe in hoofstuk 9
(v 2). alhoewel sy Naam dikwels geimpliseer word. Dit is een van die redes hoekom hoofstuk 9 soms as ' n lalere
byvoeging beskou word. JHWH is die Verbondsnaam van Israel se God. Bultema (1988:37) noem dat ncrens in
die boek die volk van die Here ook Israel genoem word nie: hy kyk egler 1:3 IniS.
Jesaja 25 :9 en 27:6 skets Nebukadnesar as die dienskneg van JHWH, temyl Deuterojesaja (Jcs 47 :6) sy wreedheid
teenoor Israel beklemtoon. In Daniel 2 (asoak Dan 4:34,37) word geskets hoe die koning voor JHWH buig.
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Die skrywer van die OaniCiboek gebruik verskeie benaminge vir God .
beskryf as 'j"1/o\, 'Adonai (woordnr 6), die Here.

76

In die tweede ve rs word God

terwyl in die sewentiende vers die generiese term. c'c?/o\,

'Elohlnl (woordnr 29), gebruik word. 77
Die "Iand van Sinar' is 'n argaisme wat WaarSk)l1lik doelbewus gekies word. Sinar het assosiasies vir die
geimpliseerde lesers opgeroep.

Dit is die land wat verbind is aan Nimrod, die groat jagter en "eerste

maghebber oar die aarde" (Gen 10:8).
II : 1-9).

Sinar was oak die pick ",aar die taring van Babel opgcrig is (Gen

Oit bring assosiasies van boosheid, soos wat Babel in apokaliptiese literatuur dikwels dicselfde

ondertone toegedig word . Sagaria 5 :5-11 noem Sinar die land van sonde.

7S

se paging am haarself in ' n aardse paradys te vestig (Hammer 1976: 18).
Eufraatrivier, sowat tagtig kilometer suid van die mode me Bagdad.

76

17

"
79

80

Die woord 'ae/on verwys na "heer" of "mccstcr".

Babel is simbool van die mens
79

Die stad was gelec aan die

80

Oil slaan deurgaans in vcrband met subjekte of ondcrdanc.

Daarom word dit hoofsaaklik gebruik saam met 'n opvolgende genitief of pronominale sumks. 5005 Ie . Die woord
korn scs kccr in die DaniCiboek voor, terwyl die ck\\;valcmc Aramcsc mare' vier maal voorkom (lenni 1997a:232~) . 'A don is 'n aanspreekvorm van eerbe\\TS en belOning van respek (lenni 1997a:25). Wanneer JHWH 'adol1 of
'adona; genoem word. hall dit verband met die profane aansprcc}.."Vorm. Israel sprcck JHWH as die mccrdcrc, die
Here, aan. Of hulle praat van Haar in analogie tot die aardse heer·slaafverhouding. Naburige volke het hul
prominente godhede oak so genoem. Deuterojesaja praat ook van Israel as ebedjhwh. die dienskneg van lHWH .
Die betekenis ontwikkel mellertyd as 'n absolute geskikte ontologiese beskrywing van God as "lord par excellence,
lord of all" (Jenni 1997a:26) . In die na·eksiliese periode vervang dit selfs die Telragraml1la/on . 'A donai verwys
na "my Here". Dit word deur onderdane gebruik as hulle die koning aanspreek. soos in Daniel 1:10 as die
paleisamptenaar van sy koning praat. DaniellO : 16 en 17 beskryf die engele met die tenn. Die eretitel word ook
deur die Jood gebruik as sy met haar God praat. In die Danielbock kom die term elf maal voor. Teen die derde
eeu v.c. gebruik Jade 'adonai. am die naam van God. JHWH. te venny. Die tenn verloor sy oorspronklike
vokatiewe karakter om al meer parafrasties gebruik te word (lenni 1997a:29).
Die Jade het el as Godsnaam gebruik. tell.} 1 ha 'e lohim as ' n beskrywende tenn gedien het ("die godc") .
Mellertyd verkry 'elohim die status van 'n eienaam, sodat dit sander die lidwoord gebruik word. Nou funksioncer
die tcnn as vokaticf. as 'n manicr waarop God aangesprcck word. Die mccrvoud is abstrak. intensivcrcnd.
majestueus en verwysend na die Heer sc heerskappy (Schmidt 1997a:116). Tog benut die Ou Testament die term
gelyktydig am ook steeds na "die gode" te vef\,)'s (5005 in Dan 11 :37·39 gebeur). 17 Wanneer Israel haar God as
'elohim aanspreek. word die term as 'n enkelvoud beskou, alhocwel die tenn by geleentheid oak met 'n
meef\'Oudsallribuut gebruik word. 17 Die tenn word dik'wcls in verband met die ruag van God gebring. So verwys
Daniel 2:28 en 47 asook 4:6 na droomuitleg in die verband van 'elohim se Gees.
ll;!~V kom agt keer in die Ou Testament voor (Gen 10: 10, 11 :2 en 14 : 1.9: Jos 7:21 ; Jcs II : 11: Sag 5: II en Dan
1:2) .

Jesaja 14:4,8,22 en 23 venel hoc die konin g van Babel deur God gestraf sal word. Veral verse 13 en 14 het
apokaliptiese ondenone.
Nebukadnesar leef in dieselfde tyd as wat Bocddha in Indie bekend word. Zoroaster in Persie sy bocke skryf.
Epimenides in Griekcland en Pythagoras in Solon beroemd word. en Rome uitgebou word van ' n gehuggie lOt 'n
stad wat op sewe heuwels Ie. Confucius oorheers die toneel in die Vene Ooste. En Nebukadnesar deel die groat
oomblik in die geskiedenis deur as wcrcldheerser sy invloed oor ' n groot dee I van die bestaande weceld uitte brei.
Die Griekse historikus, Herodotus, besoek in 450 die beroemde stad, Babel . Wat hom die meeste beindruk. is die
Ziggurat wat agl vcrdicpings hoog is, met 'n pad aan die buitckant wat in 'n spiraalvorm oploop tot by die boonslc
punt. In die tempel wat bo·op gebou is, is daar slegs ' n banI; met ' n goue tafel. Die naam van die tempeltoring
was Etemeninki , wat "Die huis van die fondamcnlc van hemel cn aardc"' beteken. Oil hel c n hondcrd meter hokant
die plat plein van Babel uitgetoring, en kon na bewering tot, eerug kilometer ver gesien word. Meer as agt en
'11tig miljoen stene is in die konst.ruksie geb ruik. Herodotus venel dat dit deel van die Babiloniese godsdiens is
dat vroue hulle daar aanmeld vir die genietinge van Marduk, wat soms vanuit die hemel neerdaa!. Dit is die plig
van elkc Babilonicsc vrou om tcn minstc cen maal in haar lewe in die tempel te korn proslilllCCr. Hulle daag daar
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Die woorde " na die huis van sy god" Iyk na dittografie, ' n repetisie te wyte aan die afskrywer. Dit word
oak deur meeste van die moderne vertalings weggelaat. "
geneem word, is die woorde eerder

'11

1crusalem se tempelskatte geplaas het.

As die skrywer se voorliefde vir herhaling in ag

doelbewuste pag ing am klcm te plaas op die pick waar die koning
Die god waarna verwys word. is Marduk of Bel, die staatsgod van

Babel en die hoof van die Babiloniese panteon (Helberg I 994a:22). "
in hul fynstc klcre op en wag vir 'n man wat 'n sih\'cr muntsluk in hul SkOOl gooi cn sc: «Mag die godi n Ishtar jall
voorspoedig maak". Hy merk ewe droog op dat die mooiste en rykste vroue in ' n kort rukkie geholpe raak omdat
hullc hul reelings met ' n geskikte man goed tref. maar dat die Ielikes en onaansienlikes vir jare kan wag voor
iemand in hulle belang stel (Holroyd & Lambert 1979: (04). George Smith ontdck in 1876 ' n Babilonicse tablet
met die dimensies van die sogenaamde Toring van Babel. Na sy dood verdwyn die tablet, en duik jare later onder
mistericusc omstandighcdc op in die Oostersc vcrs3mcling in die Louvre in Parys. Dil stet die dimensics van die

basis van die toring as honderd meter by honderd meter. en die hoogte was ook hondcrd meter. Nabopolassar
(626-605) herbou die tempel van Babel wat waarskynlik in Hammurabi se tyd reeds gebou is, maar deur Sanherib
se magte in 689 afgebreek is. Sanherib het die inwoners van Babel doodgemaak. die geboue met die gro nd gelyk
gcvee en die waters van die EuIraat afgckccr om die ruines te oorspocI en die rommcl weg Ie was . Nadal N incvc

op dieselfde wysc vernietig is. hcrstel Nabopolassar Babel weer tot sy vorige ecr. Nebukadnesar herbou die
Ziggurat en muur rondom die stad. Om die muur te herbou moes Nebukadnesar die rommel verwyder. wat op
sommige plekke tot vyf en twintig meter diep gelc het. Die bou van die muur was ' n ingenieursprestasie. Dit het
Uil drie mure bestaan, van bakstcnc. Die ccrstc en twcede was agl meter dik met 'n spasie van derticn meter tussen
die mure wat met grond opgevul is. Twee wacns kon op die muur bymekaar verbyry. 5005 Herodotus beweer het.
"Ek het met ' n magti ge muur Babel omring. Ek het sy grag gegrawe, en sy steilwande het ek met gebakte stene
gebou. Op die punt van die grag het ek ' n magtige muur gebou, so hoog soos 'n heuwel. Ek het wye hekke
geinstalleer en daarin deure van sederhout gebou wat met koper versterk is. Sodat die vyand wat die bose beplan.
Babel nie van enige kant kan bedreig nie. het ek die stad omring met 'n magtige vloedwater SODS die golwe van die
sec die land oorspoel. Tussen die waters het ek ' n groot hoop grond opgeberg en dit met sterk mure van steen
omring. Ek het die bastion met sorg versterk en van die stad van Babel ' n fon gemaak", skryf Nebukadnesar.
Langs die hekke is reliefs van die Babiloniese draak, Sirrush , gevind. Dit was ' n dier wat heilig voor Marduk sou
wees . Die vcelvoud van die reliefs is met si lwer en brons oorgetrek, teen 'n helder blou agtcrgrond. Die Hek van

Ishtar moes ' n indrukwekkende gesig vir die aanbidders van Marduk gewees het. Dit was ook die koning wat vir
die hangcndc tuine verantwoordelik was, een van die sewc wonders van die antieke wcreld. Die tuin was drie en

dertig meter larik en net so wyd, en gebou op pilare sodat dit 5005 ' n teater gclyk het. Hierop is ' n gewclf opgerig
wat op sommige plekke so hoog as vyf en twintig meter was, met terrasse. Die dak van die gewclf is met
steenbalke ondersteun, wat vyf meter lank was (Diodorus Sieulus se bcskrywing) . Die ingangstraat na die stad was
vyf en twintig meter wyd, en aan wecrskantc was mure wat scwe meter hoog was . Dit het van die straat 'n soorl

kloof gemaak wat van die buitewyke na die hart van die stad gaan, en dit was ' n doodstrik vir enigiemand wat
beplan het om die stad daarlangs in te val. Langs die mure was die relid van leeus in helder kleure aangebring,
waarvan sommige bewaar gebly het - 'n totaal van honderd en twintig leells. Die bakstenc wat vir die straat en

mure gebruik is, het almal ' n inskripsie op: "Nebukadnesar. koning van Babel, seun van Nabopolassar, koning van
Babel is ek. Die Balestraat het ek met Shadublokke geplavei vir die optog van die groot heer Marduk . Marduk,
heer, skenk ewige Iewe". Alexander die Grote verower die stad in die vierde eeu. Die Griekse generaal, Seleukus,
wat oor die deel van die ryk regecr na Alexander se vroee dood, besluit om die stad sewentig kilomter na die
noorde te herbou. Hy noem die stad ScJeukus, en bou dit dee!s met die stene van Babel. Die ou stad bly daama vir
' n periode van belang vir godsdienstige feesvierings, met die tempel van Marduk wat goed bewaar bly. Teen die
tyd dat die Romeinse Diodorus Sieulus leer. in 50 v.C., is slegs ' n klein deel van die stad bewoon, terwyl die res
vir landboudocleindes benut word. Die Griekse geograaf en tydge noot van Diodorus, Strabo, sk."f dat die
Ziggurat vernietig is, en dat slcgs die mure nog die vorige eer van die stad weerspieel. Die meeste kennis van die
81

stad is deur die opgrawings van Roben Kaldewey verkry. Hy werk van 1898 tot 1917 in sy opgrawings.
Die woorde word ook deur die Griekse venalings weggelaat.
Bel is ' n Akkadiese woord wat "heer" of "meester" beteken. Dit kom taalkundig ooreen met die Ou Semitiese
Baal. Bel is die naam van ' n god wat as skeppergod opgetree het. Sy gemalin is die moedergodin. Belet (wat
"meesteres" beteken). Bel is later deur Marduk oorskadu, en nog later is met Bel na Marduk verwys. Die
kultussentrum vir Bel was die stad Nippoer in Suid-MesopotamiC. wat die teenswoordige ruineheuwel NoefTar in
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Die tempelgereedskap is hoofsaaklik van goud, silwer en brons. Dit vorm waardevolle oorlogsbuit wat
die bankreserwes van die oorwinnaar aanvu! .

B3

Maar dit het ook simboliese waarde, omdat die oorwonnenes

se miadele om hul god te dicn, op die manier weggevoer word en in die huis van die oorwinnaar se god
geplaas word . Die weglleem van oorlogsbuit ell bates was 'n wyse van olltmagtiging. Die verslane god is
nou in die mag van die oorwinnaargod .
betekenis in die skatkamer van sy god.

Nebukadnesar plaas die kosbare buit met hoc godsdienstige
Daarmee erken hy met dankbaarheid dat dit Marduk se mag en

bystand is wat hom tot die suksesvolle ekspedisie in staat gestel het. Die loodse God se mag is gebreek. Du
Toit (1953 :5) sien hierin ' n doelbewuste aanslag tot denasionalisering en vervreemding van die God van
Israel.

84

Israel se Here word 'n gevangene van Marduk (C Ie Roux 1995 :2) . Vir die oomblik Iyk dit asof die

God van Israel niks beter as die loodse volk gevaar het nie. Marduk het gewen. Hierdie beskrywing van
gebeure is ironies .

Nebukadnesar gee die erkenning aan sy god, maar die verteller gee die ironiese

perspektief dat dit eintlik die Here is wat alles laat gebeur. Dramatiese ironic is volgens Fewell (1991 :14)
die mees kenmerkende eienskap van die eerste verhaal. Nebukadnesar glo dat hy in eie krag die oorwinning
behaal : hy kom, hy beleer, hy plaas (in aldrie gevalle ~:J) .

85

En na sy oorwinning gee hy erkenning aan sy

god vir sy hulp. Die beeld wat die skrywer aan die koning as ' n suksesvolle aggressor gee, word oorskadu
deur die verteller se siening van hom, naamlik dat hy niks anders as ' n passiewe ontvanger is nie. Die Here
gee lerusalem in Nebukadnesar se hand. Die verteller en leser weet iets wat die koning nie weet nie.
Die verteller se gesigspunt rangskik die karakters op so ' n wyse dat ' n dinamiek in die eerste verhaal
ontstaan, wat selfs meer prominent in die daaropvolgende verhale word . Volgens die verteller is die saak nie
tussen Nebukadnesar en sy god aan die een kant en lojakim en sy God aan die ander kant nie. Twee van die
karakters in die verhaal, lojakim en Nebukadnesar se god, vervaag gou in die al,rtergrond. Vir aile praktiese

83

8S

Irak is (Van Reeth 1994:41). Robinson (1892 : 13) verwys ook na ' n gebruik wat tot in die middeleeue in Ierland
voorgekom het. Op die feesdag van Beltein, of die Vuur van Bel, is vure op die heuwels aangesteek. Dan is die
vee deur die vuur gejaag om hulle van aile aansteekJike siektes te bevry. Hy bring dit in verband met die
Babiloruese Bel. Dit is egter onmoonUik dat ' n gebruik oar twee millennia, en oar duisende kilometers oorgedra
kon word. Kuhlewein (l997a :247) wys oak daarop dat daar ' n verband tussen ba 'al en bel bestaan, asook met die
Akkadiese belu. Wat betekenis betref, vertoon dit ooreenkoms met die Hebreeuse adon en Aramese mare. Bel
word in die Ou Testament gebruik as goddelike naam vir EnJil en Marduk, terwyl Bele/ vir NinJil en Sarparutu
gebruik word. Bel word oak soms in uitrtrukkings gebruik, soos in bel pi/aha/i , wat na "verteenwoordiger of
komrnissaris" verwys, en in Hebreeus en Aramccs as peha "gocwcrncur" oorgedra is, en bellemi , as amptclikc
aanduiding (sien Esra 4:8, 17).
Sien Esra 1:7, 8 en II wat tel dat Nebukadnesar 5400 goue en silwer voorwerpe uit die tempel verwyder het. wat
volgens eruge telling ' n waardevolle skat is.
Vergelyk hierteenoor Archer (1958 :20) wat in die telr,pelgereedskap die dogmas van die waarheid sien. In al die
lilosoliese stelsels van die we reid sal jy sekere gedeeltes van die werktuie van God vind. Dit is dan wat van Juda
gesteel sou word: hul dogmas!
Die wcrkwoord kom die vierdc rnecstc van aile werkwoordc in die Ou Testament voar, naas 'mr ("om Ie sc"), hjh
("om te wees") en 'sh ("am te doen ofte maak") - vgl Jenni (1997a:201). Dit is dus die werkwoord wat beweging
aandui, wat die gereeldste gebruik word. /Ilk ("am te gaan") is scsde. en nln ("am te gee") is negende. Die drie
bclangrike bctekcnissc is "om in te gaan", "om te kom" en "om af te gaan" (saam met shemesh) . Die wcrkwoord
kom in die DaniCibock in die qalvorm 33 keer, en in die hilhpa 'elvorm 10 keer voor.
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doeleindes sterf hulle in die verhaal. Nebukadnesar en die verteller se God kom na vore as die enigste twee
karakters wat die verhaal oorleef

So word die skrywersperspektief op die verhaal afgedwing, wanneer die

vertcller die Here se krag en handelir.;;c met

Ne~u~adnesar

konstrueer 'n wereld waarin die Here soewerein regeer.

se aktiwiteite in verband bring.

Die skrywer

Hier is Sy in beheer van gebeure. Sy is selfs in

beheer van vreemde regeerders wie se dade deur Haar bepaal word.

Die skrywer doen dit deur die

ballingskap, wat een van die mees beslissende gebeure in Israel se lewe is, direk in verband met die Here se
wil en besluit te bring (Fewell 1991 : 15)

3.3.2

Die koning soek jongmanne wat in sy hof kan dien - verse 3-7

Die koning gee opdrag dat jongmanne uit die Israeliete gesoek word wat bekwaam en geskik is vir
tempelhofdiens. Hulle moes aan sekere vcreistes voldoen, en vir drie jaar opleiding ontvang.
Die vereistes waaraan die jongmanne onderwerp word, het twee kante. Aan die een kant moes hulle uit
die

tl'r.im~;Tlm ;;:;n?r.iCi Jljlm ?")(!]'

wees.

86

'::m (uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense)

Alhoewel daar nie ' n historiese wegvoering was in die jaar wat deur die skrywer aangegee word

rue, weet ons uit die ander wegvoerings dat die koningsgeslag en adellikes voorkeur gekry het.

Hulle is

eerste weggevoer. Die Jood weet dat slegs die armstes in die land agtergelaat is (2 Kon 24 :24; 25 : 12).
Die tweede vereiste was dat hulle fisies en verstandelik bo hul tydgenote moes uitblink.

Hulle moes

sonder liggaamsgebrek en mooi van voorkoms wees, slim en verstandig, bekwaam en in staat om in die
koning se diens te staan. Die room word gekeur om voor die koning te dien.
Die opleiding word ook tweeledig beskryf In die eerste plek moes die opleiding in die Chaldese laal en
skrif wees . Die woorde dra 'n geladenheid.

Dit vertel van die Babiloniese godsdiens, van magiese kunste

en sterrewiggelary en towenary (wat bevestig word deur

1m:J?r.i-?,?~ "11!l~ O':ll(lt<~ O'r.itl"1DCl- ?:J

in v 20, waar die

Jade vergelyk word met die ander wyse manne) . Chaldese wysheid het die konnotasie van magiese wysheid
gehad, vanwe;; die verbintenis met O'"1(!]:J ("ehaldeers").

86

87

81

Hierdie beskrywing was nie so onskuldig as wat

Dat Daniel van priesterlike afkoms sou wees, is moontlik gebaseer op die priester met dieselfde naam van wie in
Nehemia 10:7 asook Ester 8:2 gepraat word. Die drie vriende se name kom oak in Nehemia 8:4 asook 10:3 , 24
voor as die tydgenote van Daniel. die priester. Hieronimus (Braverman 1978:70) aanvaar nie dat Daniel ' n priester
was nie, maar sicn hom as 'n direktc afstammcling van koning Dawid. Hy gee cgtcr geen rcdc vir sy bewcring nie.
Die Chaldeers was aanvanklik onafhanklike stamme wat in Kaldu woon. Hulle het geleef deur vis te vang in die
moerasgebiede ten noorde van die Persiese Golf. Die oudste spoor word in die benaming van die stad Ur van die
Chaldeers gevind, in Genesis II :28 en 31. Een van die seuns van Nahor, Abraham se broer, se naam is kesed, en
sy nageslag is die kasdijm (Keil 1975:74). Geen verband met die latere Chaldeers kan bewys word nie. Charles
(1929: 14) noem dat inskripsies so vcr terug as 1100 moontlik na die Chaldeers verwys, terwyl inskripsies van 880
en daarna verseker die groep noem. Vir die etniese gebruik van die tern, "Chaldeers" , sien Jesaja 43: 14; 48 : 14 en
20: Jeremia 21:9 ; EsegiCi 23 :14-15 en 2 Kronieke 36:17. Die koning van Babel word slegs in 2 Kronieke 36:17
bcskryf as die koning van die Chaldeers: daar word eerder van hom gepraat as die koning van Babel, of die koning
van Babel. Sumer en Akkad. In EsegiCl 23:23 word die tenn Chaldeers in ' n meer omvattende sin gebruik am oak
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'n nie-Joodse leser dalk mag dink nie.

88

Die skrif en taal van die Chaldeers verwys na die neo-Babiloniese

hoftaal, of moontlik die Sumeriese taal met sy hoogs gekompliseerde spykerskrif. Daarin is die heilige mites
en rituele asook omentekste geskryf, wat kenmerkend van die Babiloniese godsdiens is .
Chaldese taal aan te leer, het die vier Jode die mag daarvan erken.

89

Deur die

Die opvoeding van die jongmanne is

volgens Burden (1993 : 1223) ' n heropvoeding in die Babiloniese kultuur.

En godsdiens is nOLI verweef met

en vorm 'n integrale deel van die Babiloniese kultuur, soos gesien word in die dieet en naamsveranderings
wat dit begelei.

Die nuwe name van die jongmanne bevat ook clemente van die name van die gode van

Babel.
Russell (1989:24) meen die jongmanne se opvoeding het vir die geimpliseerde tweede eeuse lesers ' n
assosiasie gehad wat in verb and met Antioehus IV Epifanes se pogings om die Joodse volk in hellenisme op
te voed gesien sou word.

Russell dink veral aan Antiochus IV wat ' n gimnasium en atletiekstadia in

Jerusalem laat bou het. Die gimnasium was tegclyk die antieke universiteit en technikon . Fisiese fiksheid en
goeie denkvermoc het volgense Griekse denke hand aan hand gegaan. Die skrywer gebruik die vem'Ysing na
die jongmanne se opleiding aan ' n vreemde hof om teen die agtergrond van haar tweede eeuse lesers te
funksioneer. Haar g6mpliseerde lesers het die gevaar van assimilasie deur ' n heidense kultuur bcleef.
Die skrywer van die OaniCiverhale het geen beswaar teen die vier se bestudering van die wyses se
wetenskap nie .

Die wyses se wetenskapsbeoefening hct uit politeistiese materiaal met 'n sterk magiese

clement bestaan. Gcestesbesweerdery, astrologie en towery was prominent. Hoe kan dit in Iyn gebring word
met die verbiedinge wat in Oeuteronomium 18 : 10-12 asook I SanlUci 28 uitgespel word? Indien die verhaal

Pekod, Sima en Koa in te sluit. Die term Babilonicrs word slegs in Esra 4:9 gebruik. Hulle was Semitiese
afstanunelinge wat uit die Siriese woestyn gemigreer het. Metlertyd het hulle met die gevestigde stadsbewoners.
die Babilonicrs, vermeng geraak. Die Chaldese afstammelinge het onalhanklikheid gesoek. Dit was waarsk-ynlik
grotendeels aan hulle Ie danke dat die Assiriers se juk afgegooi is toe Nabopolassar. met behulp van die Meders,
Nineve in 612 verower het. 87 Nabopolassar se seun, Nebukadnesar, hoon tot die Chaldese dinastie - ' n geskikte
naam wal na hierdie periode verw)'s (Baldwin 1978:78-80). Davies (1985 :38) meen dat tien uit e1ke twaalfkeer
dat die term Chaldecrs gebruik word. dil na voorspellers verw)'s. Oit is egter eers laat dat die term a1gemeen so
aangewend is. As die bock in die sesde eeu sou ontstaan het. sou die lerm na ' n ras verwys het, omdat die gebruik
dat dit na ' n groep wyse manne verwys, eers laler inslag gevind het. Die Chaldecrs was die kundiges in magiese
kunste, sodal die term "Chaldeer" metlenyd die assosiasie verkry hel van ' n wyse, towenaar of bcsweerder wat aan
die priesterklas verwanl is (Dan 2:2). Hulle vorm die inlellekluele eli Ie van Babel (Helberg 1994:a23). Ui! antieke
literaluur is daar boeke met voonekens, magiese inkantasies, gebede en Iiedere, mites en legendes, wetenskaplike
formules vir vaardighede soos om glas te maak, asook om wiskunde en astrologie te bedryf. In die DaniClverhale
word die term gebruik om na die groep te verwys, naamlik die kundiges in astrologie, magie en wiskunde (vgl Jcs
47 :9, 12). Aan die koningshof het hulle volop geleentheid gehad om die toekoms te voorspcl aan die hand van
voortekcns, dromc en visioenc. Die wyse mannc sc mag het daarin gcic dal hullc behccr oor kcnnis van die

"
89

toekoms uitgeoefen het.
Koehler & Baumganner (1958 :458) beklemlOon dat die woord na die Babiloniese volk verwys. en dal dit laat
gebeur het dat die lerm na ' n "Slondesbezeichnung" verwys - ' n groep met besondere vaardighede. Die groep is
die wyses en astroloe.
So het daar ' n werk van Berosus. ' n Babiloniese priester uit die derde eeu v.c. , bewaar gebly. Hy noem homself
' n Chaldese wyse - hy is astronoom, astroloog, mitograaf. historikus. Sy hoofwerk. opgedra aan Antioehus 1. is
8obylonioko, in Grieks geskryf en gewy aan kosmogonie. antieke mites en chronologie (Collins 1977:31).
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in die tyd van die Antioehus IV-krisis op skrif gestel is, is daar aile rede om te vermoed dat die tweede eeuse
geimpliseerde Ieser sou verwag dat die vier jongmanne weier om die opleiding te ondergaan. Die opleiding
was immers op die kulturele beleid van die heidense koning geskoei . Oit was juis Antioehus IV se kulturele
beleid wat vir die gelowige load ' n steen des aanstoots was .

Ek meen dat die skrywer ' n ou verhaal

oorvertel en herinterpreteer, en dat haar verwysing na die kwekcling-w),ses nie doelbewus in verband met
Antioehus IV se opvoedingsbeleid gebring kan ' 'lord nie.
In die tweede plek het die opleiding ook met kos te doen gehad. Oit bring ' n verrassende element in die
verhaa!.

Die koning bepaal self dat hulle van sy tafel moet eet.

jongmanne sou in elk geval vir hul kos van hom afhanklik wees .

Hoekom word dit gespesifiseer?

Die

Die skrywer wil beklemtoon dat die

oplciding om meer as net die ontwikkeling van diplomaticke en politicke vaardighcdc gegaan het.

Die

koning het van die eerste dag af gebs dat die jongmanne van hom afhankJik moes wees . Hulle moes hul trou
aan hom aileen toese. Om van iemand se tafel te eet, dra die assosiasie dat jy van die persoon afhanklik is
vir jou Iewe, en jou lojaliteit aan hom toese.

Die skrywer beklemtoon dat die kwekeling-hofamptenare

gedwing word om aan hul Babiloniese veroweraar en sy Babiloniese gode ondergeskik te wees.
Aile kos en wyn wat daagliks vir die koning bedien is, is eers aan die Babiloniese gode geoffer (Cho
1990:15).

'JO

Oit het ' n dilemma vir die loodse jongrnanne geskep.

Die heidene het die kos met heidense

aanbidding van afgode geassosieer. Oit is ook nie in ooreenstemrning met die loodse wetgewing voorberei
nie (byvoorbeeld dat die bloed eers moet uitloop) . Oit kon ook gebeur dat diere wat volgens die Wet vir die
load onrein was, deel van die dieet was . 91
As die lood van die kos eet, sou sy ha,lr eksklusiewe trou aan die God van die verbond - wat 'n jaloerse
God is en haar volk vir Haarself opeis - kompramitteer. As jy aan iemand se tafel aansit vir ' n maaltyd, het
dit die sakramentele betekenis gehad dat jy daardeur jou vriendskap en verbintenis met die persoon (en
waarvoor sy staan) verklaar. Die maaltyd spreek van ' n ondememing van trau en lojaliteit. .,
Die koning se bepaling rakende die dieet van die jongmanne het te doen met sy bepaling dat hu lie

111

volmaakte fisiese toestand moes wees. In die toestand wil hy hulle hou. Maar Fewell (1991 :16) wys daarop
dat die dieet ook politieke assosiasies het.
90

Om van die koning se tafel te eet simboliseer ' n politieke

Die woord \Vat gcbruik word vir die lociaag van "kos cn wyn" betekcn lcttcrlik '''n porsie van die dag in sy dag". Die woord

vir "vlcis" kan vertaal word , SODS RSV docn, met "ryk kos". Die woord vir "kos cn wyn" is 1't;Wa r'm 170;-:1 ;:;JTI~D . Dit

91

is ' n oud-Persiese Ieenwoord wat verskeie kere in die hoofstuk gebruik word, sowel as in 11 :26. Die woord vir
vleis. Jyn9, is ook ' n Persiesc leenwoord van die Sanskrit pralibagha (Hebreeus palhbagh). Die woord dra die
newebetekenis in oud-Persies van "eregawes van die koninklike Lafel" (Baldwin 1978:8 1). 1< oehler &
Baumgartner (1958 :786) meen dit het die alledaagse betekenis gekry van "Kostbare Speise" of "delicacies".
Vergciyk Tobias 1: 10-11 asook 1 MakkabcCrs 1:62-63 vir loadse lojaliteit aan voedselwette wat in die tweede eeu
'n saak van lewe en doad vir vroom Jode gcword het. Vir

91

'0

vollcdigcr weergawc van die staat se inmenging in

sake van loodse godsdienstige praktyke, en die gepaardgaande vervolging, vergelyk I Makkabecrs 1:56-61 asook.
met waarskynlike optooiings, 2 Makkabeers 6: 1-11 .
Die verbondswaarde van ' n maaltyd word onderstrecp in Genesis 31:54; Eksodus 24 :11 en Nehemia 8:9-12:
vergelyk ook Matteus 26 :26-28.
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verbintenis en kompromis.

93

Meer nog: die koning eis godsdienslige onderdanigheid.

Die onderrig in die

wysheid van die Chaldeers suggereer dal liie jongmanne deeglik in die Babiloniese godsdiens onderleg is .
Die v.rwysings na die koning se kos en die Chaldese skrif en laal het godsdienstige assosiasies, ell vorm
simbole van vreemde oorheersing en onderdrukking.
Fewell (1991:17) wys daarop dat "al op die jongmanne afgedwing word. niks minder is as

oorgangsritus nic. 'n Rile de passage is 'n rituccl wat antwerp is

0111

'11

die oorgang van ceo fase na 'n andcr tc

fasiliteer . Die persoon wat aan die ritueel onderwerp word, gaan deur drie stadia in die proses. In die eersle
stadium word sy afgeskei van die gemeenskap en in afsondering geplaas (so

ebukadnesar se eerste bevel

in vers 3). As tweede stadium word die persoon in ' n tydelike bestaan tussen twee werelde gedwing, waarin
spesiale kennis oorgedra word wat die persoon in staat sal stel om in die nuwe wcreld in ' n nuwe rol te
funksioneer. As teken van ' n nuwe bestaan kry sy spesiale kos wat verskil van dit wat sy voorheen gebruik
het. Wat gebeur, is dat sy deur die proses van ontworteling gaan. Instrukteurs, aan wie sy haar totaal en al
moet onderwerp, moedig die persoon aan om aile vorige lojaliteite af te Ie (aan vader en moeder, politi eke
trou aan die Judese koningshuis asook trou aan die nasionale God) . Die doel is om vir die persoon 'n nu"e
bestaan te skep, en dus ' n nuwe identiteit. Hieruit kom die simboliese nuwe naam. Die derde stadium is
dan herintegrasie in die samelewing, wat nou die nuwe wcreld geword het.
Die opleiding van drie jaar ruk die jongmense uit hul bestaande wereld . In die interim-wereld word 'n
nuwe waardestelsel saam met die nuwe kennis gevorm.

Na

vers 18 word hulle in die nuwe w':reld

opgeneem . Dit gaan dus nie slegs om opleiding wat die persoon kwalifiseer vir

'11

professionele taak nie .

Die jongmanne moet die Babiloniese lewenswyse aanleer sodat hulJc aan Babilollie trou kan sweer. Fewell
se beskrywing van die rile de passage is
opleidingsproses te beskryf.

'n betekellisvolle manier om die vier jongmanne se

Aan die een kant is die oorgangsrite (rile de passage) bevordering vir die

jongmense - van gevangenes tot professionele manne. Aan die ander kant is dit verlaging - van koninklike
saad tot slaafskap .

Die leser word die ruimte gebied om self te oordeel \Vat gaan gebeur.

Dit skep ook

spannmg.
Wat is die funksie van die skrywer se mededeling dat die opleiding drie jaar duur? Die skrywer leef in
die intcrtestarnentere peri ode waarin getallesimboliek ' n al groter rol vir Jode speel. Die getaI "drie" dui op
' n nuwe begin . Die opleiding het ' n nuwe tydperk in die vier Jode se lewe ingelei . Die gelmpliseerde leser
OJ

As Dawid ophou om aan Saul se tafel Ie eet. meen Saul dat hy besig is om ' n opstand teen hom te stook (I Sam
20 :30-34). MoonUik om sy houvas op die t,oon Ie ve'stewig, reel Dawid dal die laastc nasaat van Saul se familic.
Mefiboset. altyd van sy tafel eel (2 Sam 9:9-13). lojagin eet na die val van luda aan die Babiloniese koning se
tafel (2 Kon 25 :27-29). Gegewe die patroon word afgelci dal Nebukadnesar politieke Irou afdwing deur die dieel
wal hy aan die jongmanne toeken. Die ballinge is van hom aJhanklik en aan hom hul hele bestaan verskuldig, en
so ook hul sosiale sukses. Vergclyk Wouk (1959 :25) se opmerking as hy oor die merk'waardige oorlewing van die
lood deur alle eeue skryf: "Almosl all living Jews stem, at a remove of no more than four or five generalions at the
most, from observant Jews. Historically, Israelites who have discontinued the practice of U,e law of Moses have
faded into the environment and lost their identity within a century or two" .
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het verstaan hoekom die verteller noem dat die opleiding drie jaar lank was. Die getal drie verwys oak na
volledigheid of volheid, en ,,01 aandui dat die opleiding volledig was, en aile aspekte ingesluit het.
Die koning spesifiseer dat die jongrrwnne "sonder liggaamlikc letsel " (;;K'Q

94

'J101 C;1J-':>~ C;;~-rK 10N)

moet

wees . Dit roep die assosiasie op van wetge\\'ing wat vereis het dat die offers wat 'n mens bring, asook die
mens wat voor Haar diens docn, onberispelik moet wees, sander liggaamlike letsel (Lev 22: 17-25 en 2 1: 1624) . So word die koning se opdrag dat die jongmanne sander liggaamsgebrek moet \\ees, op subtiele w)'se
in verband gebring met die Grootkoning se wet.

En die koning se cis word tccn die Grootkoning se cis

gestel. So word die spanning wat in vers 2 begin- Nebukadnesar dink hy vat, maar dis God wat gee - verder
uitgebou .

Nebukadnesar cis dat jongmanne wat onberispelik moct wees aangestel word, terwyl die lode

weet dat God aileen die eis kan stel.
Die opleiding duur drie jaar. Suksesvolle kandidate word daama aan die hof aangestel. Alhoewel verse
3-5 nie van die eksaminering praat nie, voml dit 'n essensiCie element in die verhaal. Die koning bou die
element van kompetisie in sy opdrag tot opleiding in.

Hierbinne speel die volgende episode af (vv 8- 16).

DaniCi weier om sy lojaliteit aan die koning toe te sc.

Hy doen dit deur te weier am die koning se kos en

wyn te gebrut'k . 95
Die vier lode se name word verander (v 7) . So word die proses van ontkulturering en denasionalisering
volvoer. Om ' n nuwe naam te lay, dui op 'n nuwe lewe. Naanlsverandering dui ook daarop dat ' n persoon
in iemand anders se mag beland .

96

Die jongmanne beland nie aileen in 'n nuwe vaderland nie, maar kry 'n

nuwe tuiste . Hul au kennis word verruil vir nuwes, en hul hele lewenswyse word daarby aangepas . En hul
identiteit word weggeneem en met 'n nllwe verruil. Die nuwe name span die kroon op ' n proses van totale
ontmagtiging.

Dit is die voorwaarde van 'n nuwe bemagtiging, indien die kwekeling-hofamptenare hul

lojaliteit bewys .
Die gebruik van eiename sowel as plekname in 'n verhaal is seide toevallig. SkI),wers gebruik die name
am assosiasies by lesers op te roep, omdat dit met betekenis gelaai is (Bar-Efrat 1989:40) . Eiename word
gebruik am die karal.,ters se houding en belangrikste kenmerke te beklemtoon.

95

96

91

97

Die vier loodse name is

"Drie dae" verw)'s op verskeie plckke in die Ou Testament na die aanbreek van ' n nuwe tydperk. Vergelyk
Eksodus 15 :22 wat na die nuwe lewe in die woestyn verwys; Eksodus 19: I wat na die periode by die Sinaiberg
verwys en Eksodus 19: 16 wat na die openbaring van JHWH by Sinai vemys. Dieselfde motief kom oak voor in
Josua I : II wat ve",~' s na die nuwe tydperk wat ingelui word met die intog deur die Jordaan: Hosea 6:2 wat na die
yolk se voomeme verwys am in nuwe toewyding aan JHWH te lecf en Jona 1: 17 wat meld dat die vis mi drie dae
vi r Jo na uitgespocg hel. Die geykte uitdrukking, "drie dae'. \\ord oak gebruik am na Jesus se opstanding te
verwys (Matt 27 :63).
"The Jewish diet discipline cuts sharply across general manners and ideas. It is one of the stress points where
observance tends first to break down, and so it is a sore subject" (Wonk 1959: liS).
Die Egi ptiese koning gee aan Josef ' n nuwe naam (Gen 41 :45). Vergelyk oak Eljakim (2 Kon 23 :34) en Mattanja
\Vat nuwe name kry (2 Kon 24: 17).
Veldkamp (1940 :8) se opmerki ng tydens die Tweede Wcreldoorlog is relevant dat in elke Duitse stad daar skielik
'n Hitlerstrasse is. terwyl St Petersburg se naam na Leningrad vera nder is (na die val van kommunisme in die
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teofories.
Misacl

98

?~~'D

So beteken Daniel ?~'n " God is my regter"

9',

Gananja

;;;m beteken "JHWH was genadig",

'\vie is soos God is?" en Asarja ;;;1.1" " JHWI-I het gehelp". Dieselfde geld van die vier nuwe

name, wat sinspelings op Babiloniese gode bevat.
groot sekerheid weergegee word

"Xl,

Alhoewel die betekenisse deur sommige navorsers met

is die betekenis daarvan onseker. Beltsasar is vroecr in verband gebring

met die god Bel (4:8), maar dit is dalk waarskynlik dat die n3am eerder "beskeml sy lewe" beteken .

10 1

Feit

is : Daar bestaan nie sekerheid oor wat die nuwe name beteken nie (Keil 1975:79; Anderson 1984 :3 7 en Ward

& Ward 1995 :27)

Nomen est omen. Wanneer ' n maghebber jou naam verander, het sy jou bestemming beinvloed. Duff
(s.a .: 16) meen die Babilonicrs glo dat die verandering van ' n mens se naam jou toekomstige lewe direk
beinvloed . Die nuwe naam dui ' n nuwe begin aan .

102

Clarke (1967 :693) wys daarop dat slawe dikwels

nuwe name gekry het nadat hulle aangekoop is . Die simboliese betekenis daarvan is dat die nuwe naanl ' n
teken word van die nuwe gesag en heerskappy waaronder die slaaf staan. Die gebruik om ' n nuwe naam te
kry wanneer ' n persoon in ' n nuwe posisie aangestel word, kom ter sprake in Genesis 17:5; 41:45 ; 2 Samuel
12:24-25 ; 2 Konings 23:24; 24: 17 en Ester 2:7. As JHWH aan ' n mens ' n nuwe naam gee, dui Sy daardeur
haar mag oor en besitreg op die persoon se lewe aan. So verander Sy Abram se naam na Abraham, en Jakob
se naam na Israe!'

103

Fewell (1991 : 137) meld dat die moontlikheid bestaan dat die name ' n perversie van die name van die
Babiloniese gode, Bel, Marduk en Nebo bevat. '''' Sou dit so wees, is die verteller besig om ' n grap agter die
rug van die Babiloniese heersers met haar Ieser te dee!.

98

99

100

101

102

103

Ongelukkig lag die mode me lesers nie saam nie,

vroee negenligs is die naam St Petersburg herslel). In Suid-Afrika is daar Vcrwocrdburgslad \Val am politieke
redes Centurion geword hel.
Om hierin baie vroom, 5005 Walvoord (1971 :36), die invloed van godvresende ouers te sien, wat aan hulle kinders
' n goeie godsdienstige grondlegging gebied het. wat hulle in staat stel am getrou in die vreemde aan hul godsdiens
tc bJy, is vcrgesog. Dit is om in die vcrhaal dinge in tc lees wal nic daar staan nie, en duidelik oak nic dcur die
verteller geimpliseer is nie. Dieselfde geld sy opmerking (Walvoord 1971 :3 5) dat daar slegs van die vier Jade
sprake is omdat die ander Joodse jongmanne voor die vcrsoeking van die heidense hof ges\Vig het, en hulle daarom
nutteloos in God se hande geword hel.
As die jad ' n campaginis is (met ander woorde. verbindende jad) , dan beteken die naam "God is besig am te
oordeel" of "God sal oordeel", eerder as "Regter van God", wat dan beteken dat die middelste jad as eerste
pcrsoon suffiks gesien word (Wood 1973: 14 en Keil 1975:1).
So Monsma (1957 :29) wat meen Beltsasar beteken "prins van Bel", Sadrag "vcrlig deur Rag (songod)," Mesag
"wie is gelyk aan Sag (godin van wellus)?" en Abednego "kncg van Nego" . Greene (1964 :29) se verklaring vir
Mesag is "wie is soos Venus?". Vergelyk oak Lattey (1948 :60) en Haag (1983:24) se voorstelle, wat weer verski!.
Daar is 'n voorstel (in Baldwin 1978:81) dat die naam afgelei is van 13elel-shar-usur. wat sou betcken "dame,
beskerm die koning". Belel is dan die titel vir die vrou van Marduk of Bel, die beskermgod van Babel. Baldwin
stel oak voor dat Sadrag sou beteken "ek is baie bang (vir god)" en Mesag "ek is van min belang".
Dit is jammer da! sulke stellings dikwels gemaak word sander am bronne aan te dui . Dit laat die vermoede
ontstaan dat dit die skrywer se konjektuur is. en da! die waarde daarvan vir die rede beperk is. Dit is opvallend dat
skrywers uit fundamentalistiese kringe dikwcls hul werke sander ' n publikasiedatum publiseer.
Ek stem nie met Bultema (1988:44) se opmerking saam dat die naamsverandering ' n set van Satan was am die
jongmanne op die pick te bring waar hullc die Naam en Wese van JHWH sou vergeet nie. Hy sien dit as ' n
diaboliese teenvoetcr vir die verandering van Abram, Sara. Jakob en Simon (die apostel) se naam deur God.
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omdat hul Hebreeuse taal- en agtergrondkennis beperk is . Die eerste lesers het egter verstaan, en die ironie
raakgesien.
Die skrywer gebruik die naamsveranderings "ol1les.

Die hoofjJaleisbeampte verrui l die lode se teofore

name om aan te pas by hul nuwe identiteit. Hul nuwe name vertel van ' n nuwe lewe in ' n vreemde land, hul
nuwe tuiste.

Maar in vcrs 19 gebruik die skrywer die loodse name. en dit nogal as die kon ing met sy

eksaminering van die kwekeling-wyse manne bcsig is. En die rede daarvoor is in vcrs 17 te vind: die lode se
God het ingegryp.

Deur die teofore name te gebruik bevestig die skrywer die wysheid wat God aan haar

kinders gee. Dis weer eens ironies .
"In the situation of exile in Babylon, it was 'self-evident' that the Babylonian gods had triumphed, that
Yahweh had failed, either because of weakness or because of indifference.

Either way, the evidence

suggested that loyalty to Yahweh no longer worked or was worth practising, because other powers could
give more reliable and immediate payoffs" (Brueggemann 1997:20).
was dat hul God teen die Babiloniese gode verloor het.

105

Baie lode in ballingskap se persepsie

Die verteller van DaniCi 1 beklemtoon dat die

teenoorgestcJde waar is . En sy gebruik die teenstelling van teofore eiename, en eiename met ondertone wat
verwys na Babiloniese gode om dit te demonstreer. Die koning sc verteenwoordiger vemoem die vier lode,
maar die verteller weet beter: die teofore name vertcJ die waarheid. God is steeds Regter. Sy help steeds.
Want Sy is genadig. Wie is soos Sy? Geen God nie, ook nie die Babiloniese gode nie.
Verskeie tweede eeuse lode hel hul name verhelleniseer.

So het beide Jason en Menelaus hul name

verander. Slaan die verhaal ook teenoor hierdie agtergrond? Ek meen nie so nie. Die verteller maak nie met
haar vertelling ' n opmerking oor die twee helleni serende hoepriesters wal Antiochus IV wou beindruk met
hul kcuse van Grieksc eicname nie . Die verhaal het eerder buile die konteks van die Antioehus IV-krisis
ontstaan, en die skIywer herinterpreleer dil is in die tweede eeu (Porteous 1979:29) .

106

Tog sou die verteller

se gebruik van die vier lode se lood se en Babiloniese name ironies vir mense voorgekom het wat hul name
in die tweede eeu verander het.
Trouens, dit is opvallend dat daar geen probleem by die vier Jode is om die vier name te aanvaar nie.
Dieselfde geld van hul klakkelose aanvaarding van die opleiding wat aan hulle gebied word, wat ten minste

10'

Vergelyk Daniel 4:8-9 : Beltsasar is genoem na die naam van Nebukadnesar se god.

105

KJaagliedcrc se lema word in die waordc saamgcvat waannce die bock cindig: "Waarom sou U cns dan bly

106

vergee!. ons vir altyd verlaat? Bekeer U ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees. Of het U ons heeltemal
verwerp? Is u toom oor ons so groot?" (Klaagl 5:20-22). Dit word ook in die eerste hoofstuk van KI~agliedere
vcrwoord: die stad Jerusalem is <n weduwee wat vcn.\'crp en verstole is (v I), mel niemand om haar ie troos nie (vv
2,9. 16. 17). Sy het geen rusplek nie (v 3). geen \Veiding (v 6). met niemand om haar te help nie (v 7).
Dit is teen Charles (1929 : 18) se opinie dat hoofstuk I ' n duidelike polemiek is teen die gebruik van sommige Jode
in die tyd van die auteur om hul Hcbrccusc name vir Gricksc name tc verruil in 'n paging om hul steun aan

Antioehus IV se helleniseringsbcleid te demonstreer. Die verhaal self bevat gcen polemicse eienskappe nie. Oat
naamsverandering wei in Antiochus IV se tyd voorgekom he!. is duidelik te sien in die Grickse naam \Vat die
hoepriester Jason aanvaar. in die plek van die Hebreeuse Josua of Aramese Jesus (2 Makk 4:7) .
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teologies in die politeisme van die Babiloniese wcreld begrond moes gewees het.
skrywer so die magteloosheid van die vier wil beklemtoon .

107

Oit mag wees dat die

Watter mens kan hom teen die Babiloniese

konil,g ,erhef? Oalk het hulle nie die nuwe name aanvaar nie. Oit is op hulle afgedwing . Oat die konin£\
deur sy verteenwoordiger hullc met nllwe name noem, druk die mag en besitreg van die koning uit. Ook dit

is ironjes in die vcrhaal.

108

Oie naamsverandering vervlIl n belangrike funksie in die verhaal.

Oit word ironies aangewend om die

mag van die koning teenoor die almag van God te stel. Oie naamsveralldering figureer teen die agterg rond
van die koning se opdrag dat die jongmanne in mantiese wysheid opgelei moet word, en van sy tafel gevoed
moet word.

Vir die leser word dit duidelik dat die vier Jode in die dilemma geplaas word waar hul

godsdienstige trou aan die God van hul vader/and bedreig word. Hullc sal ' n keuse moet maak .
' n Belangrike rolspelcr in die res van die verhaal is die hoofpalci sbeampte.

Hy verteenwoordig die

koning, en dien as skakel lussen die jongmanne en die koning. Baldwin (1978 :79) noem dat r9'~9
Akkadiese leenwoord is, met die betekenis "hoof van die hofdienaars ".
0'0'''9;:1 .,"', wat ill verse 7, 8, 9, II en 18 voorkom.
huishouding, 'n amptenaar wat in die paleis diens doen .

109

J)

n

Oie ekwivalent daarvoor

IS

Oie beskrywings dui op ' n lid van die koninklike
110

Oit is nie bekend of die woord wat dikwels as ' n

107

Vergelyk ook Josef se beker, wal gebruik word om voorspellings Ie doen (Gen 44 : 15).
Montgomery (1927: 121) wys daarop dat dit aanvanklik nie ' n probleem was nie, maar weI vir latere uitleggers in
die Middeleeue hoofbrekens verskaf het tot hoc ' n mate DaniCl en sy vriende aan heidense kunste van magie en
lowenary declgeneem het, soos die Chaldeers waarmee hulle geassosieer is. Collins (1977 :33) verseker te
gemaklik en selfversekerd dat alhoewel die Jode besig was met diesclfde aktiwiteite as die Chaldeers, hulle die
Chaldeers se godsdienstige voorveronderstellings gehecl en al verwerp het. Dalk is Baldwin (1978 :81) reg as hy
die naamsvcrandcring vir niks andcrs sicn nie. as vir die gericfiikr rcde dat onbekcnde Hcbrecuse name vcrruil
word vir bekende en maklik uitspreekbare Babiloniese name. Dil handel dus om ' n gerieflikheids- eerder as vir ' n
ideologiese rede.Hierteenoor staan Larkin (1929 :22) se opinie dat dit ' n doelbewuste set was om die jongmanne Ie
indoktrineer sodat hulle sal vergeet van hul vaderland en God, en die nuwe godsdiens en vaderland sal aanvaar wal
hulle so guJ ontvang het.
109
Die hoofpaleisbeampte se titcl kan suggereer dat hy ' n gekastreerde was. Beleken dit dat die hofamptenare wal
aangestel is, gekastreer sou moes word? Of die woord "eunug" letterlik na ' n gekastreerde verwys. is sterk Ie
bctwyfel. Vergelyk byvoorbecld die Targum wat Jesaja 39:7 met "adellikes" eerder as "eunuge" (of
"gekastreerdes") vertaal (Walvoord 1971 :33). Reeds Potifar is so genoem, al was dit sy vrou wat Josef probeer
verlei het (Gen 39: I) . Die vroee rabbynse tradisie het weI vir DaniCl en sy vriende as eunuge voorgestel, gebaseer
op Jesaja 39:7. Anderson (1984 :4) meen dat die frase in vers 4 wat dui dat diejongmanne geen Iiggaamlike letsel
hel nie, daarteen getuig. Hieronimus (Braverman 1978:53) noem dat Abba Arika die woorde letterlik opgeneem
het, teenoor Rab Ganina wat dit figuurlik gesien het as dat "die aanbidding van afgode gesteriliseer was" in die dae
van Daniel. Daarmee bedoel Rab Ganina dat dit nie Daniel was wat gekastreer is nie, maar die potensi.le
aanbidding van afgode deur die Jade. Daniel se invloed was so groot dat dit die Joodse volk beinvloed het om nie
voor vreemde gode te buig nie. Die Talmoe': noem dat die drie gekastreer is maar op wonderbaarlike wyse genees
is nadat hulle deur die vuur gegaan het (Dan 3). Hiema het hulle na die land Israel teruggekeer, getrou en kinders
verwek. Dit geld egter nie van DaniCl nie. Geen tradisie beslaan dal hy ooit gelrou of kinders gehad het nie
(llieronimus volgens Braverman se vertaling 1978:54) . Die lalere patristiese tradisie Ie klem op Daniel se
kuisheid, en vermy die oorheersende rabbynse tradisie dat die vier gekastreerdes was.
110 Die woord rab saris korn op 'n konicsc steen voor wal in die Britsc Museum bcwaar word cn in Babel opgcgrawc
is (Larkin 1929:13). Hartmann (1997c:1198) wys daarop dat rab in die oorgclewerde Aramese gebruik as ' n
aanduiding van ' n persoon dui, of as titel dien: die opperstc hcer. Koelhler & Baumgartner (1958:668) sien die
108
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eienaam vertaal word, " Aspenas", werklik 'n eienaam is nie. Die sinskonstruksie dra wei die moontlikheid
daarvoor.

111

Haag (1983:24) is moontlik korrek as hy in die woord 'n titel sien wat ' n funksie beskr)f, soos

" paleisminister" .

Die woord wat vir aoellikes gebruik word, o'cr,~;;lc , is weer ' n Persiese leenwoord, \Vat

slegs hie r en in Ester 1:3 en 6:9 voorkom (Hammer 1976: 19). Mot die gebruik van leenwoorde beklcmtoon
die skr)'\ver die egtheid van haar verhaaL en bevorder sy die geloofwaardigheid daarvan .
Die koning kies jongmanne van die konink.like alkoms en uit die adelgeslag. Is dit nie riskant om die
kinders van die maghe bbers, wie se mag ontneem is, op te lei om mag oor te neem nie? Sal hulle nie as die
geleentheid hom voo rdoen, die mag probeer gryp ten gunste van hul eie volk nie?
adellikes en koninklikes wat die grootste belang by politieke outonomie het.

Oit is immers die

Die koning se plan

IS

dubbelsinnig, twyfelagtig, duister en geiaai met spanni ng. Oit skep die klimaat waar verraad kan voorkom .

3,3,3

Daniel neem hom voor am hom nie te veronlreinig nie - verse 8-16

Verse 1-7 ve rskaf inligting aan die leser oor die verhaal se milieu . Oit is belangrike inligting waarsonder
die verhaal nie sin maak nie. In vcrs 8 begin ' n volgende episode \Vat ' n verhaal binne die verhaal vorm . Oit
vo rm die kern van die verhaal in terme van \Vat die skrywer wil sc. Sy wil die Jood aanmoedig om gelrou
aan haar God te bly deur aan Ie loon dal God gelrouheid beloon .
Daniel sp reek die voorneme uit om hom nie met die kos van die koning se tafel te verontreinig nie. Sy
probleem met die voedscl en drank van die koning is nie dat hy vegetaries was nie.

Die woord "~F

("verontreinig") wys eerder op 'n kultiese probleem . Oit het gegaan om die Mosaiese voedselwette oor rein
en om ein kos o

11'

Streng onderhouding van voedsel \Vette is deur die eeue beproef as cen van die beste

metodes waardeur Jode (en Moslems) hul onderskeid met die res van die wcrcld behou.
streng in hul onderhouding van die Tora (Cla rke 1967:692).

1\3

Die vier Jode is

114

betekenis van "eunuch" slegs in Jes 56:3. Ester 2:3, 14:4:4 en Ben Sirag 30:20 . Waar die Danielboek die woord
gebruik. word gekies vir die betekenis "" ojbeamler".
III
Sien so die eienaam Askenas in Genesis 10:3. Charles (1929:11) meen dat die woord korrup is, 5005 Asenappar
(of Osnappar) in Esra 4: 10. Die Septuaginta (Iex",s Craecus ex recensione Origenes) venaal met Abiesdri, terwyl
Theodotion weer Asphanes het. Spence & E,ell ( 1950: II ) se teorie is dat dit moonUik afgciei is van die
Hebreeuse eshed. wat na die koord verwys \Vat die test ikel aan die blaas verbind. en dat die afgeleide betekcnis dan
na eunug verwys. Hulle kan egter nie verklaar waar die LXX dan aan Abiesdri kom nie.
'" Baldwin ( 1978 :83) stem nie Iliermee saam nie. Hy beskou die verontreiniging eerder in morele as rituele tenne.
waar die koning deur sy gawes die lojaliteit van die jongmanne probeer koop. Ek meen hy neem nie gcnoeg
kennis van die ritucle gebruik van "verontrcinig" nie.
113

114

2 Makkabcers 7 vertcl van die wrede lercgs lclling van die rna met haar sewe seuns as hulle weier om die Welle

versaak. Dit word tereg deur Poneous (1979 :30) as die ewebecid van hoofstuk I beskryf word.
"The great problem for exiles is cultural assimilation. The primary threat 10 those ancient Jews was that members
of the community would decide that Jewishness is too demanding, or too dangerous, or too costl y. and simply
accept Babylonian definitions and modes of reality" (Brueggemann 1997 A I).
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Die voedselwette word onder andere in Eksodus 34 beskryf

In Antiochus

voedselwettc wat die vroom en getroue Jood van die ander onderskei het.

rv

sc tyd was dit die

Oat die wette getrou in

n

heidense omgewing uitgeleef is, dikwels teen 'n hoe prys. kan gesien word in Tobit I: 10 en II: 4
Makkabeers 5:3 en 14; Judit 12 :1 en 2 asook Vita Josef 3. Sedert die ballingskap. wat ' n einde aan die
offerstelsel gemaak het, het die Jode al sterker gekonsentreer op die onderhouding van die res van die Wet

Deel hiervan was die onderskeid tussen rein en onrein kos, as teken van hul afskeiding en afgesonderdheid
van die heidene .

I"

Die Jood het geweet hoe ryk en heerlik die koningskos aan enige hof was . Slegs die beste is voorgesit.
Oat die jongmanne bereid is om dit ter syde te stel ter wille van hul trou en geloof, dwing bewondering af.
Vir ' n jongman is kos bclangrik. Oat die jongmanne alles in hul vermoe doen om nie die kos te eet nie.
spreek van toewyding aan ' n saak wat groter as die mens self is .
I Makkabeers 1:65-66 vertcl van die omstandighede in die tyd van Antiochus IV, toe Jode as gevolg van
hul opstandigheid verplig was om onrein kos te eet.
het.

116

Vromes het die hoogste prys betaal as hulle ge,,"eier

Antioehus IV helleni seringsprogram was duidelik daarop gemik om a lles wat die Jode van ander

mense onderskei onwettig te verklaar .

So wou hy die groep se idemiteit aftake!, en daardeur ook hul

opstandigheid teenoor die Siriese oorheerser.
Die gebruik van wyn word ncrens in die Tara verbied nie, behalwe vir iemand wat die nasirecrgelofte
afgelc het. Die Rekabiete het uit eie keuse die gebruik van wyn afgesweer (Jer 35 : 1-10). Vir watter rede sou
Daniel die \\yn geweier het?

Dit het moontlik met die afgodiese assosiasie te doen, of dan met die

verbintenis aan dit waarvoor die kos van die Koning staan, naamlik totale politieke en godsdienstige trou en
lojaliteit aan die vreemde oorheerser.

117

Hoekom gee die verteller Daniel se besluit weer?

Die vraag is belangrik, omdat die vertelling nie 'n

historiese gegewe weergee nie. Argumentasie hieroor kan beperk word tot die funksie wat die besluit in die

liS
Dat rituclc suiwcrheid van primere bclang vir die gc\owiges in die pcriode van die Tweedc Tempel gcword
het, vergelyk Fewell (1991:137) in Jubilees 22 :16: Judit 10:5: 2 Makkabecrs 5:27 en Tobit 1:10. Fewell noem verder
dat kos ' n simbool is van kultuur. So bcwaar immigrame hul nasionale dieet as die band wat hulle met die vaderland
het. Dit is moontlik dat die koning se vlcis by geleemheid onrein diere sou insluit. 5005 varhlcis. Die wyse waarop dit
geslag is. het oak nie met Joadse bepalings oareengekom vir soverre dit die aftapping va n bloed betref nie (Lev II :3. 79, 12, 46-47: 17:10-14).
116
"Baie van die volk het nogtans geweier am onrein voedsel te eet. daaraan het hulle nie geraak nie : dan liewer dood
as onrein. en so moes hulle sterwe omdat hulle nie Gods heilige Wet wou verbreek nie. Baie, baie groat was die
verdoemenis wat oar Israel gehang het".
117
Die verhaal het niks met die onderwerp van omhouding van aile sterk drank te make nie. Exell (s.a.:20) se
opmerking dat dit die beste preek oar die gevare van alkoholisme is. asook van ongesonde koso is ter sake. So oak
sy opmerking (s.a. :3 0) dat DaniCi ' n voorbeeld vir aile tieners is as hl' beginselvas is en met moed getrou aan s)'
God bly. Die storie rig hom nie tot lieners nie. en die feit dat Daniel dalk nag in sy tienerjare was. is nie genoeg
rede am ' n hele preek uit te werk asof die hoafstuk spesiliek/eksklusicf vir tieners geskryf is nie. Dieselfde geld
van die gewilde lied, wat dikwels in evangeliese en Pinksterkringe gesing is: "\Vees jy oak ' n DanieL al staan jy
aileen" (Evangelie-liedere 384. oarspronklik "Dare to be a Daniel" deur P P Bliss. in Glorious Gospel Hynms. Ed
H Cillenas. Nazarene Publishing House) .
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verhaal vervu!. Dit Iyk my dat die verteller 'n godsdienstige motief agter die besluit sien: om Nebukadnesa r
se opdrag teenoor Daniel se God se opdrag te stel.

Die besluit oor die voedsel bring onmiddellik die twee

hoofrolspelers, Nebukadilesar en God, teenoor mekaa r te staan. Wat sal gebeur as Daniel ter " 'ille van sy
God weier om hom aan die duidelike opdragte van die koning te onderwerp? Sal Sy liom beskerm ?
Baldwin (1978 :84) so selfs 'n klein, niksscggende daad van selfdissip line ell gehoorsaamlieid wat nie
dramatiese invloed uiroefen nie, versterk die kacakter van die gelowige. Dit sit haar opsy van die res van die
wereld. Die daad van gelioorsaamlieid aan die bepalings van die Wet word die liandvatsel waardeur 'n greep
op geloof verkry word. Dade toon geloof.
Daniel se besluit om hom nie met die koning se kos te verontreinig nie, is bclangrik . Die vier Jode kon
besluit liet om slegs die kos te nuttig wat nie met hul wetsbepalings bots Ilie. Hulle kon ook redeneer dat die
afgode aan wie die die kos gewy is, afgode is (en daarom 'n /lie-god, soos die profete demonstreer - vgl Jcs
40: 19-20). Maar die keuse rondom die voedscl om vat meer. 'n Nuwe lewenspatroon, wat op subtiele wyse
die hart van die gelowige kan [nneem, moet weerstaan word.

118

Ter wille van sy godsdienstige verbintenis

word Daniel se besluit oor die kos 'n simboliese teken om sy verbondstrou aan sy God te demonstreer.

119

Nerens word die suggestie gemaak dat 'n groentedieet gesonder is as enige ander kos nie, of dat die
godsdienstige waarde daarvan meer is nie (Helberg 1994a:26)

120

Vers 8 vorm so die spilpunt van die verliaa!. Oat Daniel nie die kos eet nie, is beide die toetssteen van sy
godsdienstige toewyding en die sleutel tot sy buitengewone opgang in die koninklike hof (Anderson 1984:6).
121

Die vier Jode word regdeur die eerste verliaal gesigloos en stemloos geliou, behalwe vir die transaksie

van Daniel rondom die kos en wyn (v 12-13). Op die oomblik dat diejongmanne nuwe name kry, word die
saak van die koning se kos op die tafel geplaas. Hier word die pas van die verliaal vertraag, sodat die klem
op Daniel se plan en die gevolge daarvan kan begin fokus . Nadat die hoofpaleisbeampte nuwe name aan
hulle gee (co' - v 7), sit (o\:): - v 8) Daniel sy hart daarop om hom nie met die koning se kos en drank te
verontreinig nie.

Die ooreenkoms van werkwoorde is nie toevallig nie. Die skrywer benut dit om die twee

episodes direk in verband met mekaar te bring.
118

"The incident in OUI passage is a noble example of religious principle applied to small details of daily life, and
shows how God crowns such conscientious self-restraint with success" (MacLaren 1938:41).

119

Wouk (1959 :67) skryf oar die brood van Egipte \Vat vir die ongesuurde brood van die woestyn verruil word. "Jews
give up during Passover the soft breads that leavening makes possible, and subsist for a week on nat hard cakes
baked of nothing but nour and water ... The bread of freedom is a hard bread. The contrast between bread and
matzo possibly points the contrast between the lush Ni le civilization that Ole Jews left behind Olem on the first
Passover and the grey rubbled desert in which they came into their identity". In Daniel se geval is dit ofTIgekeerd :
Daniel het die brood van baUingskap geeet. en kry nou die geleentheid om dit vir die ryk kosse van die oorheerser
te vc rruil.

120
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Sicn egter oak Esegiei 4:9, waar die profect slcgs sadc as kos mag eet vir 'n vasgcslcldc pcriode. 5005 Daniel en sy
drie vriende vrywillig kies am te eet.
Die besluit am rue van die koning se tafel te eet rue, het die gelmpliseerde lesers by wyse van assosiasie ook
herinner aan die opdIag dat die mens nie van die boom in die ruin van Eden mag eet nie (Gen 2-3). God seen
steeds gehoorsaamheid.
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Die verteller maak nie bekend wat die innerlike motiewe agter Daniel se besluit en versoek is nie. Sy
suggerecr dat die tockenning van ' n nuwe identiteit deel mag wees hoekom Daniel die guile aanbod van die
wyn en kos weerstaan (Fewell 1991:18). Ek stem saam met Fewell se a£leiding, op grond van die gebruik
van dieselfde werkwoord wat die nuwe name en kos aan mekaar verbind. Daniel is met ander woorde besig
om op ' n manier die alles-verterende proses van indoktrinasie en ondef\\erping te beperk.
Die politieke dimensie, redeneer Fewell (1991: 19), ontken nie Daniel se godsdienstige motivering me.
Oit suggereer eerder dat sy religieusiteit kompleks van aard is . Die skrywersperspektief is dat sy vroomheid
verder as kultiese en rituele belange strek . Nerens is enige aanduiding dat Daniel weet dat dit die Here is wat
Jerusalem in

ebukadnesar se hand gegee het nie. Hoc kan hy dan politieke trou sweer aan die koning wat

vir die vernietiging van sy God se tempel en stad verantwoordelik was? Daniel se mengsel van politieke en
godsdienstige motiewe is verstaanbaar - hy is na alles ' n Joodse edelman, indien nie ' n afstammeling van
Juda se koninklike familie nie. Deur sy daad van weerstand word min in die politi eke geskiedenis van die
verhaaJwcreld van die verhaal I verander, maar Daniel oefen tog ' n mate van beheer in ' n skynbaar
onbeheerbare situasie uit.
Die hoofpaleisbeampte met wie Daniel onderhandel, is ' n hofineester, huismeester, opsiener of opsigter.
Hy aanvaar die veronderstelling wat deur sy meester gemaak word, dat ryk kos die beste gesondheid

122

asook optirnale werksverrigting vir die mens verseker (Baldwin 1978:84). Die hoofpaleisbeampte is bang
die koning sal sien die vier Judeers se gesigte is donker, somber of droefgeestig.

123

'"Ek vrees my heer die

koning wat jul kos en drank toegeken hel"', sc die hoofpaleisbeampte (v 10). Sy benoeming van sy koning,
'Jl!"

eggo die verteller se gebruik van ':'1:( vroeer in die verhaal vir God (v 2) . Die eerste lesers het die twee

gebruike van die woord aan mekaar verbind, sodat die verhaal ' n innerlike samehang vind. Die leser besef
dat dit oor heerskappy en lojaliteit aan God of Nebukadnesar gaan. Vir die hoofpaleisbeampte behoort die
heerskappy aan sy koning, en so ook sy lojaliteit. Vir die verteller behoort die heerskappy aan God. Die
gebruik van 'adonai (YY 2, 10) reflekteer die kern van Daniel se dilemma - aan wie behoort soewereiniteit,
en aan wie behoort die gelowige sy lojaliteit te betuig? Aan wie moet onderdanigheid betoon word?
"As die koning dan jul voorkoms

(C';J~l C:l':;J)

sou sien, in vergelyking met die jongmanne saanl met julie,

sal julie skuld op my hoof bring" (v 10). Die woorde, 1J':JPl m'E, kan op verskeie maniere vertaal word. Oit
kan verwys na die hoofpaleisbeampte se siening van die verband tussen die kos en ' n gesonde voorkoms :
"As hy jul voorkoms of gesondsheidstoestand sou sien en dit is swakker in vergelyking met die ander
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Dit is die moontlike betekenis van -':;:?IJ;:i, moomlik afgelci van die Akkadiese massaru en wat slegs hicr in die Ou
Testament voorkom.
Walvoord (1971 :39) vertaal met "worse looking, poor in comparison". Oit verwys nie daarna dat die manne siek
sal Iyk nie, meen hy, maar eerder dat hul voorkoms anders sal Iyk - hulle sal bleker of maerder wees. is sy
voorstel. Die woord word ook in 2 Kronieke 26 : 19 en Spreuke 19:3 gebruik. Die Septuaginta kies vir ' n woord
wat "swak" betcken. Charles (1929:20) vertaal die frase met "Iest he should see your faees meancr (or worselooking) than thc youths of your own age" .
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jongmanne". Die woord vir
(soos in 3: 19).

[D'E)

Dan beteken

kan egter ook verwys na ' n mens se gesigsuitdrukking eerder as voorkoms

0';),,1

"k\-;:tad of ontevrede".

imjJlii<asies uit: " Ek vrees my heer die koning

Die antwoord van die hoof spel politieke

sal sien dat jul gesigsuitdrukkings ontevredc is in

vergelyking met die jongmanne saam met julie en dan sal ek skuldig wees voor die koning (omdat ek nie sy
opdrag stiptelik uitgevoer het nier'. So venneng die

skr)~\er

die saak van ' n gesonde voorkoms met die saak

van gesindheid. Om die koning se kos te weier, hou die implikasie van politi eke andersdenkendheid in. Dit
impliseer selfs opstand.

124

God het reeds die paleisbeampte se hart gunstig teenoor Daniel gestem .
ontwikkeling van die verhaal word al groter.

God se aandecl in die

God het hom 0'00")':>1 ,on':> ("gunstig en sirnpatiek gesind")

gemaak. Dit is God se werk in die verhaal. Sy gee (]m - vv 2, 9 en 17) Die skrywer gee die perspektief om
vir die Jood te wys dat haar God a!,>ter die skenns aan die wcrk is . Die gelowige kan vertrou dat Sy in beheer
is, en dat Sy selfs in ' n amptenaar van die Babiloniese hof se hart kan werk.

Diesclfde God wat

beginselvastheid vra, beskenn haar kinders. En Sy kan, omdat Sy in beheer is . Deur die lidwoord saarn met
God te gebruik, word benadruk dat juis Sy God is en dat alles in haar mag is, ook in Babel of Sinar (Helberg
1994a:25). God maak die hoofpaleisbampte goedgesind teenoor Daniel.

125

Ten spyte van God se ingrype weier die hoofpaleisbeampte. Dit is die skrywer se wyse om spanning in
die verhaal op te bou. God gryp in, maar nie eens dit help om Daniel sy sin te laat kry nie. As die bcampte
wat verantwoordelik vir die jongmanne is, nie kan help nie, en as God nie kan help nie, wat kan Daniel
doen? Dit Iyk of hy nie suksesvol gaan wees nie. Die spanning bou in die leser op. Is God se ingrype regtig
magtiger as die masjinerie van die Babiloniese ryk waarteen Daniel te staan gekom het?

Die

hoofpaleisbeampte verduidelik dat hy bang vir die koning is. Die koning het self bepaal wat die jongmanne
se dieet moet wees.

En as hy sien dat die jongmanne nie goed Iyk nie, sal die vinger direk na hom as

hoofpaleisbeampte wys .
Hiema wend Daniel hom tot die onmiddellike opsiener, die amptenaar wat deur die hoofpaleisbeampte
oor die Joodse jongmanne aangestel is. Die indruk word geskep asof hy vir die voorbereiding van hul kos
verantwoordelik was.

Na

Daniel se gesprek met die hoofpaleisbeampte weet hy wat om voor te stel . Hy Ie

klem op hul voorkoms. Hy kies wei ' n ander woord as die hoofpaleisbeampte. Die hoofpaleisbeampte Ie
klem daarop dat die koning aan die
124

125

D:J'JO!

("julie voorkoms") van die drie Joodse jongmanne sal agterkom dat

Oil was immers hockom die vier in Babel bcland het - omdal die Joodse yolk in opstand gekom hel leen die
Babiloniese grootkoning. In die opinie van die hoof sou so ' n gesindhcid duidelik sigbaar wees as die koning
kennis sou neem van hul weiering om sy kos Ie eel. En die hoof sou besku1dig kon word dat hy opsland ooglopend
onder die koning se oC geduld hel, selfs gevoed hel deur 101 die versoek toe Ie slem. Die amplenaar kan nie
veranlwoordelikheid vir nie-konfonnileit aanvaar nic (Fewell 1991 :20).
Die woord wat vir "guns" gebruik word , D~1:lIJJ, korn van die woord on.." wat «baannoedcr" ("womb, viscera" -

Stoebe 1997c: 1226) beteken. Die woord is 'n abstrakte meervoud, wal as "genadevolle mededclings" ("mercies")
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hulle nie sy gocie kos geeet het nie. Daniel stel voor dat sy kos, On dieet van grocnte en water, hul

C'X'Q

("ons voorkoms") sal verbeter. Hy skets die prentjie sodat die opsiener dink dat hyself munt uit die situasie
gaan slaan. Die manne vir wie hl'

v~ r~ntwoorddik

is, sal beter Iyk as die ander jongmanne. En dit sal die

opsiener goed laat Il'k voor die koning. Daniel toon dat hy wys is .
Daniel kom nie met ' n direkte versoek dat die kos uitgeskakel word nie. Hl' weet dat die opsiener die
toestemming van die hootpalcisbeampte nodig sal he om dit te doen . En die toestemming is reeds geweier.
Daarom maak hy ' n voorste!' Doen On eksperiment vir ' n periode om te bepaal wie die beste Iyk - ons wat
die groente eet of die jongmanne wat die koningskos eet. Die risiko aan die eksperiment verbonde is baie
klein.

Die opsiener stem in, en die leser slaak 'n sug van verligting.

Die Jood kan sy eie identiteit as

gelowige en toewyding aan God bewys .
Die eksperiment duur tien dae. Dit getal "tien" het in apokaliptiese Iiteratuur simboliese betekenis . Dit
dui die grootste getal aan. Die verteller gebruik die getal in Daniel I as 'n hiperbool (LaCocque 1979:31).
' Tien" is ' n segswyse om aan te toon dat die eksperiment vir ' n baie lang tyd geduur het, so lank geduur as
wat nodig was om die verskil raak te sien . Die getal is nie bedocl om letterlik opgeneem te word nie.
Wat sal die uitslag van hierdie eksperiment wees?
voltooi word.

God sien hul toewyding raak.

jongmanne vertoon.

12'

Reeds hier (v 15), se die skrywer wat in vers 17

Sy secn en beloon hulle deurdat hullc beter as die ander

En die bewys daarvan is dat die opsiener die koningskos permanent wegnccm . Hulle

kry slegs g rocnte .
Die spanning bereik sy hoogtepunt as die eksperiment toegelaat word. As die proefueming slaag, vind
die ontknoping plaas. Alhoewel die verteller nie noem dat God die oorsaak van die positiewe gevolg van die
eksperiment nie, sien die leser raak dat net Sl' dit kon doen.
Die rweede eeuse Jood het hierin die bemoediging gehoor dat God getrouheid aan Haar beloon.

Die

versoeking waarvoor die Jood te staan gekom het, was assimilasie aan Antioehus IV se aantreklike beleid
van hellenisering.

Talle Jode het in die tweede eeu geredeneer dar goeie samewerking tussen Jode en

Helleniste ' n wedersydse verryking vir Jood en Hellenis sou wees.

Antiochus IV het aanvankJik ook nie

groot eise aan die Jode gestel nie. Hy wou slegs hul lojaliteit tenoor hom verseker. Die Joodse stand vir hul
godsdienstige beginsels, wat tot die Makkabese opstande gelei het, het egter belangrike gevolge ingehou om
die Joodse volk te help oorleef (Porteous 1979:3 1).

126

12?
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vertaal kan word. Dit word hier gebruik om te verwys na liefde of empatie, wat vol gens die antieke mens in die
ingewande van die mens gesetcl is (Wood 1973 :39). Walvoord (1971:39) vertaal met "diepc simpatie".
In Rut 4: 18-22 meld die skrywer tien name vanaf Peres tot Dawid as sy die geslagsregister van Dawid beskryf. am
die indruk van voHedigheid weer te gee. Psalm 83:6-9 noem tien name van vyande \Vat Israel skade berokken. as
' n wyse am die totaliteit van vyande uit te beeld. En die digter van Psalm 150 roep haar lesers op am die Here
voHedig en met aHes in huHe te loaf. deur tien maal die term. "Prys God! ". te gebruik. Die getal "tien" dui
voHedigheid in die Ou Testament aan.
Hellenisme het wyd verspreide immoraliteil gekweek. Alletiese kompctisies en openbare baddens, waar naaktheid
bekJemtoon is, hel dil versterk. Sommige Jade hel operasies ondergaan am hul besnydenis te bedek omdat die
146

Hoofstuk 3: God bcloon gctrouhcid

3.3.4

God beloon Daniel se getrouheid - vers 17

God skenk die gawc van wysheid, verstand en insig aan die vier Jode (v 17). Met uitsondering van twee
woorde waarmee "wysheid" in vers 4 aangcdui word, kom al die ander woorde weer in vers 17 voor. Die
fokuspunt van wysheid omsluit die kosepisode by wyse van inc/usia .

I"

Die skrywer laat val die kJem op

God se ingrype wat die aanstelling van die vier Joodse jongmanne aan die Babiloniese hof bepaa!.
God beloon Daniel se lojaliteit wat in gehoorsaamheid realiseer.

Die beloning word aan al vier Jode

gebied (v I I impliseer dat die drie vriende ook lojaal aan die Here bly) . God beloon DaniCi spesifiek deur
aan hom ' n verdere gawe te gee. God gee aan hom

mD';>Qll'1\i-';>~J 30 p~

("begrip in aile visiocne en drome") .

In die res van die verhaal word daar nie weer na die vermoe om drome uit te Ie verwys nie . Hierteenoor
vorm "wysheid" die fokuspunt van die opleiding en aanstelling van kwekeling-wyse manne.

Daniel se

vermoe om drome uit te Ie dui egter die verband met Daniel 2 aan.
Vir die geimpliseerde leser van die Danielverhale het wysheid 'n spesifieke assosiasie. "Wysheid" gaan
om politieke vemuf om drome, gesigte en visioene uit te Ie, toekomsvoorspelling wat aan astrologie, uitleg
van voortekens, bestudering van diere se ingewande, ensovoorts gekoppcl is, en politieke vemuf om te
regeer of advies te gee (v 20).

129

As die gebruik van die woord "wysheid" met die van Spreuke, Prediker en

Job vergclyk word, is dit duidelik verskillend. Die wysheidsliteratuur van die Ou Testannent is didakties en
rcflektief van aard, terwyl die wysheid van Daniel en sy vriende nie in een van die twee cienskappe gcteken
word nie (Anderson 1984:7). Vir Daniel gaan dit nie om lcring of refleksie nie. Alhoewcl daar spore van
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Helleniste dit as mutilasie beskou en daarop neergesien het (1 Makk 1:15). Plattelandse Jode, wat in baie gevalle
minder opgevoed was, het weerstand teen die hclleniscringsbcleid gebied. Die Scleukiede het in Jerusalem
hoofsaakJik gesteun op die groep wat bestaan het uit lede van die priesterlike en aristokratiese klasse, onder Iciding
van die Tobiade·familic. Die familie het gemeen dat die weg van samewerking die beste (en enigste) manier was
om vreemde oorheersing te oorleef. Ten minste wou hulle die oorheersing saveel as moomlik neutraliseer
(LaCocque 1988: 19). Die Oniade·familie, wat ook invlocdryk was, staan die SeJeukiede tee. Hulle steun die
Ptolemeers wat in Egipte regeer. Hullc is die konserwaticwe groep wat veral op die platteland groter steun genic!.
Wanneer Antioehus IV sy maatreds teen die Jode instel, is dit deels omdat ' n sekere groep Jode sy
helleniseringspogings tecngestaan het. Maar andersyds is Antiochus se maatrctls polities van aard. Die Oniadefamilie, wat hellenisering teenstaan. ondersteun immers Antioehus sc primere teenstaander. Egipte.
Die struktuuranalise het aangetoon dat die verhaal as volg in 'n ringskomposisie saamgestel is:
Al
tydsaanduiding van begin van ballingskap
B1
jongmanne uitgesoek vir paIeisdiens
Cl
Daniel se besluit oor kos, proefneming en uitslag
C2
God gee wysheid
B2
toets voor koning. jongmanne in paleisdiens
A2
tydsaanduiding van einde van ballingskap (vgl 3.2.2 .10).
Dat "wysheid" ' n belangrike rol speel, word beklemtoon deur die woordgebruik: die Aramese hakkim kom
veertien keer in die boek voor, terwyl die Hebreeuse gogma sewe keer gebruik word. Dit verwys volgens So:b6
(I 997a:420) na menslike "cunning and ski/f'. as iemand ' n meesterlike begrip van ' n onderwerp venoon. Dit word
oak in verband met magic gebring. en die meeste verwysings in Daniel word so gebruik: na iemand wat onderleg
is in toekomsvoorspelling en die verklaring van tekens.
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die wysheidsbeweging in die boek is, is Daniel se wysheid eerder polities en manties van aard.

130

Dit kom

oorcen met die gebruik in die Josef- en Esterverhale.
Vcrs 17 sluit by verse 2 en 9 aan as dit die hand van God agter die gang van die geskicdenis sien. Die
anti eke mens het geglo dat die god van die land oor die grondgebied heers. Hierteenoor toon die verteller
aan dat God in beheer is oor die omstandighede van mense, ook op vreemde grondgebied .

3.3.5

Die Jode slaag die toets - tien maal beter! - verse 18-20

Die koning het bepaal dat die jongmanne drie jaar in opleiding moet bly.

131

Die koning praat met die

jongmanne. Hy toets hulle persoonlik, want hulle gaan in sy diens staan. En die uitslag is dat niemand met
die vier Jode kan vergelyk nie.
Die koning vind mettertyd uit dat hulle in enige saak waarin hy hul advies vra, tien maal beter as sy ander
adviseurs is .

Die skrywer beklemtoon dat die Jode beter is as die gevestigde wyse manne, die

ln1:J';>r,l-7:;>J llZl(\ D':JI\lt\~ C'OOl8;T7:;> .

132

En nie net beter nie - tien maal beter! Weer kom die simboliek van

die getal "tien" na vore in Nebukadnesar se beoordeling van die vier Judecrs se vermoens . Die getal tien is 'n
ronde getal, wat wil sc: "hecltemal" (Helberg 1994a:27).

\33

Hul bcloning is l1tl!l:, "om voor die koning te

staan" , wat na 'n slaaf verwys wat voor sy mcester staan om diens te doen, om sy meester se behocftes te

· en op dragte U1t' te voer.
dlen

130

131

132

\33

134

1}4

Die ooreenkoms tussen die DaniCiverhale se wysheid en die van die wysheidsliteratuur van die Ou Testament Ie in
die bcnutting van die vergeJdingsleer. Die vergeldingsleer bepaal dat bcloning op ' n gocie lewe, en vergelding op
' n sondige lewe volg. "The dominant assumption about exile in the Old Testament, propounded especially in the
Deuteronomic tradition, is that exile is punishment (2 Kings 17 :7-23 ; sec even Isa 40:2)" (Brueggemann 1997:22).
Die verhaal in Daniel 2 speel af voor die opleidingstyd verby is. Dit skep die probleem hoe om die eerste en
tweede verhale se besonderhede met mekaar te versocn. "Drie" word ook hier simbolies gebruik, om die volledige
tydperk aan te dui, eerder as ' n leuerlike periode van drie jaar.
o'otnry;:> (towenaars) word gebruik vir die waarsecrpriesters van Egipte. Die woord word van die Egiptiese parallel
afgcJei (Baldwin 1978:85). Anders is die woord afgelei van mn , "stilus" of "skryfstig", wat sou dui op diegene
wat geskryf het, of die "skrywers". Kochler & Baumgartner (1958 :333) mccn dat die Babiloniese woord na 'n
"Wahrsage-Priester" verwys, 'n priester \Vat in magie spesialisecr. c·~"'~ word gebruik vir "voorspellers" of
"bckoorders" . Die woord kom van 'n Akkadiese wortel wat in Siries oorgegaan het. Daar het dit die betekenis
van 'n slangebesweerder of -bekoorder. Die terme wil op die bre" grocp van gelccrde wyse dui wat 'n belangrike
rol as adviseurs aan die koninkJike hofvervul het. Sien Bultema (1988:57) wat die wyses as astroloe vellaal. en dit
kwalifiseer as die manne wat in die gang van die sterre meen om ware wysheid oor die tockoms en die verloop van
sake te vind. Die Vulgaat vertaal die twee benamings met "sofiste" (of wyses) en "filosowe" (Archer 1958:23).
Die twee terme het egter nie te doen met die Griekse fiJosofie en sofie as geleerdheid en retoriek nie, maar eerder
met kennis van die mitologie en die bestudering van voortekens, wat die ehaldeers as 'n filosofie bcstudeer het.
Tien maal is die vertaling van tienjadot, "hande". Dit beteken dat elkeen van hulle gelyk aan tien hande was, of
dan vyfpersone (so meen Wood 1973:46).
Diebegrip kom ook in I Samuel 16:21 ; I Konings 12 :6-8 ; Lukas 1:19 en Matteus 18:10.
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Die enigste werkwoord wat in die verhaal aan God as subjek gebind word, is "om te gee".

\35

Die Here

gee (v 2, 9 en 17). So bepaal Sy die gang van die geskiedenis waarvan Daniel se lewe 'n klein onderdeel
vern .

Dit is diesclfde Jode \Vat hul onafhanklikheid van Nebukadnesar aantoon deur nie sy kos te eet nie . Hulle
betoon so hul getrouheid aan
~:'Jlil

God .

Die verteller gebruik nou hul

Hebreeuse teofore name,

?!{9'IJ "::18 ?!{':j , om aan te toon dat hulle tien maal beter is omdat hul God hulle beloon het vi r hul

getrouheid.

Die gebruik van die Joodse name is ironies, want die leser verwag dat die vier Judecrs in die

teenwoordigheid van die koning met hul Babiloniese name aangedui sou word.
Hoc ironies dat die vier Joodse jongmanne die mees uitsonderlike blyk te wees wanneer hulle in die toets
voor die koning staan .

Diesclfde manne kon van opstand en rebellie verdink word omdat hulle

ongehoorsaam aan die opdrag van die koning was en sy kos geweier het. En nou dien hulle hom. Juis hulle,
die opstandclinge, word die koninkJike adviseurs' Die volk \Vat vir hul opstand teen die Babiloruese koning
in ballingskap weggevoer is, staan nou voor die koning om hom van raad te bedien .
Die indiruk word geskep dat die vier manne polities eensgesind met die koning is . Die irorue is dat hulle
deur hul diens aan die Babiloruese koning God verteenwoordig. Wat sal gebeur as die manne geroep word
om politi eke trou aan die koning aileen te bewys?

Dit sal nie lank neem voor die vraag in Daniel 3

beantwoord word nie.

3.3.6

Daniel dien die konings tot Kores aan bewind kom - vers 21

Die verhaal sluit af soos dit begin het. DaniCi bly in paleisdiens tot die eerste jaar wat Kores aan bewind
kom . Die diensaanvaardingsjaar van Kores vind in die jaar 550 v.C . plaas . Die datum ka., egter ook verwys
na die eerste jaar wat hy oor die verowerde Babiloniese ryk regeer (in 540) . C Ie Roux (1995:7) meen die
datum in vers 21 verwys na die jaar, wat oorloop in die jaar wat die Persiese koning ' n edik uitvaardig dat
Jode na hul tuisland mag terugkeer (539)
van verskillende koningshuise was .

Dan beteken dit dat Daniel vir sestig of vyf en sestig jaar in diens

Daniel was dus vir die volle tydperk van die ballingskap in Babel.

Daniel is verteenwoordigende sirnbool van die Jood-in-ballingskap .
Daniel moes hoogs bejaard gewees het teen die eerste regeringsjaar van Kores. Oil is egter nie vir die
verteller van belang rue. Met die datums wil sy iets heel anders demonstreer as hoe oud haar karakter sou
geword het. Sy maak van DaniCi 'n sirnbool van die ballingskap . Haar karakter vertrek saam met die eerste

\35

Die werkwoord, wat die vyfde meeste van werkwoorde in die Ou Testament gebruik word, dui die proses aan
waardeur ' n objek of saak in beweging gestel word. Hieruit kom twee basiese betekenisse: die een dui op die in
beweging stel of pia sing van ' n objek (om iets in beweging te stel in die rigting van), en in terme van persone. am
te veroorsaak dat iets na iemand kom. Die ander dui op ' n saak wat in beweging korn in die sin van "om te
veroorsaak" of "om te doen" (Labuschagne I 997b:776).
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ballinge en bly onder vreemde oorheersing tot met die edik van Kores . Daniel word die figuur waarmee die
verdrukte Jood haar kan assosieer.

136

DaniCi oorleef die ryk wat hom Qevange

;;e~eem

het.

Vir die tweede eeuse Jode wat deur die

helleniseringsbcleid van Antiochus IV geraak word is hy 'n toring van sterkte en 'n ster van hoop (King
1954 :32). Die slolvers klink na 'n ironiese lag uit die heme!. Die Babiloniese koni ng lei DaniCi op om voor
hom te staan, maar uiteindelik staan Daniel voor die Babiloniese koning se oorwinnaar, Kores (Veldkamp
1940:14).131
Vers 21 weerspreek DaniCi 10: I, wat na die derde regeringsjaar van Kores verwys . Hieruit

is dit

duidelik dat Daniel I op ' n vroee stadium apart van ander dele van die DaniCiboek kon funksioneer.

Ten slotte, waarin bestaan die ooreenkoms tussen die sesde ccuse ballingskapsituasie wat die
veronderstclde Sitz im Leben van die Danielboek is, en die werklike tweede eeuse historiese Sitz im Leben?
Die situasie is in die tweede eeu tot 'n kJimaks gedryf deur die Sinese heerser, Antiochus IV, se opdrag dat
'n beeld van sy god in die tempel van Jerusalem geplaas word . Hy bevecl ook dat offers vir sy god op die
brandofferaltaar voor die tempel geoffer moet word . Getroue Jode was bereid om te sterf om die opdragte
tccn te staan. Vir vroom Jode wat getrou aan hul gewete leef, het 'n tyd van wrede vervolging aangebreek die eerste volskaalse J codse pogrom. Die eerste Danielverhaal roep in die konteks onmiddellik assosiasies
op met die tempelgereedskap wat in die skatkamers van Marduk se tempel beland het, asook die analogie
van DaniCi se keuse om die koning se kos te weier op.
Die belang van die verhaal

Ie daarin dat dit die waarde van lojaliteit aan 'n beginsel onderstreep (Porteous

1979:32). Die beginsel handel dus nie oor kos nie, soos wat Porteous impliseer as hy dit in verband bring
met Paulus se uitspraak in I Korintiers 10 oor kos wat aan 'n afgod gewy is .

138

DaniCi I is nie direk binne

die konteks van die Antiochus IV-vervolging geskryf nie. Dit kan gesien word uit die vier Jode se positiewe
ingestcldheid teenoor die heidense konings . Humphreys (1973 :211) het reeds daarop gew)'s dat die twcede
ecuse skrywer van die Danielverhaal ' n lewenstyl vir die Diaspornjood wou voorste!' Dit het daarin bestaan
136
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Volgens die struktuuranalise dien die tydsaanduiding (in vv I en 21) as omraming of indusia van die storie.
Monsma (1957:34) en Bultema (1988:58) beweer dat Daniel vir die edik van Kores (2 Kron 36:23)
verantwoordclik is. Indien die Danielfiguur as ' n legende beskou word wat deur ' n tweede ceuse skrywer geskep
word, is die mening irrelevant. In dieselfde trant meen Exell (s.a.:xiii) dat die vrylating van die koning van Juda
tydens die regering van Amel-Marduk (of soos 2 Kon 25:27 hom beskryf. Ewil-Merodak) na sewe en dertigjaar se
gevangenskap, aan Daniel se voortgaande in"loed te danke is. Die spelnllasies maak slegs sin as die historisiteit
van die Danitlfiguur crken word.
Paulus gee 'n duidelike riglyn : kos wat in die slaghuis te koop aangebied word nadat dit aan afgode gewy is, mag
deur gelowiges gebruik word omdat die afgod in elk ge"al 'n nie-entiteit is. en die gelowige haar nie daaraan hoef
te steur nie. Die enigste uilSluitsel op die beginsel is dat die jong gclowige wat swak mag wees, nie tot struikeling
gebring mag word nie. Sien ook De Haan (1947 :30) se opmerking dat die verhaal die belang wil onderstrcep dat
die "rome hom weerhou het van die "soul-damning and body-wrecking concoction of hell. intoxicating drink", en
dat die verhaal die modeme gelowige wil waarsku dat God se seen daarvan afhankJik is dat sy in Daniel se
"octspore volgl Vergelyk ook die lied wat vroeer aangehaal is: "Wees jy ook ' n Daniel. al staan jy aileen. "
150

Hoofstuk 3: God beloon getrouheid

dat die Jood die welsyn van die stad waarin sy bly, moet soek en bevorder, terwyl sy ook getrou aan die Tora
bly (vgl Jer 28 :7, 28) . So word 'n wereld geskcp waarin God die getroue gelowige wat deur krisis en lyding
gaan, beloon. In die wereld kan die Jood die spanning tu sscn die verwagtinge van die heidense hof en die
eise van die Tora hanteer (Collins 1984a:46).

3.4 N arratologiese sintese
In die struktuur-analitiese bespreking sowel as die detail-analise van die teks het narratologiese aspekte
ter sprake gekom. Hier bied ek ' n sintese van die belangrikste aspekte waarvoor narratologiese kritiek in die
teks oplel.

139

Die Danielverhale maak 'n onderskeid tussen die werklike en geimpliseerde skrywer noodsaaklik .
Historiese kritiek toon dat die werklike Danieskrywer in die tweede eeu leef, as redakteur wat die onderskeie
verhale (Dan 1-6) in lyn met mekaar bring, en dit in 'n bundel byeenvoeg. Die werk ontstaan in reaksie op
die Antioehus IV-vcrvolginge, wat tot dic Makkabese opstande lei. Die geimpliscerde skrywer, DaniCl, lecf
egter in die eeu(e) tydens en na die Babiloniese ballingskap . Hy word geteken as ' n belangrike amptenaar
aan die wcreldheersers se koningshof. Die werklike skrywer skep die fiksie van 'n geimplisecrde skrywer, en
skuil dan agter die figuur om haar verhaal historiese beslag te gee.
Die geimpliseerde skrywer word van die verteller onderskei. Die verteller vertel wie op watter stadium
wat doen, of se.

Die leser herken die geimpliseerde skrywer slegs deur wat die verteller se - deur die

gesprckke van die karakters, en deur die organisasie en aanbieding van die intrige en agtergrondgegewens .
Die vcrteller is as't ware die stem wat die geimpliseerde skrywer gebruik om haar verhaal te verte!.

3.4.1

Verteller

Die verteller speel 'n belangrike rol in die verhaa!. Dit is haar teologiese uitkyk wat beslissend vir die
verhaal is.

140

God gee Jerusalem en die tempelvoorwerpe in Nebukadnesar se hande. God gee aan die

hoofpaleisbeampte goeie guns jeens DaniCl se versoek.

God gee aan die vier Judecrs wyshcid en insig.

Sonder die inligting, wat nie aan die karakters bekend is nie, sou die verhaal min vir die leser vertcl het. Dit

'"
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Struktuur-anahse
. en narratologiese kritiek gebruik dieselfde terminologie (intrige, karakters, agtergrond, ens), en

bedocl diesclfde daarmee. Die verskil kom voor by die invalshoek wat die onderskeie benaderings gebruik.
Struktuur-analise beskryf die karakters, agtergrond, intrige en so meer aan die hand van die teksstruktuur.
Narratologie beskryf dieselfde temas aan die hand van die organisering en aanbieding van die verhaa!.
Ek aanvaar dat die geimpliseerde skrywer/verteller van die Danitlverhale vroulik kon wees, omdat dit in die
Semitiese wereld gebruiklik was dat vrouens, net saos mans, verhale vertcl het.
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IS

'n kenmerk van bybclse verhale, dat dit vanuit 'n teologiese oogpunt beskryf word.

belangrike rol in bybelse verhale.

141

God speel 'n

Die verteller bepaal die teologiese gang van die verhaal.

Die verteller se historiese uitgangspunt vorm die evaluerende gesigspunt van God. God se evaluerende
gesigspunt verteenwoordig 'n etiese standpunt, wat bepaal wat reg en verkeerd is.

Die geimpliseerde

skrywer gebruik God se perspektief om haar verhaal te struktureer. Wanneer sy na God verwys, voml dit
e1ke keer 'n draaipunt in die verhaal. Die gc,igspunt van God bepaal ook die leser se vereenselwiging met
die karakters en die gang van die verhaal.
getrou aan God bly.

Die leser beleef simpatie (en empatie) met DaniCl, omdat hy

Sy sien die ironie van Nebukadnesar se gedrag (v 2) raak , naanllik om die

tempelvoorwerpe in sy tempel te plaas, omdat sy dit kontrasteer met die perspektief van die verteller. Die
verteller het reeds Nebukadnesar se oorwinning aan die Here toegeskryf (v 1). Die feit dat Nebukadnesar (en
sy amptenare) teenoor God gestel word, lei daartoe dat die leser hulJc met antipatie beskou . I~l
Die verteller gebruik God se evaluerende gesigspunt as 'n kragtige retoriese instrument. Die verteller hou
die evaluerende gesigspunt as normatief voor. Sy bied duidehke leiding aan lesers hoe hulle die verhaal
moet verstaan. Die evaluerende gesigspunt vorm die standaard wat die interprelasie van die verhaal bepaal.
Die verteller skuil as ' t ware agter God se gesag om haar etiese standpunt te regverdig.

'"3

Die evaluerende

gesigspunt vorm die perseptucle gesigspunt, in Chatman (1990 :78) se klassifikasie, of die ideologiese vlak in
die gesigspunt, volgens Uspensky (1973:134). Die perseptuele gesigspunt is die perspektiefwat die verteller
gebruik om die gebeure te vertel.
Die evaluerende gesigspunt bepaal ook die verhaal se bcJange-perspektief. Die geimpliseerde leser sien
raak dat die koning se bona fide-besluit oor die kwekeling-wyse manne se daaglikse voedselvoorsiening
Daniel se belange direk raak . Sal Daniel (en sy vriende) bereid wees om te kompromitteer? Reinheids- en
kultiese tradisies is vir Jode in die gebruik van kos baie belangrik .
Die beslissende draai in die verhaal kom voor as DaniCl sy belang met die van God identifiseer. Die
verteller noem dit nie eksplisiet in die verhaa1 me.

Maar die geimpliseerde leser het dit onmiddellik

raakgesien . Die verteller beklemtoon dat Daniel se belange met die van God vereenselwig word deur die
godsdienstige assosiasie van Daniel se besluit oor die kos te verswyg. In die geval dien DaniCl se belangegesigspunt ook die verhaal se bclang.
Die verteller stel twee gesigspunt langs mekaar. Aan die een kant staan die koning se gesigspunt, as hy
bepaal dat die jongmanne wat as aspirant-howelinge gekies word, aan streng kwalifikasies moet voldoen .
141

Vir een van die mees konsekwente en bevooroordeelde teologiese uitkyke kan die Kronis se bcoordC\ing van die
konings van Israel en Juda vergelyk word - dit is die priester wat vanuit ' n tempeloogpunt na die politieke situasie
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Op fraseologiese vlak verraai die veneller haar gesigspunt deur drie verwysings na God (vv 2, 8 en \7). Op
tempcreel-spatiale vlak gebruik die veneller die kDntras tussen Jerusalem en Babel, met die assDsiasies wat dit vir
geimpliseerde lesers inhou.

kyk.
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Hulle moet sander Iiggaamsgebrek, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat am in die
paleis diens te doen, wees (v 4). Hulle moet oak vaardig in die Chaldese skrif en taal wees. Daardeur erken
hl'lle :lie koning se gesag, sowel as die gesag van die gode wat deur die koning vereer word . Die kor.;ng se
bydrae tot die aspirant-howelinge se toerusting is die opleiding wat hy aan hulle laat gee, en die kos en v.yn
wat van sy tafel kom . Aan die ander kant staan Danid se gesigspunt, as hy kies am aan sy God getrou te bly.
Hy erken die gesag van sy God . Die risiko wat hy in die oe staar, is dat sy besluit die koning se argwaan op
die hal s kan haa!.
Die verteller gebruik meer as een gesigspunt vir ironiese en dubbelsinnige doeleindes . Dubbelsinnigheid
kom in Danid I voor as onderskeie karakters albei gesigspunte, God s ' n en die koning s' n, as die waarheid
voorhou . Hieruit ontstaan 'n stryd tussen konflikterende gesigspunte. In Danid I is dit 'n onewercdige stryd.
Wie kan immers teen die were1dheerser, Babel, stand hou ? Dit is die element wat spanning in die intrige van
die verhaal opbou. Hoe kan Danid dit waag am aan die koning ongehoorsaam te wees? Sy optrede sou selfs
as rebellie geinterpreteer kon word. Wie waag dit am in opstand teen die Babiloniese koning te kom?
Die verteller breek die raamwerk van haar verhaal ("breaking frame") wanneer sy na God verwys . Sy
gaan staan bokant haar verhaal am iets vir die leser te sC. Die leser kan nie uit die verhaal allei dat God
Jerusalem en Jojakim in Nebukadnesar se hand gegee het, of die hoafpaleisbeampte gunstig gemaak het, of
aan die vier Jode wysheid gegee het nie. As die verteller dit nie vir haar se nie, sal die leser dit nie weet nie.
As sy dit nie geweet het nie, sou die verhaal min sin gemaak het. Dan was dit ' n verhaal van vier Jode wat
die koning se kos weier, en steeds in die eksamens suksesvol is . Nou kry die verhaal toegespitste betekenis:
omdat Daniel aan God getrou bly, seen en beloon God hom deur aan hom die nodige wysheid te gee. Dit
bring die pcrspektief dat God so groat is dat Sy die gang van nasies bestuur.

Vir die redc is Danid 'n

belangrike figuur aan die Babiloniese (en Persiese) hof.
Gcgewens in Daniel 1:1-2 is histories onjuis. Wanneer die verhaal as 'n litercre produk beskou word,
verskaf dit geen probleme vir die leser nie. Die leser ondemeem om die verteller te vertrou . Die verteller
span 'n historiese gebeurtenis in om haar verhaal tyd-ruimtelik te lokaliseer. Die historiese plasing is wei van
belang ter wille van die assosiasies wat dit oproep.

Oat die presiese gegewens nie met die werklikheid

ooreenstem nie, is vir die Iitercre kritikus en dus vir die narratologiese Ices van die verhaal nie van belang
me.

Die verteller se gesigspunt kom oak na vore in die wyse waarop sy die kara].,ters se name gebruik . Daar
word slegs twee maal na Jojakim verwys (in w I en 2) . Hy word elke keer as "koning" beskryf. Die eerste
keer word dit met die byvoeging "van Juda" presiseer.

Die beskrywing van Jojakim as koning staan in

direkte kontras met Nebukadnesar, wat oak as koning beskryf word. Nebukadnesar word as "koning" aan
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"The right way of thinking . is aligned with God's point of view" (powell 1990:24). Wat God dink, is per
definisie waar en reg (Kingsbury 1984:4-7).
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die begin en einde van die vertelling beskryf (in vv I en 18). Verder word hy net as "Nebukadnesar" (in v 2)
en as "koning" (vv 10, 20) aangedui.

Die verhaal leen hom nie tot verwarring oar wie die koning is nie.

Jojakim is immers uitgeskakel. Die Here het hom in die hand van die koning van Babel gegee. Dit Iyk na
magsoorname en - oorgawe, maar die verteller se gesigspunt bcvestig ' n ander magsoorname. Die verteller
se gesigspunt dui op die kontras wat in haar wcreld funksioneer : tussen Jojakim en Nebukadnesar, Jeru salem
en Babel, die Jood en Babilonier, en JHWH en Marduk .
Die hoofpaleisbeampte word by die naam aangedui , as n karakter wat 'n belangrike ral vervul.

Die

opsiener speel 'n kleiner ral en vervul 'n minder belangrike funksie - hy is naamloos .
Die koning verander die vier Jode se teo fore name in name met Babiloniese ondertone . Dit het docn met
ontmagtiging en dckulturering.

Dit kan sclfs verband hou met die name van Babiloniesc gode .

In die

verhaal vervul die naamsverandering (vv 6-7) nog 'n funksie : dit dui op die Jode se opname in 'n nuwe
wcreld, waar die vreemde koning mag en besitreg oor hulle uitoefen . Die verteller bekJemtoon hierdeur haar
gesigspunt dat die Jode makJik in die Babiloniese kultuur en godsdiens opgeneem kon word, as hullc nie
doelbewus daarteen gewaak en maatreels ingestel het om dit tc keer nie.
Oat die vier Jade wei daarteen gewaak het am nie in die vreemde hof opgenecm te word nie, sien die
Icscr in die vertellcr se gebruik van die Jade se name in die res van die verhaal. Die Hebreeuse name word
konsekwcnt gebruik (vv 8, 10, II , 17, 19 cn 21) . DaniCl neem hom voor am hom nie met die koning se kos
te verontreinig nie, en in verse II en 19 word hulle as Hebrccuse getraues beskryf. Die poging van die
koning om nuwe name te gee sou 'n poging tot kapitulasie aan die nuwe wcreld uitbeeld .

Die verteller

verraai deur die gebruik van die teofore name by die vocdselepisode dat die Jode nie hul identiteit sal
wegdobbel terwyl hul aan 'n vreemde hof diens doen nie.
Die vertcller se gesigspunt kom baie duidelik na vore in haar teologiese uitsprake. Daniel I se uitsprake
oor God vervul 'n ironiese funksie.

Nebukadnesar beleer Jerusalem.

gedeelte van die tempelgereedskap weg.

As hy dit oorweldig, voer hy 'n

Hy plaas dit in die tempel van sy god.

So vier hy sy god se

oorwinning oor die God van die Jode. Maar, sc die verteller, dit is juis die God, die Here, wat vir koning
Jojakim en 'n gedeelte van die tempclgereedskap in die koning van Sinar se hand gcc. God se mag word
bekJemtoon.
Die twecde verwysing na God is problematies. God maak die hoofpaleisbeampte gunstig teenoor DaniCl
se versoek (v 9) . Tog maak dit nie 'n verskil nie. Die beampte weier steeds am aan DaniCl se versoek toe te
gcc. Die skrywer gebruik dit as 'n stylelement om spanning te laat oplaai en die vraag te stel of God werkJik
so magtig is. Wil die verteller die kJimaat skep, wat deur God se ingrype bepaal word, sodat die opsiener tot
die proefneming instem?
Die laaste verwysing na God is in vers 17 . Sy gee wysheid en insig aan die vier Jode wat beginselvas
deur die opleiding gebly het. Daniel kry die vermoe om gesigte en drame uit te Ie. Die verteller verskaf die
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inligting om te verduidelik hoekom die Judecrs beter as enige van die wyse manne is. Dit is nie 'n natuurlike
gawc wat hulle ontvang het nie. God gee dit. Die verhaal se teologiese betekenis is in 'n groot mate in die
verteller-gesigspunte te vinde.

Daarsonder sou die verhaal nie cens belangrik genocg gewees het om te

vertel nie.

'n Opvallcndc vcrwysing korn in vcrs 3

VaQL o'on"~iTiDi ;':;;1?oiJ .IJJiOi ?l\")O' 'j:lD ,

ttyan die scuns van

Israel, van die koning se saad, en van die adellikes" . Israel is al vir meer as 'n ceu in ballingskap . Wat
bedoel die vcrtcllcr as sy na Juda as "Israel" vcrwys?

Wect sy moontlik nic wat die verloop van die

geskiedcnis van dic noordclike cn suidclike ryk is nic? Sy het tog pas van Jojakim as die koning van "Juda"
gepraat?

Ek meen die vcrteller kyk docIbcwus uit die gcsigspunt van Ncbukadnesar.

Dit is dic manicr

waarop dic vertcller op Ncbukadnesar se onkundigheid wys . Ncbukadnesar is volgens die pcrspcktief nic
cens bewus van die onderskcid tussen Judecrs en Israel nie l Die vertcllcr skcts so die koning as onscnsitief
teenoor die ballinge.

Dieselfde gebeur as die verteller meld dat die koning aan die ballingkwekelingc

uitstekende kos verskaf, sonder om in ag te neem dat dit met hul oorgelewerde godsdienstige gebruike bots .
Die verteller dig die vereistes wat aan kwekelinge gestel word aan die koning se gesigspunt toe. So skets
die verteller dic ydelheid van die koning (vv 4-5). Slegs die beste, slimste, gesondste en mooiste jongmanne
mocs diens docn. Nebukadnesar is immers die koning wat oor die hele bewoonde wereld regeer. Die koning
se vereistes vorrn 'n ironiese kontras met die gegewens van verse 15 en 17. 'n Groente-en-waterdieet sorg dat
die Jode beter en mooier en gesonder as die ander kwekelinge Iyk .

En God sorg dat hulle slimmer en

gesonder is . So dryf die verteller die spot met Nebukadnesar: sy kos en opleiding is nie in staat om te doen
wat God en haar kinders se toewyding aan Haar kan doen nie.
Ek aanvaar dat Daniel se besluit om nie die koningskos te gebruik nie, vir godsdienstige redes geneem
word. Hy (en sy vriende) wy hulle ten volle aan God. Hulle verkoop nie hul siele aan die nuwe meester nie.
Die verteller skets Daniel in die verhaal as 'n toegewyde, beginselvaste en getroue mens wat nie sy God of
Jood-wees verraai nie.
Die oordrywing van die Jode se wysheid en insig - die koning vind niemand onder die kwekelinge so
goed nie, en hulle vaar tien maal beter in aile sake as die ervare wyse manne - verraai ook die verteller se
gesigspunt. Dit is 'n ideologiese of konseptuele gesigspunt. God maak die Jode die beste .

3.4.2

Agtergrond

Agtergrondgegewens dien 'n verskeidenheid van funksies.

Die gegewens kan simbolies, of lromes

aangewend word . Dit kan die manier wees waarop die vcrteller karakters aan die leser voorstel, of waardeur
sy konflik bepaal.
sosiale gegewens

Agtergrond skep ook die stemming vir die vertelling, en sluit tempore Ie, ruimtelike en
ill .

Verder verskaf agtergrondgegewens die konteks waarteen die karakters se aksies
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beskryf word.

Die verteHer verraai ook deur die agtergrondgegewens wat sy verskaf, iets oor haar

gesigspunt.

3.4.2. 1

Temporele gegewens

Geen vertelling kan sonder 'n tydsaanduiding bestaan nie . Die verteHer gee aan Daniel I 'n historiese
plasing: "in die derde regeringsjaar van Jojakim, koning van Juda" (v I) .

Dit is die jaar waarin

Nebukadnesar Jerusalem beletr. Die verteHer gee nie 'n verdere datum om aan te dui wanneer Nebukadnesar
die stad oorwin en inneem, of 'n deel van die tempclgereedskap na Babel terugvoer nie.
Wanneer die koning in Babel terug is, gee hy opdrag dat jongmanne uit die baHinge gesoek moet word
wat voor hom kan staan.

Dit vul die ontbrekende inligting in: die koning het nie slegs tempelgereedskap

weggevoer, soos vers 2 kan impliseer nie.
Die jongmanne se opleiding is drie jaar lank (v 5). Die gelal "drie" het ' n funksie in die verhaal. Dit
beskryf die opleiding van die kwekelinge as voHedig en omvattend.

Gedurende die opleidingstyd vind

Daniel se gesprek tnssen Daniel met die hoofpaleisbeampte (vv 8-10), asook met die amptenaar (vv 11-16)
plaas.

Die amptenaar doen die eksperiment wat in verse 14-15 beskryf word.

tydsaanduiding van die eksperiment: "na tien dae".

Vers 15 verskaf die

Die eksperiment waartoe die amptenaar inslem, is

geslaagd. Die resultate is na tien dae sigbaar. Vir moderne lesers kJink dit onmoontlik dal die dieet na tien
dae reeds tot resullate sou lei. Die verteHer gebruik egter die getal "tien" am vir haar gelmpliseerde lesers te
verduidelik dat die periode waarin die proefueming gedoen is, omvattend genoeg was.

"Tien" dui op ' n

voHedige peri ode.
Die volgende tydsaanduiding kom in vcrs 18 voor: "op die tyd wat Nebukadnesar bepaal het dat die
jongmanne voor hom gebring moet word".

Dit is die dag van verantwoording. Die tydsaanduiding word

gebruik am Ie beklemtoon dat die koning beheer oar die kwekelinge uitoefen, en die tydstip bepaal waarop
die jongrnanne geevalueer word.
Die laaste tydsaanduiding kom aan die einde van die verhaal voor: "tot in die eerste regeringsjaar van
Kores".

144

Dit dui die lengte van Daniel se dienstyd aan vreemde howe aan. Die verwysings na tyd aan die

begin en einde van die verhaal vorrn 'n inciusia. Dit is funksioneel tot die inleidende funksie van Daniel I.
Vers I dui aan wat die vier Jade in Babel doen, en vers 21 dui aan hoc lank DanieI in Babel bedrywig was.
Dit omsluit Israel se geskiedenis van 'n krisiser:varing. Die verteHer dui aan dat DanieI vir die voHe duur van
die baHingskap in vreemde oorheersers se diens was.

So maak sy van Daniel ' n simbool van Jade in

baHingskap.

144

Die diskrepansie van Daniel I :21 met Daniel 10: I is vir historicse kritiek van belang.
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Die verwysing na die beleg en val van Jerusalem, en die Judese ballingskap, vorm in Rieoeur se terme
monumentale tyd . Dit verwys nie slegs na 'n historiese gebeurtenis nie . Vir die (Joodse) geimpliseerde leser
verte! die ballingskapsverwysing van 'n eindpunt en 'n beginpunt. Die ballingskap was die einde van .Iuca se
onafhanklike bestaan as 'n nasie-in-eie-reg, soos deur Dawid se regering gei"dealiseer. Dit was die beginpunt
van 'n nuwe bestaan, sonder die tempel en onafhanklikheid.

14'

Die ballingskap lui die tyd in dat die

Mosai"ese Tora opgeskryfword, en die Joodse samelewing om die sinagoge en yeshiva (skool) gebou word .
Tyd staan nooit in Daniel I stil nie. Die verhaal verIoop vinnig. Die krisis wat deur DaniCi se besluit in
vers 8 veroorsaak word, lei tot 'n komplekse situasie. Dit bou spanning by die leser op. Die krisis skep ook
vinnige psigologiese tyd.

Psigologiese tyd is die spoed waarteen die vertelling volgens die leser se

subjektiewe gcvoelens verIoop .
Wanneer Genette (1980: 113-160) se aanduiding van tydsvcrloop op DaniCi I toegcpas word, dui dit die
belangrikste deel van die vertelling aan .

146

Die belangrikste deel van enige vertelling kom voor wanneer

vertelde en vertellingstyd naastenby met mekaar ooreenstem.

Vertelde en vertellingstyd kom naastenby

ooreen in verse 8-16. Die verse vorm die intrige van die verhaal: dit sentreer rondom Daniel se voomeme
om nie die koning se kos te gebruik nie, en die gelukkige afloop daarvan in vers 17. Daniel se voomeme lei
daartoe dat God haar gawes aan hom en sy vriende skenk.

3.4.2.2

Ruimtclike gegewens

Daniel I speel in Jerusalem en Babel af, wat geopolitieke agtergronde vorm.

147

Die enigste ander

spatiale verwysings is na die tempel van Nebukadnesar se god (v 2) en die paleis (v 3).

Die

tempelgereedskap wat in die Babiloniese god se tempel beland, hou met die verwysing na die twee tempels
verband. Die diens wat die jongtnanne na hul opleiding moet verrig, word ook aan die tempel gekoppel.
Verwysings na Jerusalem en Babel, en die Jerusalemtempel en Marduktempel skep godsdienstige
assoSlaSles.
Melding van ruimte skep 'n kontras tussen Jerusalem en Babel (v I) wat die gei"mpliscerde leser dadelik
sou raaksien. Jerusalem het die assosiasie van "vaderIand", "geliefde stad" en ·'tuiste van God se temper'.
Babel dra die assosiasie van "veroweraar", '·wrede vyand" en "afgodstempel".

Asof die verteller die

assosiasie wat Babel oproep, wil versterk, gebruik sy die argai"esc naam vir die stad, Sinar (v 2) .

14'

Sinar dra

die assosiasie van die oorsprong van geweld, die land van sonde en simbool van mense se pogings om hul
145

Vergelyk byvoorbeeld Psalm 137 vir Jode se pcrscpsic van die ballingskap. veral vcrs 5: "As ekjou sou vergcc!.
Jerusalem, mag my rcgterhand dan vcrlam raak".
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Die tydsaanduiding in verse 1-2 dui op uitgestrekthcid, in vcrs 5 op opsomming, in verse 8-13 op bcdryf. in verse

147

14-15 op uilgestrekUleid en in vers 21 op uilgestreklheid.
Vergclyk Malbon (1986: 141) se beskrywing van tipes agtergrondgegewens.
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eie paradys op aarde te vestig. Die twee plekname vervul ook 'n dinamiese funksie as die geimpliseerde leser
die kontras tussen vryheid en gevangenskap, en sekuriteit en vemedering daarin Ices (Bal 1985 :94) . Daar
bestaan 'n duidelike grens tussen die twee plekname. Verandering van plek het simboliese betekenis. Die
Jode word uit Jerusalem weggevoer en leef in die vreemde wcreld van Babel.
Die tempel van die koning se god en die koning se paleis dien as kwalifisering van "Babel". Die vertellcr
gebruik tempel en paleis as plckaanduidingc in 'n ironiese sin.

DaniCl se God wat deur voorwerpe

verteenwoordig word, word in die god se tempcl geplaas, en DaniCl in die paleis (vv 3 en 21).

Die leser

kom agter dat Juda se neerlaag volledig is, behalwe vir die mededcling in vcrs 2: die Here is steeds in beheer .
Sy regeer soewerein, allyk alles hopeloos verlore.
Die verteller is skraps in haar beskrywing van ruimte.

Sy bied geen besonderhede oor Jerusalem of

Babel, die tempel of die paleis nie. Sy laat die inkleding daarvan aan die verbeelding van haar lesers oor.
Die beskrywing is slegs utilitaristies, om assosiasies op te raep en die verhaal "histories" te plaas . Die rede
hoekom die verteller min gegewens verskaf, is om die verhaal vining te laat verloop. Die ruimtc word statics
en onveranderd geteken.

3.4.2.3

Sosiale gegewens

'n Verdere aspek van agtergrandgegewens is die sosio-ekonomiese en politieke gebruike en instellings
wat die verhaal ten grandslag Ie. Modeme lesers is moontlik soms nie van die betekenis van die gegewens
bewus nie, en word gediskwalifiseer om die verhaal (ten volle) te begryp, omdat hulle nie kennis van die
anti eke gebruike en instellings het nie.
Die persepsie het in die anti eke wereld van die ou Nabye Ooste bestaan dat die god(e) van nasies wat
verslaan is, saam met die volk in ballingskap weggevoer is. Deur die Jerusalemtempel se voorwerpe in sy
god se tempel te plaas, neem Nebukadnesar die Jode se God gevange. Altans, so dink hy. Die leser weet
van beter, omdat die verteller haar inlig dat dit juis die God is wat Jerusalem in Nebukadnesar se hand gegee
het.
Oat hofamptenare as wyse manne opgelei is, wat verantwoordelik is om die koning van advies te bedien,
is bekend uit buite-bybclse literatuur (Aalders 1962:42). Die wyse manne het 'n bclangrike funksie aan die
koninkJike hof vervul: hulle was sowel adviseurs as toekomsvoorspellers . Dit het aan wyse manne 'n hoe
sosiale status verleen.
Voedsel speel 'n belangrike ral in die vertelling.

Die koning beveel dat die kwekelinge sy kos en wyn

gebruik. Om van die koning se tafel te eet, het die assosiasie dat die persoon deur die koning begunstig is, in
sy diens staan en aan hom lojaal is.
148

Dawid het die nagcdagtenis van Absalom geeer deur goed aan sy

Vergelyk die besprcking van Sinar by 3.3.1.
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gebreklike seun, Mefiboset, te doen (2 Sam 9). Hy doen dit deur Mefiboset van sy tafcl te laat eet (2 Sam
9:7). Daniel besluit om nie van die koning se tafel te eet nie, om sy lojaliteit aan God te betoon.

3.4.3

Karakters in die verhaal

Die verteller beskryf nie haar karakters in Daniel I direk nie. Sy skryf min oor hul gevoelens, motiewe
en gedagtes.

149

Sy beskryf slegs die gebeure, soos enigeen wat van buite na die gebeure kyk, dit sou

raaksien . Sy verwys na hul voorkoms (w 10,13 en 15), maar beskryfnie enige besonderhede nie.
Ek het in die eerste hoofstuk (1.5.3.2.3 .2) na Berlin (1983 :23) verwys, wat nie slegs die onderskeid tussen
plat karakters en ronde karakters maak nie. Sy onderskei eerder tussen die volledige ("full-fledged") karakter
(dit is die ronde karakter), die tipe of stereotipe (dit is die plat karakter), en die agent wat as funksionaris
optree.
Die verhaal in Daniel I is baie kort, en laat min ruimtc vir karakterisering. Tog kom 'n redelike aantal
karakters daarin voor: koning lojakim van luda, koning Nebukadnesar van Babel, die hoofjJalcisbeampte en
opSlCner,

Daniel en die drie ander lode, 'n groter groep ludeers wat vir opleiding gewerf is, die ander

jongmanne wat die opleiding ondergaan het en die wyse manne aan die hof (in v 20 word na hulle as
"towenaars" en "voorspellers" verwys - NAB se vertaling) .
Belangrik in die kortverhaal is die konflik wat tussen karakters ontstaan. Dit bou die spanningslyn
waaruit die intrige bestaan. Daar is reeds in die struktuur-analise daarop gewys dat werkwoorde in die
verhaal meer met aksie of transformasie as toestand te doen het. Dit is die rede hoekom baie min van die
gemoedstoestand of innerlike ervaring van die koning (en die ander karakters) gesc word.
In die eerste verhaal word baie van die aksies en woorde van die koning (en sy twee verteenwoordigers
wat as skadubeelde van hom dien) en Daniel (wat verteenwoordigend vir sy drie vriende optree) gemaak.
Vir die rede kan die twee karakters as volledige karakters dien. Die hoofjJaleisbeampte en opsiener, en drie
vriende dien dan om die twee karakters verder uit te bou .
Koning Jojakim word slegs kursories in verse I en 2 genoem, as deel van die historiese plasing. Die
verteller skets hom as 'n stereotipe (of sirnbool).

Hy verteenwoordig die loodse volk wat deur die

Babiloniese magte oorwin en weggevocr word.
Koning Nebukadnesar is ' n hoofrolspeler.

Hy is die oorwmnaar wat die Here se yolk en

tempelvoorwerpe wegvocr.
Daniel speel die hoofrol in die verhaal. Hy is met sy voomeme (v 8) verantwoordclike vir die intrige,
sowel as vir die oplossing daarvan (met die hulp van God - v 9). As protagonis tree hy as dubbclganger vir
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God op.

Dit is moontlik een van die redes hoekom die geimpliseerde skrywer rue die religieuse assosiasie

van sy voomeme om hom nie met die koningskos te verontreinig, uitspe! rue. Die geimpliseerde leser sou
die assosiasie dade!ik raaksien omdat sy Daniel met sy God identifiseer. Dat Daniel as dubbelganger optree,
maak sy optrede vir 'n JHWH-gelowige voorspe!baar. Net soos die Ieser God se optrede antisipeer, omdat
Sy volmaak goed en reg is, so antisipeer sy korrek hoc DaniCi optree. Die Danielkarak'1er is 'n statiese figuur
in DaniCi 1 (Powell 199055).
Soos Daniel dubbelganger van God is, is Nebukadnesar dubbelganger van Babel se gode. Die atleiding
word gemaak uit die rol \Vat die verteller aan God en Nebukadnesar toeken. Dit kom ooreen met die waardes
of oortuigings wat struktuur-analise in die verhaal uitgewys het, naamlik God se soe\Vereiniteit \Vat ook oor
Babe! se gode en konings strek, en die gelowige se verantwoordelikheid om aan God getrou te bly.
Die hoofpaleisbeampte, wat moontlik die naam Aspenas het,

150

speel ' n belangrike rol.

151

So ook die

opsiener. Hul rolle word egter deurgaans in verband met die koning se opdragte gebring. Die uitsondering
is as die opsiener die procfneming toelaat, maar die argument is reeds gevoer dat hy dit doen omdat DaniCi
hom oortuig dat dit die uitvoering van die koning se opdrag die beste sal dien . Vir die rede word hier nie
vee! aandag aan hul karakterisering gegee nie. Hierdie karakters is bloot agente wat nodig is om die intrige
sy gang te laat gaan.
Van die groter groep Judeers wat vir opleiding gese!ektcer is, weet ons niks meer as dat die vier vriende
uit hul geledere gekom het rue. Die vier vriende word van die groter groep onderskei omdat hulle deur hul
getrouheid God se guns geruet. Oat hulle God se guns geniet, het met Daniel se keuse te doen om hom nie
met koningskos te verontreinig rue.

Die groter groep wat die kwekelinge uitrnaak, spee! ook 'n

kontrasterende rol: die vier Jode Iyk na tien dae beter as die jongmanne wat voorkoms en gesondheid betref.
En die Jode vertoon tydens die eksaminering baie beter as hulle (vv 15 en 19). Die !Wee groepe vervul die
funksie van agente.
Diese!fde geld van die wyse manne wat reeds aan die koningshof diens doen. Daar is slegs 'n sydelingse
verwysing in vers 20 na hulle (in teenstelling met hoofstuk 2, wat rondom "''Yse manne gekonstrueer is) . En
weer eens dien hulle om die kontras lussen die vier Jode en die algemene kJas van " 'Yse malme aan die hof
aan te dui : die Jode vertoon tien maal beter as hulle in hul werk.
Daar is nog twee karakters in die teks: die god van Nebukadnesar wie se tempe! in Sinar is, en die God
van die Jode wie se tempel in Jerusalem van die tempelvoorwerpe beroof word . Waar pas hulle in? Die
149

Alhocwcl die vcrtcllcr van Daniel se voorneme om hom nie mel die koning se kos te veronlrcinig vencl.

verduidclik sy rue wat sy motief(wc) was nie. Was sy besluit godsdienstig. politics of godsdienstig-politics
gcmotivecr?
150

Die Nuwe Vertaling van die Nederlandsc Bybclgenootskap vertaal "Aspenas" met "hofmaarsehalk" (Aalders
1962:42).
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enkele verwysing na die god van Nebukadnesar word in direkte verband met die feit gebring dat dit die God
van Israel is wat die stad en tempclvoorwerpe in Nebukadnesar se hande gee. Die Babiloniese koning meen
dit is die werk van sy god, en hy eer sy god deur die tempelvoorwerpe in sy god se tempel te plaas
ironies dat die god deur Israel se God geneutraliseer word.

Dis

Die Here het die tempelvoorwerpe in

Nebukadnesar se hande gegee.
Oat die vcrteller na die god van Nebukadnesar verwys, staan moontlik in verband met die
naamsverandering van die vier Jode. So word in die struktuur-analise betoog. Dit kom ooreen met die
verbintenis van die Jode se God met hul teofore name.
Die god van Nebukadnesar dien in Berlin se terme as 'n agent. Die agent is die uitvoerder van aksies wat
noodsaakJik vir die ontwikkeling van die intrige is. Die verteller bied egter so min inligting aan dat die agent
nie as ' n karakter geteken word nie (Berlin 1983 :27.
In die verhaal speel God 'n ak1:iewe rol. Daar is reeds na die funksie van die werkwoord lnl met God as

handelende subjek verwys. Daar word min van God as karakter in DaniCi 1 gesc. Wat wei gese word, is
egter bepalend vir die gang van die verhaal. Die skrywer hoef nie meer te se nie . Deur wat sy gese het, het
sy die gang en uitkoms van die verhaal bepaal. Sy het gesc: die Here gee Jerusalem in Nebukadnesar se
hand (v 2). God maak die hoofpaleisbcampte gunstig gesind teenoor Daniel (v 9) . God gee aan die vier Jode
verstand, wysheid en insig (v 17). God gee ook aan Daniel die vermoe om drome en visioene uit te Ie. Dit is
die krag wat die verhaalgebeure aan mekaar bind.
Die res van die verhaaJ vertel hoe Nebukadnesar die tempelgereedskap van die Jode se God in sy god se
tempel plaas . Hy is onder die indnik dat dit sy god is wat aan hom die oorwinning oor Jerusalem gegee het.
Nebukadnesar gee opdrag dat jongmanne gesoek moet word wat as wyse manne opgelei kan word . Hy
eksamineer die jongmanne, en stel die bestes onder hulle as hofamptenare aan . Weer eens is hy onder die
indruk dat dit sy opleiding (en kos) is wat wysheid vir die jongmanne bring. So gebruik die skrywer die
karakter van God om die ironic te skets tussen Nebukadnesar se gewaande idees en die werklikheid wat deur
God bepaal word. En dit terwyl die skrywer slegs drie maal na God verwys. Die drie verwysings bepaal die
hele verhaal.
As Daniel sy besluit neem om hom nie met die koning se kos te verontreinig nie, gaan dit ook om God.
Die intrige rondom die onaanvaarbare voedsel en die groentedieet staan in diens van Daniel se lojaliteit aan
God.
Die verteller skets haar karakters deur die effektiewe gebruik van kontrastering. Sy kontrasteer die God
van Juda met die god van Nebukadnesar, die hoofpaleisbeampte met die amptenaar, en Daniel (en sy
vriende) met die ander jongmanne (v 19), asook met die ander wyse manne (v 20). Verder kontrasteer die
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Vergclyk Berlin (1983: 143) se opmerking dat naamgewing a1tyd ' n belangrike merker in die diskoers is. Die feit
dat die karakter moontlik met ' n eienaam geidentifiseer word, dui daarop dat hy ' n belangrike figuur is. Of
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verteller die optrede van die koning met die aanvaarbare nOIm, wat deur die vertcller se evaluerende
gesigspunt bepaal word. Sy deel die aanvaarbare norm met haar geimpliseerde lesers, die Jode in krisis . Sy
hoef niks by te voeg by die inligting dat die

koni~g

die tempelvoorwerpe in sy god se tempcl geplaas het, of

die kos en wyn van sy tafel aan die jongmanne beskikbaar gestel het nie.

Die koning se optrede vorm

onmiddellik 'n kontras met die aanvaarbare norm, en word deur die geimpliseerde lesers herken .
Die karakters dra die verteller se sin en waardes aan die leser oor. Dit gebeur sonder dat die \\'aardes in
woorde uitgedruk word.

In Daniel I gebeur dit deurdat die verteller God se gesigspunt as normatief, die

aanvaarbare norm, aanvaar. Die waardes waaraan haar verhaaJ onderdanig is, is die waardes wat Jode aan
God toegeskryf het.

Die geimpliseerde leser aanvaar die waardes onvoorwaardclik omdat dit aan God

verbind word . Sy glo wat die verteller s6 omdat die verteller se teologiese uitgangspunt die vedoop van die
verhaal bepaa!.
Dit is ook die verteller se gebruik van God se gesigspunt wat die leser daartoe lei om met DaniCi (en sy
vriende) simpatie te he. Die simpatie word gedeel met enigiemand met wie Daniel simpatie het. Die leser is
bly oor die amptenaar wat Daniel se versock tot 'n eksperiment toestaan, maar ongeduldig met die
hoofpaleisbcampte wat dit nie doen nie.

3.4.4

Intrige

In die bespreking van die teks is tclkemale na clemente van die intrige verwys. Hier word die gegewens
slegs saamgevat.
Uit die struktuur-analise het na yore gekom dat die verhaal 'n intrige-binne-'n-intrige, of 'n storie in 'n
storie bevat.

ISO

Die sentrum van die intrige sentreer rondom die koning se verskaffing van kos en wyn vir

die kwekelinge, en DaniCi se besluit om dit nie te gebruik nie. Die verhaaJ word vertel sonder om direk aan
te toon wat die verband met die agtergrond is waarteen dit vertel word. Die agtergrond is die opleiding en
aanstelling van hofamptenare. Die vereistes vir hofamptenare sluit (mantiese) wysheid in, wat met die uitleg
van drome en visioene verbind word .
Die implikasies van die intrige (vv 8-16) is dat getrouheid aan God tot DaniCi en sy vriende se bcloning
lei .

Getrouheid word gesimboliseer in die besluit om ter wille van kultiese reinheid die koning se kos te

weier. Die vier Jode kry wysheid en insig as beloning vir hul getrouheid aan God. En Daniel ontvang verder
ook die gawe om drome en visioene uit te Ie.
Daar bestaan 'n duidclike verband tussen die voedselintrige en die seleksie van die koning se
hofamptenare. Die verband word slegs geimpliseer sonder dat dit uitgespel word . Daar word nie duidelik
moonUik is "Aspenas" ' n titcl, wat ook op sy bclangrikheid aan die hof dui.
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genoem dat DaniCi se weiering van die koning se kos en wyn tot die beloning in die vonn van aansteHing as
hofamptenaar lei nie.
Die rol van dialoog in die ontwikkeling van die intrige is belangrik. Daardeur word die aksie vertraag, en
die spanning laai op.

Dialoog vind plaas tussen Daniel en die hoofpaleisbeampte (v 8e), tussen die

hoofpaleisbcampte en Daniel (wIDa), en tussen Daniel en die amptenaar (v Ila) .
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Die volgende vraag is: hoc word die gebeure deur die geimpliseerde skrywer aangebied? Wat probeer sy
met haar organisering van haar verhaal sa? Die verteHer se verwysings na God se ingrype, wat op strategiese
plekke in die verhaal voorkom, is beslissend in die ontwikkeling van die intrige. Nie aHe gebeure in die
verhaal is ewe belangrik nie. Die verwysings na gebeure wat met God te doen het, is kembclangrik. Deur
Juda se God en Nebukadnesar se god met mekaar te kontrasteer, bepaal die verteHer die toonaard waarin die
verhaal afspeel. Dit gaan in die verteHing om God se almag wat aan die hand van gebeure in een van haar
kinders se lewe gedemonstreeer word.
Intrige bevat konflik en oplossing. Die konflik in Daniel I handel oor kos, en ontstaan lussen Daniel en
die koning. Daniel is egter so ver van die koning verwyder dat hy met die koning se verteenwoordigers moet
onderhandel. Hullc tree as middelgangers op.

Die konflik word veroorsaak deur Daniel se voomeme om

hom nie met die kos te verontreinig nie. Die besluit bring Daniel in direkte konflik met die hofgebruik sowel
as die koning se eksplisiete opdrag.

Die implikasies van die konflik is verreikend.

Indien die koning oor

Daniel se besluit ingelig was, sou hy dit as opstandigheid beoordecl het. En Daniel sou met sy lewe daarvoor
betaal.
Daniel se voomeme verander hom in die verhaal se protagonis. Die protagonis is die karakter wat hom
aan God se kant skaar. Die protagonis identitiseer haar met God se gesigspunt.
Die intrige kan skematies soos volg voorgestel word:

dag van afreke .ng: koning ondervra
Joodse dieet word toegclaa
eksperiment is geslaagd
amptenaar laateksperiment toe

Jode tien maal beter
aangestel in hof

hy onderhandel met amptenaar
sy onderhandelings is nie suksesvol nie
hy onderhandel met hoofpaleisbeampte
Daniel se voomeme: verontreinig nie
152

Hierteenoor die Proppiaanse analise, wat ander kategoriee gcbruik en doclwitte dien, wat slegs in verse 8-16 'n
funksie vind. Verse 1-7 en 17-21 word slegs as inleidende en informatiewc agtcrgrondmateriaal beskryf.
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Ek meen rue dat die Danielverhale (Dan 1-6) in die ware sin van die woord episodics verloop nie. Die
een verhaal is rue van 'n ander afhanklik nie. Tog is dit nodig dat die navorser al ses verhale saamlees, am
die betekcnis van die verhale in bretr perspektief Ie plaas .

3.5 Slot

Ten slotte, die DaniClvcrhaal (Dan I) se: God is in beheer van wat met haar volk gebeur.

Sy regeer

soewerein. Waar haar kinders is, is Sy. En haar kinders is daar omdal Sy hulle daar plaas . Haar volk het 'n
verantwoordelikheid am Haar te dien en te eer, selfs in 'n vreemde land van ballingskap . Sy gebruik hulle
daar. En Sy seen hulle daar. Sy is die groat God'
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Vir tcksaanduiding, vergclyk indeling in leeseenhede, addendum 3.1.
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HOOFSTUK 4: TWEE MAGTE IN OPPOSISIE NEBUKADNESAR VERSUS GOD
d.1Inleiding

Op die oog af Iyk DaniCi 2 na ' n droomvertelling . Die vertelling is egter in die vonn van ' n verhaal
gegiet.

Daarom Iyk dit nie onvanpas dat die droomvertelling onder die Danielverhale (Dan 1-6) voorkom

nie. Wat Daniel se verklaring van die inhoud van die droom en die betekenis daarvan betref, hoort dit egter
duidelik by die tweede deel, en vind dit spesifiek aansluiting by Daniel 7.
Die verhaal beklemtoon twee dinge. In die eerste pick beiclemtoon die droom dat God oor wereldryke
besluit, en uiteindclik daaroor regeer. Tweedens toon DaniCi se optrede aan dat die gelowige se sukses nie
van die bemeestering van bepaalde tegnieke a£hang om openbarings oor die toekoms te kry nie, maar van
God (Collins 1984a:52-3 en Vosloo 1988:252). Pearlman (1943111) meen die verhaalleer die gelowige om
die wereldgeskiedenis te interpreteer vanuit God se oogpunt.

Geloof stel die mens in staat om hard en

duidelik te se dat God nog nie geabdikeer het nie . Hy is steeds Regeerder oor aile mense en nasies . "Only
this conviction will console and steady us amid the perplexity of current events" (Pearlman 1943: Ill) .
Dit beteken egter nie dat die hoofstuk oor die teodisee handel,

5005

I

Davies (1985 : 119) betoog nie. Hy

stem saam dat die verhaal bevestig dat God soewerein en regverdig regeer. Maar dan redeneer Davies verder
dat dit ' n boodskap is wat aan gclo\viges gerig is wat Iy, en op die oog af geen beloning vir hul Iyding kry
rue. Hy bring dit in verband met die beloning wat in die visioene bcloof word - die opstanding van die
gelo\viges wat getrou gebly het.

Uit DaniCi 2 is dit egter onmoontlik om so iets af te lei . Dit is ook nie

moontlik om ' n tweede eeuse konteks van vervolging deur Antiochus IV Epifanes daarin te lees nie.
Collins (1984a:49) sien die genre van die hoofstuk as ' n hoflegende wat aan die koninkJike hof afspeel.
Hoflegendes is daarop gerig om bemoediging vir die hoorder te bring. Hy beskryf die intrige-struktuur van
die tipe "folktale" soos volg:
•

' n persoon of persone van ' n laer status word geroep om ' n moeilike probleem vir die persoon met ' n
hoer status op te los;

•

die persoon met die hoer status stel die probleem, maar niemand kan dit oplos nie;

•

die persoon van laer status los dit op ' n wyse op wat aan die wonderlike herinner;

•

die een met laer status word beloon.

Die siening van die inhoud van die gedeeJte hang gewoonlik saam met ' n spesifieke SkriJbeskouing. Vergclyk
Tregellcs (1965 :23) se verdere woorde: "The second chapter of Daniel may be looked on as the alphabet of the
prophetic statements contained in the book ... " Sir Isaac Newton (aangehaaI in Robinson 1892:1) stem saam:
"Christianity ilSelf might be said to be founded on tile prophecies of Daniel. " Cho (1990 :22) skryf: "God gave
Nebuchadnezzar this dream 2,600 years ago to show the outline of world history from this time to the time of
Jesus' coming to this earth," Vergelyk ook die standpunt van Michaelis (aangehaal in Robinson 1892: 1): "Daniel,
on account of its minute and circumstantially fulfilled prophecies, is one of the strongest proofs of the divinity of
revealed religion."

165

Hoofstuk 4: Twee magte in opposisie - Nebukadnesar versus God

Genesis 41 en die Agikar-epog vorm ook hoflegendes.

In sowel die Danielverhaal as die Josefepog

beskryf die skrywers geloof in terme van die soewereiniteit van God en sy persoonlike betrokkenheid by die
protagonis (v 23).

2

Davies (1985 :54) het nie 'n probleem om die verhaal as 'n hofverhaal te beskryf nie, maar meen dat dit
nie soos ander hofverhale die hooffunksie het om te vermaak nie. Die doel van die verhaal in Daniel 2 is om
te bemoedig.

Die verhaal word vertel teen die agtergrond van potensiele of werklike konflik tussen die

10dedom en die heidendom.

Daarom is die tema daarvan 'n voorstel vir 'n geskikte lewenstyl vir die

Diaspora (Humphreys 1973:222-223).3

4.2 Struktuur-analitiese bespreking
Daniel 2 is 'n lang hoofstuk wat vertellings (vv 1-2, 12-19,46,48-49), verskeie dialoe (vv 3-11 , 24-45 ,
47) asook 'n loflied (vv 20-23) insluit. In 'n poging om die betekenis daarvan te ontsluit, word eerstens
aandag aan die struktuur van die hoofstuk gegee.
Is die strukture wat in die teks gevind word strukture wat doelbewus deur die skrywer gekies is? Of
word dit bloot deur die eksegeet daarin gevind? Dit gaan dus om die vraag of dit legitiem is om betekenis uit
struktuur afte lei. Word daar nie te veel uit die struktuur van 'n teks afgelei nie (Deist 1979:105)?

4

Ek

meen betekenis kan uit struktuur afgelei word. Ek meen ook struktuur-analitiese navorsing deur verskillende
eksegete het aangetoon dat dieselfde basiese struktuur in 'n teks raakgelees word. Maar dit is belangrik dat
die eksegeet voortdurend sy resultate as 'n beskermingsmaatreel aan ander navorsers se werk sal toets.

DANIeL 2
Vers 1

mb?n]3 ["'~n~;J.~]2 [D?r;T]3 ["'~n~;J.~]2 [m~?o? D'lJlZi mtDJJ ]11
:1''?~ [i1t:J~i1J 111~1]5

[1tm D~~t;ln1]4 [
Vers 2

D':JtD~'?l] 11 [D':Jt?~,?1] 10 [D'~~lJ,?]9 [~"i??]8 [1'9;:1]7 ["'9~;1]6

?

nQ.p~1]15 [1~J:1]14

[1't:Jb?O]3 [1'0'?]7 ["l;:1?]13

[D"tq~,?1]12

[

: [1'0;:1]7 ['J:J
. Vers 3

2

4

Sien Peter-Contesse & Ellington (1993:30) se bespreking hiervan. LaCocque (1979:36) gaan so ver om te se ciat
("eJkeen saamstem dat" - dit is duidelik dat dit nie waar is nie) Daniel 2 ' n midrasj op Genesis 41 is. Hy verwys na
die identiese uitdrukkings in Genesis 41:8 en 2: 1, asook 41: 16 en 2:28.
Daniel se verhale het huI oorsprong in die na-eksiliese Diaspora en "present a style of life for the dispora Jew,
which affirms most strongly that at one and the same time the Jew can remain loyal to his heritage and God and yet
can live a creative, rewarding, and fulfilled life precisely within a foreign setting, and in interaction with it..."
(Humphreys 1973:223).
Vir 'n vollediger bespreking van die hele problematiek, sien Louw (1976: 1-19); Burden (1978: 115-116); Deist
(1979:102-115) en Adam (1995:62-63).
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4.2.1

Funksionele ontleding

Daniel 2 begin met 'n baie kort inleiding. Dit is slegs 'n verwysing na die jaar waarin Nebukadnesar
regeer het. Dit is in die jaar waarin die gebeure afspeel.

6

5

Biblia Hebraica Stuttgartensia, (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart) 1990.

6

Die verwysing is in sigself hoogs problematies. Sien die bespreking by 1.2.1 en 1.2.2, asook Hartman & DiLella
(1978:137).
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Agtergrond

Die geimpliseerde sklywer laat dit duidelik aan die leser oor om die agtergrond van die verhaal, wat
onlbreek, uit die eeIste hoofstuk af te lei . By die sinehroniese bepleking van Daniel I is reeds hiema verwys .
Dit het sommige naVOIsers genoop om die eerste en tweede verhale saam te groepeer en as ' n eenheid te
beskou . Die verhaal in Daniel 2 is egter in staat om op eie bene te staan. Oat sommige vrae wat Daniel 2
stel, nie beantwoord word nie, het myns insiens te doen met die werk van die redakteur wat duplisering
venny deur die verhale reg te skaaf So wil hy die twee verhale in Iyn met mekaar bring. Ek meen ook dat
n onreg aan die tweede hoofstuk aangedoen word as dit as deel van een verhaal, saam met die eerste
hoofstuk

beskou word . Die verhaal funksioneer selfstandig, sonder verwysing na ' n ander verhaal.

Die

oppervlakte-struktuur toon ook aan dat daar ' n duidelike breuk tussen die twee is . Elke verhaal in Daniel 1-6
begin met ' n regeringstydaanduiding .

Die diepte-struktuur dui ook aan dat die temas wat ter sprake is

genoeg tussen die twee verhale verskil dat ' n duidclike onderskeid gemaak behoort te word.

4.2.1.2

Orde van verhale

Alhoewcl ek aanvaar dat die verhale in Daniel I en 2 apart funksioneer, moet onmiddellik daannee saam
beklemtoon word dat in die sintagmatiese analise van die hele korpus van verhale die verbande wat tussen
die ses verhale bestaan, duidelik aangetoon moet word.

Die orde waarin die verhale verskyn, is in sigsclf

belangrik (Jobling 1986: 14). Oat die tweede verhaal op die eerste volg, is in sigsclf belangrik. As die leser
die eerste verhaal rue daannee saamlees nie, sal hy die tweede verhaal rue te volle verstaan rue. Hy sal nie
weet wie Daniel is nie, en wat hy aan die Babiloniese hof doen rue. Die leser sal ook rue die belang van die
uitlegvennoc wat aan Daniel gegee is (Dan I : 17), verstaan nie, asook nie sy emstige gebed (vennoedelik
saam met sy vriende) rue.

4.2 . 1.3

Die moeilike taak

Die eerste drie verse bevat die beskrywing van ' n moeilike taak.
ontstellende droom.

Die Babiloruese korung het ' n

Dit lei tot ' n dubbele versoek aan die mense wat aan sy hof in die uitleg van drome

spesialiseer: dat sy droom en die uitleg daarvan verklaar en verduidelik word.

7

Die uitvoering van die

vcrsoek neem die res van die hoofstuk in beslag.
Die taak word eers aan "die towenaars, die voorspellers, die goelaars en die sterrekykers" (NAB se
vertaling) opgedra (vv 4-11). Hul eerste reaksie is om die koning te versoek om aan hulle sy droom te vertel.

Fohrer el al (1983 : 110) meld dal die "8edeutungssyndrom '8egabung mil der Fiihigkeit der Traumdcutung '" in die
Ou Testament 'n motief vonn. Dit word dnidelik in Genesis 40-41 asook Daniel 2 gedemonstreer. Dil vonn ' n
"gepriigte Thema", omdat dit nie dadelik duidelik is waama die droom verwys nie. Die beeld van die droom roep
oak ander assosiasies op. Die assosiasies het te doen met die aard van die beeld. Dit is ' n kenmerkende eienskap
van drome in die Ou Testament dat die wyse manne en ander mense wat vannit hul professionele beroep
gekwalifiseer is om drome wi te Ie, nie in staat is om die drome te verklaar rue.
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Hul kundigheid 16 immers in die uitleg van drome, en nie daarin om vir die koning te vertel wat hy gedroom
het nie. Die koning dreig onmiddellik met swaar straf as hulle nie aan sy versoek gehoor gee nie, terwyl hy
' n groot beloning voorhou aan die persoon(e) wat die uitleg van sy droom kan gee . Sy voorwaarde is dat die
persoon eers die inhoud van die droom bc!:end moet maak (vv 5a-6). Die koning stel dan weer sy versock.
On-,j", hy die koning is, wat met absolute mag regeer, geld sy versoek as ' n opdrag (v 6b) . Die wyse "'<lime
eet immers van sy tafel (volgens die eerste hoofstuk eet selfs die kwekeling-wyses van sy tafel) . In vers 7
herhaal die interpreteerders hul versoek dat die droom aan hulle bekend gemaak moet word. Hulle klink baie
oortuig dat hulle wel die interpretasie van die droom sal kan aanbied, maar die voorwaarde is dat die droom
aan hulle vertel word .

Die koning reageer deur weer met swaar straf te dreig.

beloning aan nie (vv 8-9a).

Die keer bied hy geen

Die indruk word geskep asof hy genoeg aan sy wyse manne se vermoc om die

droom te vertel, begin twyfel het dat hy nie eens meer die beloning meld nie. Hierop word die moeilike taak
vir die derdc keer beskryf (v 9b) . Vir die dcrde keer kan die wyses nie ' n oplossing bied nie. Hulle se steeds
dat die taak wat die koning hulle opgele het, menslik onmoontlik is . Slegs die gode kan die opdrag uitvoer
(vv 10-11). Die koning is onregverdig om dit van hulle te verwag.
Drievoudige herhaling is ' n verskynscl wat algemeen in volksverhale voorkom (Watson 1984:275) .8

4 .2.1.4

Straf

Die wyse manne se onvermoc om die droom en sy uitIeg aan die koning te verskaf, lei tot die koning se
opdrag dat hulle tereggestel word. Die koning hou sy woord om hulle op die swaarste manier denkbaar te
straf, as hulle nie die opdrag kan uitvoer nie (v 12). Hier tree Daniel in die verhaal te voorskyn.

Die

vertelling meld nie of die opdrag dat die wyse manne doodgemaak word, alreeds uitgevoer is nie. Die indruk
kan dalk deur die vertelling gewek word dat die laksman die wyse manne bymekaar gemaak het om die
opdrag uit te voer teen die tyd dat Daniel (in v 14) ingryp.
Die mislukking van die Babiloniese wyse manne om die droom en sy uitleg te bied en Daniel se sukses
daarin, word deur verse 13-25 aan mekaar verbind.

4.2 . 1.5

Daniel op die toneel

Die laksman sock ook na Daniel en sy vriende om hulle ooreenkomstig die dekreet dat aile wyse manne
saam met hul gesinne doodgemaak word (v 13), te arresteer.

Arjok, die hoof van die Iyfwag, wil Daniel

arresteer (v 14). Daniel vra vir ' n verduideliking vir die proklamasie (v 15) Daniel deel volgens vers 17 die
inligting met sy drie vriende. Direk nadat Daniel gehoor het van die rede vir die proklamasie, bied hy aan
om die koning se droom en sy uitleg bekend te maak (v 16).
8

Daar is in die vorige hoofstuk reeds op die gebruik van drievoudige herhaling ge\\ys. Die getal drie het vir die
Jood die betekenis van volmaaktheid. Vergelyk die herhaalde gebruik van "drie" in EsegiCi 40-42, wat gebruik
word om die volmaaktheid van die tempe I as woonplek van God te beskryf. Die getal verwys ook na ' n nuwe
tydperk. ' n Nuwe era breek in die vier Jode se lewe aan. So verwys "drie dae" op verskeie plekke na die aanbreek
van ' n nuwe tydperk.
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Daniel vra sy vriende om saam met hom die God van die hemel om genade te smeek om die droom en sy
uitleg bekend te maak (vv 18-19). Dat Daniel tot God roep, staan in direkte kontras tot die " 'Yse manne se
woorde aan die koning dat die gode alleen die inhoud van die droom kan openbaar. Maar die gode woon nie
onder die mense nie (v II) . Die verhaal wil dit duidelik stel dat Daniel se God alle mag besit. Hy beslis oor
die gang van die toekoms . Daarom ken hy die eeheime oor die toekoms . En Hy maak die geheime bekend
aan wie Hy wil. Die vertellcr strukturecr doelbewus sy verhaal om klem te plaas op God wat geheime ken en
openbaar. Dic struktuur bestaan uit die gcdig wat strategies in die middel van die vertclling geplaas word (v
20-23), asook in Daniel se verduideliking aan die koning (v 37) en die koning se reaksie op die
bekendmaking van sy droom in vers 47 (Burden 1987:201).
God vcrskaf aan Daniel die nodige inligting. Wat dit is, word nog nie hier genoem nie . Die redc
daarvoor is dat die taak eers in verse 26-28a aan Daniel gestel word, en hy dit daama bekend maak .
Verse 20-23 bevat die danklied waarin Daniel vertel wie die groot God is wat die geheim aan hom
bekend gemaak he!. Die gedig funksioneer teen die agtergrond van die wetc dat die bekendmaking van die
geheim DaniCl en sy vriende (asook al die wyse manne) se Icwe gered he!. Dit beklemtoon die intensiteit
van sy loflied.
Hiema vind Daniel sy pad na die koning (vv 24-25). Die verse weerspreek die inligting wat volgens vers
16 verskaf is (Hartman & DiLella 1978:139, 141). Redaksie-histories gesproke kan dit beskou word as 'n
growwe soom in die verhaal, wat nie deur die redakteur van die boek uitgestryk is nie.
Die moeilike taak word volgens vers 26 aan Daniel persoonlik gestel. Daniel bied aan om die uitleg van
die droom, asook die droom aan die koning te vertel (vv 27-28a) . Wat belangrik is, is dat die koning egter
eers deeglik kennis neem dat die droom van DaniCl se God kom, en so ook Daniel se kennis van die droom
en sy uitleg .

4.2.1.6

Ontsluiting

Die ontsluiting vind in verse 29-45 plaas. Dic eerste deel, die openbaring van die droom, word in verse
31-36a gegee. Die twcede deel van dic oplossing, die interpretasie of uitleg van die droom, word in verse
36b-45 weergegee. Wannecr Daniel sy verduideliking staak, val die koning in aanbidding voor hom neer.
Hy bied aan Daniel offers en wierook (v 46), en erken Daniel se God as die God van die gode en Here van
die here (v 47) .

4.2.1.7

Beloning

Die verhaal eindig as Daniel deur die koning beloon word.

Aan hom word ' n magsposisie, gesag en

rykdom toegestaan (v 48) . Die laaste vers (v 49) vertel dat Daniel se vriende, op sy versoek, ook beloning
van die koning ontvang in die vorm van posisies aan die koninklike hoE. Die vers (soos ook vv 1-4, 13-23,
29-30 en 4Ib-43) word dikwels as sekondere byvoegings tot die teks beskou (sien as een voorbeeld Hartman
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& DiLella 1978 :137-151). Die rede hoekom vcrs 49 as sekondcr beskou word, is omdat die drie vriende
beloon word, alhoewel hulle geen aandeel in die oplossing van die probleem het nie. Hul enigste aandeel is
om te bid dat God die geheim aan DaniCi bekend maak. Die drie speel geen verdere rol in die eerste twee
hoofstukke nie, alhoewe! hulle sporadies gemeld word. ' Die rede hoekom hulle name soms genoem word,
is heel waarskynlik om die agtergrond te skep vir die verhaal in DaniCi 3 waarin hulle die dominante rol
speel, en Daniel geheel afwesig is . Daniel se versoek dat hulle ook in pos isies aangestel word, is nepotisties.

4 .2. 1. 8

Proppiaanse fu nksies

Milne (1988 :2 11-215) gebruik Propp se analise van die oppervlakte-struktuur om DaniCi 2 te ontleed.
Sy mcen die eerstc Proppiaanse funk sie kom reeds in die eerste verse voor: ' n moeilike taak word gestel, wat
funksie 25(M) is.

10

Die funksie kom gereeld voor by die feeverhale wat deur Propp ondersoek is, en ook

dikwels in die verband van ' n droom en sy uitleg. Die oplossing van die moeilike taak is die fokus van die
grootste dee! van die res van die hoofstuk.
Die moeilike taak word drie maal beskryf. Propp noem dit drievoudige herhaling ("trebling"). Omtrent
enige aspek van ' n verhaal kan so beklemtoon word .

11

In die geval word die funksie, die moeilike taak,

beklemtoon . Dit word drie maal beskryf, en daar is drie pogings om dit op te los, wat elke keer misluk. So
beklemtoon die skrywer op dramatiese wyse die moeilikheid, selfs onmoontlikheid, van die taak . En dit
beklemtoon terselfdertyd die groot vennoe van die persoon wat dit wei uiteindelik regkry om die moeilike
taak te verrig.
Verse 13-25 bevat geen Proppiaanse funksies nie, en Iyk of dit bloot konnektief van aard is . Dit speel
slegs ' n infonnerende rol - dit verskaf inligting wat vers 13 aan vers 25 koppel.
Propp se analises van fecverhale vind taIle vertellinge waar ' n held se lewe in gevaar gestel word deur ' n
spesifieke situasie.

Maar hier word DaniCi en sy vriende se lewe bedreig as gevolg van iemand anders se

onvennoe om iets te doen. Die vier Jode het geen aandeel daaraan dat hulle ter dood veroordeel word nie.
Hul enigste "dcelname" is dat hulle deel vonn van die groep wyse manne, alhoewel hulle nie deel was van
die groep wat deur die koning geraadpleeg is nie .
Dit veroorsaak dat DaniCi navraag moet doen waaroor hy en sy vriende ter dood veroordeel is . Die hoof
van die koning se Iyfwag gee die nodige inligting aan hom (v 15).
Die verhaal se ontsluiting begin as God DaniCi se gebed verhoor, en aan hom die geheim bekend maak.
Op hierdie punt Iyk dit of die ontsluiting na funksie 14(F), hulp aan die held, kan verwys. Hier is dit egter

,

10
11

Die drie lay, soos Daniel, nuwe name (1:7) nada! hulle saam in ballingskap gevoer is (I :6). Hulle gebruik die
groentedieet saam met DaniCi (I : 11-16), en ontvang wysheid en kennis van God saam met Daniel (I: 17), alhoewel
nje die gawe van uiUeg van dromc nie. Hulle word ingelig oor die rede vir die koning se proklamasie (2 : 17), en
word in 2:49 beloon. Hul rol is passier. ' n Diachronicse opmerking is van pas: met die uitsondering van 1: 11-16,
word alle gedecltes wat van die drie vriende in die eerste twee hoofstukke melding maak, as latcre sekonderc
byvoegings deur meeste navorsers beskou (Milne 1988:290).
Vcrgelyk addendum 1.2 vir ' n Iys van Proppiaanse funksies .
" .. trebling may occur among individual details of an attributive nature ... as well as among individual functions ,
pairs of functions ... groups of functions, and entire moves" (Propp 1968:74).
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nie die geval nie omdat die hulp goddelik van aard is, en nie magics soos in Propp se feeverhale nie.

n

Verdere rede is omdat die inligting wat aan Daniel geopenbaar word, nie ' n gebrek regstel of ' n bose mens of
mag oorwin nie. Die inligting word benodig om ' n moeilike taak op te los . Daarom verwys die verhoring
van die gebed eerder reeds na funksie 26(N), naamlik die oplossing van die moeilike taak.
Die rol van verse 13-19 en 24-25 is om die twee funksies , 25(M), opgawe van ' n moeilike taak, en
26(N), oplossing van ' n moeilike taak, aan mekaar te verbind . Daniel moet inligting bekom om die taak te
volvoer, en hy moet in die teenwoordigheid van die koning kom . Die twee konnek'liewe gedeeltes vervul in
die behoeftes .
Die oplossing \Vat in verse 29-45 beskryf word, kan in terme van Propp as funksie 26(N), oplossing van
moeilike taak, beskryf word.
Dat die koning Daniel in verse 46-47 vereer, kan beskryf word as funksie 27(Q), die erkenning en
verering van die held, as gevolg van Daniel se heldedaad om ' n moeilike taak te volvoer.

In die gedeelte

word bykomend vermeld dat die koning nie slegs erkenning aan Daniel gee nie, maar aan Daniel se God. Dit
kan direk in verband gebring word met Daniel se cis dat die droom, en die bekendmaking van die droom en
sy uitleg aan hom, van die God van die hemel kom (v 28). Dit gaan dus om die erkenning van Daniel sowel
as sy God. Dit is ' n kenmerk van die struktuur van bybelse verhale dat die held erkenning saam met sy God
kry (Milne 1988:214) .
Daar is egter ook ' n ander moontlike verklaring van verse 46-47 moontlik. So ' n verklaring verbind die
verse aan die eerste sewe verse van die eerste verhaa!.

Dan vorm Daniel I: 1-7 twee funksies: 8(A),

problematiese situasie, en II (n, vertrek. As dit die geval is dat die aksies van Nebukadnesar om Jerusalem
te beset en sy tempel te ontwy en sy burgers weg te voer, in terme van die twee funksies beskou word, kan
die erkenning van Daniel se God in vcrs 47 beskou word as 'n gedeeltclike oplossing van die problematiese
situasie. Die God is ontken in die ontwyding van die tempe!. Vers 47 dien dan as funksie 19(K), likwidasie.
In Propp se taal stel ' n

Dat dit nie die geval is nie, is reeds in die eerste hoofstuk beredeneer.
Proppiaanse funksie die intrige aan die orde.
funksie(s).

Die verhaal kompliseer as gevolg van die Proppiaanse

Die gebeure waarvan Daniel I : 1-7 vertel, berei die lafel vir die res van die verhale voor. Dit

skep die situasie waarbinne Daniel 2 afspee!. Maar dit stel nie die aksie in beweging wat tot die ontknoping
van die tweede verhaal lei nie. Daniel I : 1-7 lei nie die intrige van Daniel 2 in nie.

12

Vers 48 vorm funksie 31 (W), beioning van die held. Die laaste vcrs word buite rekening gelaat omdat
dit nie geen funksie in terme van die verhaal het nie.
'n Opvallende feit is dat al die funksies \Vat in die eerste twee verhale geidentifiseer is, binne die grense
val van \Vat histories-kritiese studies as die oudste brokke van die verhaal identifiseer. In Daniel 1 val al die

12

Milne (1988:203) is oortuig dat die twee funksies wat sy in Daniel 1:1-7 vind, genoeg redc is om Daniel I en 2 as
een verhaal te lees. Sou Daniel 2 as afsondcrlike verhaal beskou word, vorm die tweede verhaa! nie ' n voltooide
verhaal nie, maar eerder 'n opeenvolging van gebeure wat onvoltooid eindig. Sy weerspreek egter haarself orudat
sy (na my mening, suksesvol) die tweede verhaa] apart geinterpreteer het in terme van Proppiaanse funksics, \Vat
tot die afslwting van die verhaal lei. Ek meen dat 1:1-7 eerder as die bcskrywing van die inisiele situasie (a)
beskou moet word.
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funksies binne verse 8-16, terwyl dit in Daniel 2 in verse 3 en 31-48 gevind word .

13

Die latere byvoegings

tot die verhaal brei uit op die basiese verhaal, maar voeg niks nuuts by rue.
Die nut van Proppiaanse analise Ie daarin dat dit duidelik aantoon wat van primere belang in die verhaal
IS .

'n

Dit is 'n goeie manier om die oppervb!<te-struktuur te analiseer, alhoewel toegegee word dat dit slegs tot
:J~in

getal bybelse verhale beperk is, naamlik verhale \Vat vorme van ooreenkoms met feeverhale

soos deur Propp geanaliseer.

v~rtuon ,

14

Die vasstelling van funksies is nLlttig deurdat dil die navorser in staat stel om karakterrolle wat daannee
saamhang, te beskryf.

4.2. 1.9

Karakterrolle

Die rol van die held in albei verhale (Dan I en 2) word deur Daruel gevul.

Hy is die een wat die

alternatiewe dieet voorstel , en wat die moeilike taak suksesvol tot volvoering bring. In albei gevalle word hy
beloon .

In die eerste geval is die beloning implisiet, as God hom en sy vriende vir hul getrouheid met

wysheid en insig beloon.

Daniel word uitgesonder deurdat hy ook die gawe van die uitleg van drome en

visioene ontvang. Die implikasie mag wees dat hy as inisieerder van die dieet-eis verdere belorung van God
ontvang . In die tweede geval is die koning die beloner, omdat Daniel aan sy eis voldoen. Daniel is egter nie
die enigste wat loon ontvang rue. Buiten die drie vriende wat sekonder genoem word, deel God ook in die
loon.

Dit is ' n belangrike (moontlik die belangrikste) element van die verhaal : dat God die dominante rol

speel. Dit was ook in die eerste verhaal die geval, alhoewel Hy daar meer op die agtergrond was.
Ander rolle kan rue so maklik toegeken word nie. In die eerste verhaal vervul die koning die rol van die
opponent, omdat hy die een is wat die kos tocken. Daar is reeds na die problematiek verwys: die koning
doen dit te goeder trou . In Daniel 2 het die koning ' n ander rol.
en \Vat die beloning en straf bepaal.

15

Hy is die een wat die moeilike taak stel,

Hy deel die beloning en straf ook uit.

In Propp se terme is dit die

"prinses" en "die vader van die prinses". Propp vind dat die rol meestal deur twee persone gevul word, \Vat
in motiewe as ' n eenheid optree.

Hier is dit egter net een karakter.

Milne (1988:217) stel voor dat die

benaming "koning" behou word om die rol te beskryf. In Greimas (1983:232-235) se terme is die benaming
" sender" of stuurder meer gepas: die koning is die een \Vat die aksie aan die gang sit.

Die koning is die

voorsteller van die moeilike taak, die herkenner van die held en die een \Vat straf en beloning uitdeel.
Die rol van valse held kan aan die wyse manne toegeskryf word. Hulle slaag rue daarin om aan die
verwagting wat die koning en die verhaal aan hulle stel, op te leef nie. Tog is daar ' n probleem: die wyse
manne maak nooit aanspraak daarop dat hl'11e die droom bekend sal kan maak nie. Daniel stem saam met
hulle dat dit te moeilik is vir ' n mens om die dreom te openbaar. Die wyses manne is egter per definisie die
J3
14

15

Verse 41b-43 kan oak as 'n latere glos geskrap word sonder om die sin van die funksie erugsins te benadeel.
Daar is dele van die twee Danidverhale wat rue deur die Proppiaanse analise beskryf kon word rue - so die lied in
Dan 2:20-23. Die bybelse leks kom nie met die stnikluur van ' n feeverhaal ooreen nie. Die beskrywing en
identifisering van funksies is wei nuttig am ' n greep op die ontwikkeling van die teks te kry.
Dit is ' n verdere rede hoekom Daniel I en 2 as twee aparte verhale gelees word: indien dit een verhaal was, sou die
rollc onveranderd gebly het, ofbinne die konteks van een intrigc verander het.
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mense wat veronderstel is om die uitleg te kan gee. Die wyse manne vorm die teehanger vir die held . Dat
hulle drie maal nie in die opgelegde taak slaag nie, laat die spanning opbou en bekJemtoon die belang van
Daniel se sukses .
Arjok is in Daniel 2: 14-16 die een wat inligting oordra. In Daniel 2:24-25 bring hy Daniel na die koning
as die een wat die droom en sy uitleg ken.

16

H)' is die een wat straf moet uitdeel, alhoewel dit waarskynlik

nie nodig is nie en geen wyse man gestraf word nie. Die indruk word nooit geskep dat Daniel die dood in die
oc gekyk het nie. Die proklamasie van die koning het wel soos ' n swaard oor hom gehang. Arjok kan as die
stuurder of sender beskou word ("despatcher"), wat die boodskap van die proklamasie uitdra en die held in
die teenwoordigheid van die koning bring.

Hy is dalk ook die helper, deurdat hy die held verskuif na die

plek waar die moeilike situasie opgelos kan word . Maar Arjok help Daniel nie fisies om die probleem op te
los nie. Hy bied slegs aan Daniel die geleentheid om dit te doen . Arjok se bydrae om Daniel voor die
koning te bring, is moontlik slegs ' n hulp-element, en dan beteken dit dat hy nie ' n rol vervul nie (Propp
1968 :73).

4 .2 . LlO

God se rol in die verhale

Waar pas God in die verhale in? Hy is die helper wat aan die held die nodige inligting verskaf. Die
hulp is ietwat verwyder van die probleem deurdat Hy indirek te werk gaan - Hy verskaf die inligting aan
Daniel, wat weer die inligting aan die koning deurgee. Tog bly God die noodsaakJike faktor wat die held in
staat stel om te slaag . In Daniel 1:2 word God ook beskryf as die Ecn wat Jerusalem in Ncbukadnesar se
hand plaas . Dit is as ' t ware asof die verhaalkorpus sy bestaan aan die God wat in die geskiedenis inmeng, te
danke het.
Verwysings na God is volop in die verhale. In 1:9 is dit God wat die hart van die hoofjJaleisbeampte
goedgesind teenoor Daniel en sy versoek maak (alhoewel dit geen skynbare verskil maak nie, omdat die
beampte steeds Daniel se versoek weier). In 1:17 is dit Hy wat wysheid en insig aan die vier Jode gee (vgl
ook 2:23). Die koning se droom kom van Hom (2:28), asook die koning se mag en gesag (2:37) . Die uitleg
van die droom is ook aan Hom te wyte (2:23) . Die koning erken daarom nie slegs vir Daniel as die held nie,
maar ook Daniel se God as "die grootste van al die gode, Hy heers oor die konings" (NAB se vertaling van
"God van die gode en Here van die here").
Watter aktiewe rol speel God in die verhale? Is Hy nie die cen IVat as werkJike opponent geld nie? Hy
het imIners Jerusalem in die vyand se hand gegee? Speel God meer as een rol?
In Propp se feeverhale figureer die noodlot dikwels in dieselfde rol as wat God in bybelse verhale vervul.
Maar die God van die held is in Daniel I en 2 ' n werkJike karakter wat 'n wesenlike rol in die verhale vervul.
Hy is nie slegs ' n toestand nie.

16

Hartman & DiLella (1978: 139) en Porteous (1979 :43-44) merk albei op dal daar 'n inkonsekwcnthcid is lussen die
lwee kere wal Arjok in die leks optree.
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As al die verwysings na God uit die twee verhale verwyder word, sal dit ' n wesenlike verskil rnaak .

17

In

Daniel I sal die vier Jade dan nie ' n bogemiddelde kans he am die eksamens van die koning te slaag nie, en
sal hulle verseker nie "tien maal" beter wees as die ander " ,)'se manne wat aan die hof werksaam was nie. In
Daniel 2 sal die droom en sy uitleg nooit bekend word nie, omdat die verteller dit herhaaldelik beklemtoon
dat ' n mens dit verseker nie kan doen rue .
Die insluiting van God as aJ...1:iewe, deelnemende karakter is 'n eienskap van bybelse verhale. Dit is die
aspek wat bybelse verhale onderskei van die Agikarverhaal of Propp se fecverhale . Tog speel God nie
dieselfde rol as Nebukadnesar of Daniel , of'n ander menslike figuur nie. White (1978 :169-172) meen God
vervul ' n rol iewers tussen die eksterne posisie van die verteller en die interne posisie van die karaJ...'ters . Dit
verleen ' n heterogene dimensie aan die basis van die narratiewe struktuur wat direk die oppervlakte-struktuur
van die vertelling be"Lnvloed . I'
In Proppiaanse ternne kan dalk eerder na God se rol verwys word as motiverend ("the notion of

motivations"). God inisieer die motiewe van karakters wat tot hul dade en besluite lei . In Daniel I en 2 is
God die Een aan wie aksies, vernnoens en kwaliteite toegeken word. God is die uiteindelike oorsaak van
alles wat in die verhaal gebeur.

Tog Iyk dit asof die werklike beweging in die verhaal sonder sy direkte

inmenging plaasvind, behalwe in die geval van die oplossing van die moeilike taak in die tweede verhaa!.

4.2. 1.11

Herhaling

' n 8elangrike dec! van die funksionele analise van die struktuur van Daniel 2 bestaan uit ' n ondersoek na
die funksic van herhaling in die vertelling .
Dit is natuurlik dat die karakters wat vir die aksie in die verhaal verantwoordelik is, herhaaldelik gemeld
sal word . Wat hier opvallend is, is dat daar 'n oorwc!digende meerdcrheid verwysings na die koning is : die
naam Nebukadnesar word drie kccr gebruik, terwyl daar een en vecrtig keer na koning vcrwys word . 19
Hierteenoor, die verwysings na DanieI.

Die eerste verwysing is in vers 13, en hierna speel hy 'n

oorwegende rol - sy naam word vyftien keer gebruik (woordnr 65 , in v 13 vir die eerste maal). Vers 26
verwys na hom as Beltsassar (woordnr 102, in v 26) .

Daar is vier verwysings na sy vriende.

In

woordnommer 101 (v 25) word na Daniel en sy vriende verwys as ballinge van Juda.
Die aantal herhalings in die verhaal dui aan wie in die vertelling belangrik is .
Arjok tree in opdrag van die koning op. Vcrs 14 verwys vir die eerste keer na die figuur, en voeg by dat
hy die hoof van die Iyfwag is . Daar is nog vier verdere verwysings na hom .
17

I'

19

Die standpunt verskil van Milne (1988 :220) wat meen dat dit slegs op die ui!koms van die tweede verhaal ' n
invloed sal uitoefen.
White verwys spesifiek na die optekening van direkte spreke van God. In die twee verhale kom dit nie voor nie.
maar die beginsel bly diesclfde.
Ander karakters waarna verwys word. is die groepe wyse manne (woordnr 9. 10, II en 12, wat a1mal vir die eerste
keer in v 2 voorkom - daar is verwysings na 9 en 10, in vv 2. 10 en 27. en vier verwysings na 12, in vv 2, 5. 10 en
23 , met slegs een verwysing na 11).19 Woordnommer 103 verwys na asuoloc, 'n term wat slegs hier gebruik word
(v 28) . Die generiese term w)'se manne word nege keer gebruik. Die wyse manne verwys na hulself as
dicnskncgte (woordnr 20, twee maal. in vv 4 en 7). Die wyse manne word dikwcls in verband met Babel gebring,
in woordnommer 63 (7 keer, in vv 12. 14. 18, twee maal in v 24, en ook in vv 48 en 49).
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Die verhaal van die droom en sy uitleg sou nie sander verwysing na God en die gode vertel kon word
nie. Die wyse manne meen slegs die gode kan die uitleg gee (v II en 20 - woordnr 56) . Daniel bevestig dit,
maar verwys met die term in verse 45 en (twee maal in) 47 na sy eie God. Die God word gekwalifiseer as
•

die God van die hemel (woordnr 77, wat 6 keer gebruik word);

•

die Naam (woordnr 81 , wat in v 20 gebruik word) ";

•

die God van my vaders (woordnr 97 in v 23) ;

•

in die koning se beskrywing, die Openbaarder van geheime (woordnr 151 in v 47) ;

•

en die God van die gode en Here van die konings (woordnr 150, v 47) . "

20

Die gebruik van gods name dui aan dat die verhaal hoofsaaklik aan die God van Daniel gewy word . Die
Babiloniese gode word slegs genoem voor die soeklig op die God val wat geheime kan openbaar (vgl v 47) .
' n Woord \Vat opvallend aangewend word, in diverse kontekste, is :JJ (woordnr 52) .

23

Die woord

verwys na iemand wat as hoof optree (in v 10), maar word oak as byvoeglike naamwoord gebruik am die
grootheid (of belang) van die bee\d in vers 3 I te beskryf, en die grootheid van die steen wat in vcrs 35 die
beeld tref, en die grootheid van God in vcrs 45 . Dit word oak as werkwoord in vcrs 48 ingespan: die koning
maak Daniel groot, en hy stel hom oak aan as )'llO- J,) .

Die skrywer wend die woord aan am innerlike

samehang aan sy verhaal te verleen.
Verwysings na die droom (woordnr 3, in v I vir die eerste maal) en sy betekenis (\Voordnr 21 , in v 4 vir
die eerste maal) asook na die "saak" (dit is die saak van die droom en sy uitleg - woordnr 50, in v 10) is
volop. Daar word 14 keer na die droom verwys, 13 keer na die uitleg en 7 keer na die saak . Verder word die
uitleg van die droom as 'n geheim (woordnr 78, in v 18) beskou - daar is 8 verwysings hierna . Dit gaan
20

21

22

23

Die term, ~'''''~ ~'?>< . "God van die heme!" , kom eers in na-eksiliesc literatuur voor (Jona 1:9: Esra 1:2: 2 Kron
36:23 ; Neh 1:4, asook in Dan 2:28), met die uitsondering van Genesis 24 :7. Soos gemcld, is dit een van die redes
vir die pone ring van ' n laat ontstaansdatum vir die Daniclboek. Die aanspreekvorm het onder Persiese invlocd
ontstaan (Schmidt 1997a: 123). Oat God in die hemcl woon, is reeds van vrocg af aan Israel bekend (vgl Miga 6:6),
maar die Perse gebruik die tenn am na Israel se God te verwys.
In vcrs 26 word daar ook na die naam van Daniel verwys am hom verder te k,valifiseer - sy naam is oak
Beitsassar.
Die oortreflende beskrywing, "God van die gode" , is raar in die Ou Testament. Dit kom slegs in Deuterononium
10:17, Psalm 136:2 en DaniCl2:47 voor.
Dit illustreer effek"lief die opmerking van Louw (1976 :19), dat dit ' n fatale opvatting is dat die betekenis in ' n
woord Ie, sander dat die konteks enige rol speel. Dit is 'n au gedagre waarop talle woordeboeke gebaseer is, dat ' n
woord ' n sogenaamde kembetekenis (Grundbedeutung) het waaruit sy betekenis starn. Die etimologiese metode
gaan terug na die oorsprong van die woord. Alhocwel daar verskillende gebruike van ' n woord is, is daar net een
eintlike betekenis. Etimologie het egler met die geskiedenis van ' n woord te doen, en nie met sy "huidige"
betekenis in ' n konteks nie (Louw 1976:36). "Die konteks is dus deurslaggewend, en behalwe enkele gevalle van
werklike dubbelsinnigheid. sal die sg a1gemene betekenis gedurig aan bande gele word. En dit maak te meer dat
woorde telkens net cen betekenis in ' n bcpaalde konteks het, sodat dit onsinnig is am ' n gemeenskaplike kern as
' normale' betekenis Iussen al die betekenismoontlikhede te probeer handhaaf' (Louw 1976:44-45). Die probleem
is egter dat daar min Hebreeuse en baie min (feitlik geen) Aramese vergelykende materiaal bestaan nie, sodat dit
baie moeilik is am betekenis uit die vergelyking van kontekste af te lei. Omdat daar nie materiaal is waannee die
teks en sy gebruik van woorde vergelyk kan word nie, is dit moeilik am die betekenismoontlikhede van ' n woord
vas te stel. Wat egrer belangrik is, is dat ' n woord slegs in sy konteks spesifieke betekenis het wat deur die
agtergrond, die ander woorde in die sin, die grammatika, die eksentrieke benutting van woorde deur 'n spesifieke
skrywer, en so meer bepaal word. Semantiese analise moet dan oak begin by die verwante betekenisse van
verskillende woorde. eerder as by die verskillende betekenisse van dieselfde woord (Louw 1976:55). Die betekenis
waarvoor ' n woord dien, is die minimum wat dit tot die verband bydra. Dit wat die woord net uit homselfse. is die
betekenis waarvoor die woord in ' n bepaalde konteks gebruik word.
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saam met verskillende verbuigings van die werkwoord "om te ken" (woordnr 16, in v 3), wat saam met twee
weergawes van die werkwoord "om te openbaar" (woordnr 22 in v 4 en woordnr 92 in v 22) gebruik word
om te verwys na die aksie om die droom en sy uitleg bekend te maak. Om 'n idee te gee van die belang van
die aksie vir die verhaal, enkele statistiese

~egewens:

..

"om te ken" word 13 keer gebruik;

•

"om te openbaar" word 5 keer in \Voordnommer 22 gebruik en 5 keer in woordnommer 92 .

24

Oat die dialogiese vorm in die verhaal ' n uiters belangrike rol speel , kan in die gebruik van die
werkwoorde " om te praat"' (6) en drie \Verkwoorde wat almal "om te antwoord" (17. 23 en 67) beteken
gesien word. Die woorde kom 26 keer in die verhaal voor.
Aile skrywers gebruik herhaling as stylelemen!.

25

Die skrywer van die Danielverhale gebruik dit egter

baie meer, en spesifiek om koherensie aan sy verhale te verleen.
daar ook herhaling voor.

27

26

In die beskrywing van die becld kom

Die statistiek gee ' n idee oor wat in die beskrywing en uitleg van die becld

belangrik is - dit gaan om die voete, die koninkryk \Vat verdeel is, waama twaalf keer verwys word . En dit
gaan om die steen, die nuwe koninkryk, \Vaama nege keer verwys word . "
Die verhaal sluit anders af as Daniel 1. Dit het te doen met die redaksioncle plasing van die verhaal.
Waar die ecrste verhaal inleidend die tafel dek vir wat volg, skets die tweede verhaal se slot die situasie wat
in die volgende hoofstukke geld . Dit is belangrik om te weet wat die posisie van die drie vriende (hfst 3)
asook Daniel (hste 4-6) aan die koninklike hof is. Hoe het dit gebeur dat hulle so ' n bc1angrike posisic
vervul ?

25

26

27

"
29

29

Dit is die vraag wat Daniel 2 beantwoord, en wat die agtergrond vir Daniel 4-6 vorm . Net so het

Die werkwoord van woordnommer 22 word hoofsaaklik in terme van die ehaldeers gebruik, alhoewcl ook deur
Daniel in v 29. Woordnomrner 92 word weer hoofsaaklik in terme van Daniel gebruik, met uitsondering van vers
47 as die koning dit gebruik om na die aktiwiteit van Daniel se God te verwys. Vergelyk ook die verwante
werkwoord in woordnommer 27, wat vyf maa! deur die koning gebruik word.
Vergelyk Watson (1984 :279-282) se bcspreking van instrumente \Vat bybclse skrywers aan\Vend om herhaling \Vat
afgesaag raak, te voorkom.
Wat in DaniCi 2 opva!. is die gebruik van nuwe woorde in verse 20-23 , \Vat ' n lied of gedig vorm. Dit bevestig ' n
vermoede wat reeds deur navorsers van die histories-kritiese metode uitgespreek is, dat die verse ' n latere
byvoeging is. Die argument kan gebruik word dat die genre van die verse verskil van die res van die hoofstuk - dit
is 'n loflied. Maar dieselfde taal word ook in vers 47 gebruik, en tog verskil die woorde.
Dit kom voor in verse 28-45 voor, en Iyk so:
• die beeld (woordnr 110 - 4 keer)
• die hoof of kop van die beeld (woordnr 105 - 3 keer)
• goud (woordnr 116 - 4 keer)
• silwer (woordnr 119 - 3 keer)
• brons (woordnr 122 - 4 keer)
• yster (woordnr 124 - 6 keer)
• die veete (woordnr 125 - 4 keer)
• deels van yster en deels van klei (woordnr 126 - 8 keer)
• die steen (woordnr 127 - 3 keer)
• die berg (woordnr 131) en die aarde (woordnr 132) - albei twee kcer
• die koninkryk (woordnr 133 - 6 keer).
Dit is een van die argumente wat teen die Romeinse standpunt. wat die klcm op die vierde ryk as Rome plaas.
gevoer kan word. Die becld probeer nie die pad vorentoe uitspel nie, maar wil iets so oor heersende
omstandighede.
Dit is reeds herhaaldelik deur navorsers aangeteken dat die verhaal se "biogra/ies-historiese" verwysings na die
vier Jode verwarrend is. In die volgende hoofstuk verdwyn Daniel van die toneel, sonder enige vcrduidcliking. As
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DaniCi I die agtergrond vir Daniel 2 gebied, deur te ve rduidelik hoekom vier l oodse mans aan die
Babiloniese hof in diens staan.

4.2.2

Semiotiese ontleding

Die doel van struktuur-analise is om te verstaan hoe literatuur aan mekaar gesit is . Die veronderstelling
is dat daar vaste wene is wat bepaal hoe literatuur werk. Soos meeste sprekers nie eksplisiete kennis van die
reCis het wat die gebruik van taal beheers nie, kies meeste skrywers nie doclbewus om die wene te volg wat
literaluur bepaal nie . Tog volg literatuur sekere konvensies wat veroorsaak dat dit iets beteken. Dit beteken
dat die betekenis van ' n leks binne die diep strukture van die teks gevind word, eerder as in die intensies van
die skrywer of persepsies van die lesers (De Saussure 1959:65-70) . Die navorser probeer om die werk op ·n
manier te verstaan wat die skrywer self nie doclbewus beplan het nie. Die navorser doen dit deur die teks se
kommunikatiewe strategic te ondersoek.

4.2.2 . 1

Verdeling in leeseenhede 30

Die vertelling in Daniel 2 is in die vorm van ' n dialoog. Die merkers in die teks dui dit duidelik aan .

31

Oat die vertelling in dialoogvorm is, beklemtoon dat die gedeelte geinterpreteer moet word volgens die reCis
wat vi r dialoe of gesprekke geld.

4.2.2.2

32

Temas

Die temas van die perikoopeenhede is soos volg: J3

30

31

32

33

•

die koning droom, en roep die wyses en vra raad - vv 1-3

•

die wyses vra dat die koning die droom vertel - v 4

•

die koning vra dat hulle die droom ook moet vertel - vv 5-7

•

die wyses vra vir ' n tweede keer dat die droom vertel word - v 7

•

die koning dring aan dat die wyses die droom ook moet openbaar - vv 8-9

hy werklik eerste minister van die provinsie Babel was, sou sy afwesigheid by die galagcleentheid wat hoofstuk 3
beskryf, ten minste ' n verduideliking benodig hel.
Vergelyk addendwn 4. 1 vir die verdeling in leeseenhede wat in die teks gebruik word. Die werkswyse wat ten
opsigte van Daniel 2 gevolg word, verskil van Daniel I se analise. Die lengte van die hoofstuk maak dit
noodsaaklik dat die analise meer omvattend is.
So word direkte dialoog ingelei in leeseenhede 6. 9. 13. 18, 21. 26. 35. 46, 62, 67, 7 1, 138 en 146. Daar word oak
melding gemaak dat iets gevra is, in leeseenhede 29. 37,40 en 43 . Ander terme wat hiermee verband hou, kom
voor in leeseenhede 3.24, 25, 38, 45, 60 en 70. Daar word melding gemaak van ' n opdrag in leeseenhede 4.32 en
137.
Gesprekke wat in die Bybel opgeteken is, is uiteraard gerekonslIueer. Die bybelse weergawe is nie ' n woord-virwoord weergawe van wat in werklikheid gese is nie. in gevalle waar die skrywer ' n historiese rekonstniksie gee.
Die skrywer gee die gesprek weer om sy doe! te dien: am nodige agtergrondgegewens te verskaf of die intrige te
akkomodeer. Die Danidboek is egter nie ' n historiese wcergawe nie.
Vergelyk addendum 4.2 vir die verdeling van die leeseenhede in perikoopindelings.
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•

die wyses erken dat hulle nie die droom kan openbaar of die uitleg gee nie - vv 10-11

•

die koning beveel dat aile wyses gedood word - vv 12-13

•

Daniel vra hoekom die wyses doodgemaak moet word - v 14-15

•

DaniCi vra uitstcl, en versock sy vriende om saam met hom te bid - v 16

•

DaniCi ontvang die uitleg, en prys God - vv 17-23

•

DaniCi vra Arjok om hom na die koning te neem - v 24

•

Arjok noem vir koning dat hy iemand het wat die droom kan uitle - v 25

•

die koning vra DaniCi of hy die droom kan uitle - v 26

•

DaniCi erken: niemand kan die droom uitlc rue, maar God kan - verse 27-28

•

DaniCi vertcl die inhoud van die droom- verse 29-36

•

DaniCi verklaar die droom - vv 37-45

•

die koning vereer DaniCi en erken dat DaniCi se God die grootste is - vv 46-47

•

die koning vereer Daniel, sowel as sy drie vriende - vv 48-49 .

Perikoopeenheid I bevat die tema van die vertelling: die koning hel gedroom. Dit dien as opskrif vir die
verhaal. Die koning was ontsteld oor sy droom.
'n Ingewikkelde ringskomposisie omvat die gesprek tussen die koning en die wyses .

Dit kan

geskematiseer word:

Perikoopeenheid
2

Al
BI

3
4

A2

koning

A3

wyses
koning

B3

7
8

wyses

B2

5
6

koning

A4

wyses
koning

Oat die koning vier spreekbeurte kry teenoor die wyses se drie, gee iets van sy mag en die gewig van sy
woorde weer - die feit dat hy roep en die wyses moet kom, vra en die wyses moet antwoord. Die eerste en
laaste woord behoort aan hom . Hy proklameer die begin en die einde van die wyses van Babel.
Die gesprek tussen die koning en die wyse manne kan ook soos volg geskematisecr word :

korung:

wat beteken droom?

wyse manne :

korung:

vertel ons droom

gee droom en uitleg, of julie is dood
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wyse manne:

koning:

ve,,"us

God

vertel ons droom

vertel droom sodat ek weet of julie uitleg kan gee'

wyse manne:

koning:

niemand kan nie'

dan is julie d')od'

Die volgende reeks perikoopeenhede bevat Daniel se rcaksie op die proklamasie, wat direk op hom
betrekking het.

Die eerste twee perikoopeenhede verwys na sy navraag daaroor, en sy versoek .

Die

volgende twee perikoopeenhede vertcl hoc DaniCi sy vriende byeen roep, hulle saam bid en hy die droom en
sy interpretasie kry. Die volgende drie perikoopeenhede het te doen met die transaksies wat aangegaan word
sodat Daniel uiteindelik voar die koning staan . Die laaste twee bevat dan die oorwig (pro rata) van die
woorde: Daniel vertel wat die droom behels en wat die uitleg is (17 en 18, wat leeseenhede 84-134 vorm) .
Die derde reeks perikoopeenhede handel oor die verering van Daniel, sy God en sy vriende. Skematies
kan die struktuur so voorgestel word:

19

Al

20
21
22

die koning vereer Daniel
BI

A2

die koning erken dat Daniel se God die grootste is

die koning vereer Daniel

B2

die koning vereer Daniel se drie vriende

In die hart van die vertelling kom perikoopeenhede II en 12 voor (in terme van perikoopeenhede is dit
getallegewyse opvallend ook in die middel) . Dit verwys na die gebede van Daniel en sy vriende wat tot die
openbaring van die droom lei . Dit word voorafgegaan deur die sketsing van die probleem - die wyses kan
nie die droom uitle nie, en die gevolg daarvan - die koning proklameer dat aile wyses doodgemaak word.
Perikoopeenhede II en 12 vorm die hoogtepunt van die ontsluiting, wat voortgesit word in die res van die
vertelling. Dit het die opvallende gevolg dat die spanningsvlak baie gou ontlaai word (Ieeseenhede 41-44) ,
kort na dit geformuleer is (leeseenhede 31-34). Die rede hiervoor is duidelik: die skrywer probeer nie ' n
verhaal saamstel wat verwys na die ontplooiing van 'n krisis, en die oplossing daarvan nie. Hy plaas aile
klem op God, wat die openbaarder van geheime is. Die klem sien ' n mens dan ook duidelik in leeseenhede
43, 44, 45 , 47-60, 72-74, 78-80, 104-106, 124-132 en 139-141 , wat ' n totaal van 38 leeseenhede is . Dit
beteken dat ' n kwart van aile leeseenhede God en sy mag as tema het, en dat meer as dertig persent van die
ontknoping daaraan gewy word . God se mag oor die geheime van die toekoms vorm die fokuspunt van die
vertelling .
Joubert (1979:36) teken die basiese patroon van die vertelling soos volg:
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ChaJdeers hou nie rekening met God nie = arrogant

XBevorder tot hoc posisie

udIliel vertrou op God en nie eie vennoe = nederig

Vemeder deur mislukking

Die skrywer wy die groatste ded van die loflied (vv 20-23) deur God se mag te beskryf

Aan die

34

einde noem die skrywer weer hoekom Daniel die loflied sing (v 23) . Sommige eksegete meen dat die loflied
(leesecnhede 47-57) ' n byvoeging tot die vertelling is, en dieselfde rol vervul as die lofliedere wat in die
apokriewe (deutero-kanonieke) literatuur vir die derde hoofstuk voarkom.

Ek stem nie saam l1Ie.

Die

struktuur van die vertelling dui aan dat die skrywer die loflied gebruik om die dod met sy vertelling te
beklemtoon: om God se mag am geheime te openbaar te beklemtoan .
Die droom en uitleg deur Daniel venoon oak ' n besondere struktuur, wat op herhaling dui.

35

As die

droom en uitleg in tenne van die elemente van die beeld gesien word, Iyk dit so :

VERSE
31 BEELD

36

UITLEG

32 hoof

37-38

eerste ryk

39

tweede ryk

bars
maag en heupe

dcrde ryk
40

vierde ryk

34 steen

41-43

vyfdc ryk

35 steen word berg

44-45

goddclike ryk

33 bene
voete

4.2 .2.3

Pertinente transfonnasies

Wat opval as die verhaal aan die hand van pertinente transfonnasies gelees word, is dat daar baie meer
I,:walifikasies as in die eerste verhaal is .

36

Dit het nie net met die lengte van die vcrbaaJ te doen nie, maar

oak met die aard. Die beskrywing van die beeld word in tenne van kwalifikasies gedoen (vv 31 b-42a) .

37

Die ryke word opeenvolgend beskryf, in terr.1e van UJ'ieke eienskappe. Die koning se gemocdstoestand word
oak as kwalifikasies beskryf: hy is bekommerd oar sy droom (v I b) en hy is slapeloos (v Ie) .
34

35

36
37

38

38

Hy vcrtel

Vergell'k addendum 4.3 vir ' n ontleding van die 100ied.
Verge!yk addendum 4.4 vir ' n analise daaTVan.
Vergelyk addendum 4.5 vir ' n anahse van die vcrhaal se pertinente transfonnasics.
Met kwalijikasie word bcdoe! "am te wees'· of "am te he", tecnoor funksie, "am te docn". Die prosesse word as
kwahftkasies of funksics bcskryf.
Die versverwysings kom mel die numering van addendum 4.5 ooreen.
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aan die wyse manne dat hy ontstcld is (v 3c). Wanneer die wyses nie sy droom kan bekend maak en die
uitleg daarvan gee nie, is hy wocdend (v 12a).
Dat kwalifikasies baie aandag kry, beteken nie dat daar nie volop aandag aan transformasies gegee
word nie. Die transformasies

Ie op verskeie vlakke .

droom . Hieruit vloei ' n gesprek. Die

g~volg

Die koning roep die "yse manne en vra huUe uit oor sy

daarvan is die dekreet van die koning. DaniCl doen navraag by

Arjok hoekom die koning se proklamasie so genadcloos is . Hy en s)' vriende bid, en God gee die uitleg.
DaniCl prys God deur te vertcl waartoe Hy alles in staat is . Hiema vertel DaniCl vir die koning wat die
droom en uitleg is .
In die droom gebeur daar ook iets : God se koninkryk oorweldig die oorheersende wereldryke. Wrumeer
Daniel sy uitlcg van die droom voltooi het, reageer die koning deur hulde aan hom te bring. Ter afsluiting
vra Daniel dat sy vriende ook voordeel mag trek, en hulle word in bclangrike posisies onder hom aangestel.

4.2 .2.4

Verskillende narratiewe binne die vertelling

Die verhaal kan op grond van die pertinente transformasies soos volg opgesom word:

v I

hoofuarratief

vv 2-1 1

divergerende narratief

vv 12-13

konvergerende narratief

vv 14-15

divergerende narratief

v 16

konvergerende narratief

vv 17-18

divergerende narratief

vv 19-23

divergerende narratief

vv 24-26

konvergerende narratief

vv 27-45

hoofnarratief

vv 46-48

divergerende narratief

v 49

parallele narratief.

Die doel met die identifisering van die elementere narratief deur 'n onderskeid te tref tussen die
verskillende elemente daarvan, is om onderbrekings in die forme!e hierargiese patroon aan te dui, asook die
breuke in die logiese narratiewe ontwikkcling. Die primere narratief bestaan uit die slagaar van die verhaal,
die vertelling van die droom en die betekenis daarvan .

Die verhaal bevat ook verskeie divergerende

narratiewe (vyf in totaal), wat die formele patroon onderbreek, maar sonder om die logiese narratiewe
ontwikkeling te onderbreek.

Die waarde van die divergerende narratiewe is dat dit 'n nuwe narratiewe

ontwikkeling is wat gebaseer is op ' n interpretasie van die voorafgaande vertelling. Die primere narratief
word verleng, maar op 'n ander narratiewe vlak.
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Dit gebeur nie in die konvergerende narratiewe nie. Die konvergerende narratiewe vertel van die koning
se dekreet, Danid se versoek aan die koning om uitstel en Daniel se tweede gesprek met die koning. Dit
onderbreek die fomlele patroon van die e1ementere narratief met ' n vertelling wat 'n bydrae daartoe lewer.
In die interseksie van twee narratiewe konvergeer die ecn in die ander.
Die parallele narratief bevat gebeure wat gelyktydig met die oorspronklike verhaal plaasvind en wat
vertel word, al is dit nie verwant aan die vertelling nie. Die aanstelling van die drie vriende kan so gesien
word: hullc het geen bydrae tot die afloop van die vertelling gehad nie, buiten die kursoriese ven'lysing in
vcrs 17, Die parallele narratief word op sy eie geanaliseer . Dit speel hier slegs die rol om as oorgang na die
derde verhaal te dien, en kan vir doeleindes van verklaring daarby gclees word. Dit is duidelik te wyte aan
die hand van ' n redakteur.
Die pertinente transformasies vertoon ' n opvallende patroon, Dit omarm as volg die hcle verhaal: die
koning is bekommerd en ontsteld (vv I b en 3e) versus die koning vereer Danid omdat hy die bron van
ontsteltenis weggeneem het met sy uitleg (vv 47d en 48a-e) .
Hierbinne specl die volgende af:

•

die koning se gesprek met die wyse manne, wat 'n di vergerende narratief vorm;

•

Danid se gesprek met Arjok, wat ook 'n divergerende narratief vorm;

•

Daniel se gesprek met sy vriende, wat 'n divergerende narratief is;

•

Daniel se tweede gesprek met Arjok en Arjok se gesprek met die koning, wat ' n konvergerende

narratief vonn ~
•

en die uitleg van die droom wat die hoofuarratief vorm (saam met die gegewenheid van die droom in

v 1).39

4.2.2 .S

Binere opposisies

Eerstens word die koning se gesprek met die towenaars, voorspellers, goelaars en sterrekykers (NABvertaling van v 2) ondersoek .

Hier kom drie transformasies voor, wat met die onmoontlikheid van die

koning se versoek te doen het:
•

die koning vra vir die uitleg van sy droom (vv 3b-d) versus die wyse manne wat vra dat die koning
die droom vertel (4c-d);

•

die koning dreig met vemietiging as hullc nic self die droom vertel en die uitleg gee nie, en bel owe
beloning as hulle kan (Sb-6b) versus die wysc manne wat vra dat die koning die droom vertel (7b-e);

•

die koning eis dat hulle die droom vertel voor hulle die uitleg gee (8b-9b) versus die wyses wat kla
dat niemand dit kan doen nie, buiten die gode (I Db-II c) .

39

Die oorwegende rol wat dialoog in die verhaa! speel, kom duidelik na Yore. Om 'n omvang van gesprekkc in
hoofsluk 2 Ie gee: van die 135 kemsinne wal geldentifiseer is, word 112 direk by dialoog betrck.

187

Hoofstuk 4: Twcc magtc in opposisic - Ncbukadncsar versus God

Die ontwikkeling van die gesprek word duidelik deur die binere opposisies aangedui: eers vra die koning
vir ' n uitleg, en die wyse manne vra dat die koning die inhoud van die droom vir hulle gee. Dan vra die
koning dat hulle self die droom vertel asook die uitleg gee, en die wyse manne vra (asof hulle nie hul ore kan
glo nie) dat die koning die droom vertel. Vervolgens eis die koning dat hulle die droom vertel, as bewys dat
hulle die uitleg kan gee, en dan (asof die werklikheid uiteindelik tot hulle deurdring) erken hulle dat hulle nie
kan nie.
Die gesprek is op repetisie gebaseer. Om enkele voorbeelde te noem:
~~.r:r~ ~ltDm l)~.!h ~D'?r110~ ~:r~ 'JD ~n?D -

vertel die droom aan u knegte en ons sal die betekenis openbaar (vv 4 en 7);

die woord van my staan vas (vv 5 en 8);

I1:Jn) ~'i'-;l)O - die wet is een, en staan vas (vv 9 en IS).

Vit die koning se dekreet vloei Daniel se gesprek met AIjok, as hy die vier Jode vir teregstelling soek:
•

Daniel wil weet hoekom die dekreet so hard is (v 15b) versus AIjok wat dit verduidelik (l5c);

•

Daniel vra tyd van die koning om die uitleg te gee (l6a-b) versus Daniel wat sy vriende vra om vir
die openbaring van die geheim te bid (vv 17a-18a);

•

die drie vriende bid saam met Daniel (18a) versus Daniel wat die droom en uitleg ontvang (l9a).

Hierop volg Daniel se tweede gesprek met die Arjok. Die gesprek vloei uit Daniel se loflied voort, nadat
God in ' n naggesig aan hom die geheim van die droom openbaar het:
•

Daniel prys God omdat Hy die bron van wysheid is (21c-22c) versus Daniel wat vra dat Arjok nie
die wyse manne doodmaak nie, omdat hy die uitleg ontvang het (24d-e).

In AIjok se gesprek met die koning kom ' n opvallende verwikkeling voor, wat biner so voorgestel kan
word:
•

AIjok se vir die koning dat hy iemand gekry het wat die droom kan uitle (25b-c) versus die koning
wat vir Daniel vra ofhy die droom en uitleg kan openbaar (26a-b).

Daniel se antwoord is doelbewus 'n binere opposisie:
•

die raadgewers, voorspellers, towenaars en sterrekykers kan rue die gehei..rn openbaar rue (27b)

versus die God van die hemel wat kan en het (28a-b);
•

Daniel wat bely dat hy nie die uitleg gekry oor hy wys is nie (30a) versus Daniel wat die uitleg gekry
het omdat God die uitleg aan die koning wil gee (30b) .

In die uitleg van die droom is die eerste deel beskrywend, terwyl die tweede deel, die uitieg, op
transforrnasies wys:
•

Nebukadnesar se ryk is die kop van goud wat oor alles heers (37a-38c) versus die ryk wat hierna
kom wat nie so belangrik is nie (39a-b);

•

die tweede ryk is van silwer versus derde ryk wat hierop volg, en wat oor die hele wereld heers (39cd);

•

die derde ryk is van brons versus die ryk wat hiema kom, wat alles vergruis en fyn stamp (40a-b);

•

die vierde ryk is van yster versus die ryk wat hierop volg wat verdeeld is, en wat vanwee
ondertrouery deels sterk en deels swak is (4la-43b);
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die vyfde ryk is decls van yster en deels van klei versus 'n ewige koninkryk wat hiema deur God
opgerig word, en wat dIe aardse koninkryke vemietig, en vir ewige bestaan (44a-d) .

Die uitleg van die droom, met sy beskrywing van verskillende ryke, kan soos volg opgesom word :

I :; verdeelde ryk - vv 41-43

God se ewige koninkryk - v 44

15 sterk ryk - v 40

hierna verdeclde ryk - vv 4 1-43

14 groot ryk - v 39 b

hierna "k wat alles vergrUls - v 40

13 onbclangrike ryk - v 39 a

hierna ryk wat oor hele aarde heers - v 39b

12 Nebukadnesar heers oor alles - vv 37-38

hicma ryk "at nie so bclangrik is nic - v 39a

Om die pertinente transformasies op te som:

II ek het nie uitleg oor ek wys is

ek het uitleg ter wille van u

10 wyse kan nie

God van hemel kan

9

Arjok se vir koning van Daniel

koning vra vir Daniel

8

DaniCi prys God - bron van wysheid

Daniel vra dat wyses nie vemietig word nie

7

Daniel en vriende bid

DaniCi ontvang geheim

6

DaniCi vra uitstcl om uitleg te vind

DaniCi vra vriende om te bid

5

DaniCi vra uit oor dekreet

Arjok verduidelik

4

koning vra vir droom en uitleg

wyses erken hul onvermoe

3

koning vra vir droom en uitleg

wyses vra vir droom

2

koning vra vir uitleg

wyscs vra vi r droom

koning is ontstcld

koning is nie meer ontsteld

Die eerste paar begin en sluit die verhaal af. Dit kan weergegee word met
Probleem - v I

versus

Oplossing van probleem - v 48-49 .

Die episode van die gesprek tussen die koning en die wyse manne (2-4 hierbo) staan in die vorm:
Versock - vv 2-3 , 5-6, 8-9

versus

Onvermoe om aan versock te voldoen - vv 4, 7, 10-

II.

Daniel se gesprek met Arjok en die gevolg daarvan (5-7) kan opgesom word met
Probleem vir DaniCi - vv 13-16 verslIS

Oplossing van probleem - vvI7-45 .

Pare 8-11 hoort saam, in die vorm :
Onvermoe van wyses

versus

Alvermoe van God .
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Die uitleg van die droom staan in die vonn:
Mislukking van aardse ryke - w 37-44 versus Oorwinning van Godsryk - w 44-45 .
Dit lei tot die volgende bimlre opposisies, wat die verhaal se pertinente transfonnasies vonn :
[Oploss ing van probleelll]

It\1islukking van aardse rykCj

versus [O OIwinning van Godsryk[

[Onvenno/; van wyses[

versus IAJvcrmoc van Go~

~rob leem vir Danitij

versus [Oplossing van probleenll

tyersoek van konin~

versus [Onvenno/; om aan versoek te vo ldoe~

~robleelll]

4.2.2 .6

lntrige

Die intrige van die verhaal

Ie

op twee vlakke.

In die eerste plek het dit te doen met die korung se

onderonsie met die wyse manne . Daniel en sy vriende is deel van die groep. Die vier Jode deel onskuldig
die problcem wat ontstaan uit die onvennoc van die groep wyse manne om die koning se probleem op te los.
Die intrige se verloop word doclbewus vertraag deur die drievoudige gesprek tussen die koning en die wyse
manne. Die skrywer vertraag verder die ontwikkeling van die intrige, en bou die spanning op, deur DaniCi se
gesprek met Arjok. Let veral op verse 14a en ISa wat herhalend van mekaar is, en vers 14b wat herhalend
van verse 12b-13b is.

40

Hiema bid DaniCl, en ontvang die geheim van die droom en uitleg. Maar die leser

hoor rue dadclik wat dit is rue, nes hy rue dadclik sien hoe die koning daarop reageer rue. Eers sing DaniCi ' n
lang loflied, wat ' n herhaling in die koning se reaksie op Daniel se uitleg vind (vgl 21b met 47e, en 22a met
47d; vgl ook 30a met 47e) .
Die tweede intrige bestaan in die droom en sy uitleg. Dit vonn ' n verhaal binne die groter verhaal. Die
uitleg word trapsgewys gegee:

40

Die numering word uit addendum 4.5 afgc1ci.
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Godsryk - verse 44-45 , kola 124-134

Verdeelde ryk - verse 41-43 , kola 116-123

Sterk ryk - vers 40, kola 112-115

Groot ryk - vers 39a, kola 110-III

Onbelangrike ryk - vers 39a, kola 108-109

Nebukadnesar se ryk - verse 37-38, kola 103-107

Die een ryk word deur die ander vervang, tot die Godsryk aanbrcck wat die verdecide ryk vemietig en
vir ewig bestaan .
Hier kom egler ' n diskrepansie tussen die droom en die uitlcg daarvan voor.

Die klip (Godsryk)

vemietig nie slegs die vocte wat deels van yster en deels van klei is rue. Die leser verwag dat die Godsryk
slegs die ryk vernietig wat op die tydstip die wcreldtoneel oorheers.

Die konstruksie in vers 35 maak dit

duidelik dat die hele beeld vemietig word:
"O~-?~l ~nn POil ~~m tl'j? -'1"it-,:qO iW:> '101 ~ :Jij71 ~::lO~ ~tDQJ ~30!'J ~':n";l i1jlj~

pc?

'i'"J

1'")K:J

b

n:;>OIZl;n~(

Die skrywer skep met die mededeling die indruk dat God ' n einde aan aile aardse ryke sal maak.
Die rolspelers in die aksie is die koning, wat droom en ontsteld is, die wyse manne wat nie die droom
kan openbaar rue, Arjok wat die wyse manne moet tereg stel en Daniel aan die koning voorstel, en Daniel
wat (saarn met sy vriende) bid vir die openbaring van die droom en uitieg, dit ontvang, God loof en die uitleg
aan die koning bekend maak. Die intrige draai dus om slegs 'n paar rolspciers, wat veroorsaak dat die
verhaal min konsentrasie van die leser vereis.

Die eerste intrige se komplikasie Ie in die wyse manne se

onvermoe om aan die koning se versoek te voldoen . Dit lei tot die tweede intrige met as komplikasie die
openbaring van die droom en uitlcg.
'n Disgruensie kom in die verhaal voor tussen verse 16 en 25-25. Volgens vers 16a gaan Daniel na die
koning om uitstel te vra om die uitleg van die droom bekend te maak, en volgens verse 25a-26b stel Arjok
hom aan die koning voor. Dit is duidelik dat die koning rue weet wie Daniel is nie. Die disgruensie wys op
'n soom in die oorlewering van die verhaal wat nie deur di e redakteur uitgestryk is nie. Struktuur-analities
beskou , funksioneer die disgruensie as die verteller se bydrae om die gang van die vertclling te vertraag en
die spanning te laat opbou . Die verteller gebruik die herhaling docibewus as 'n stylelcment.
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4.2 .2.7

Semiotiese vierkante

Wanneer die transformasies as semiotiese vierkante volgens Greimas se model voorgestc1 word, kan dit
as volg weergegee word :

Oorwinning van Godsryk

Mislukking van aardse ryke

Al vermoc van God

Onvermoe van wyses

Oplossing vir DaniCi

Probleem vir DaniCi

OnvemlOc om droom uit te Ie

Versoek om droom uit te Ie

Die groter transformasie wat die hc1e verhaal kenmerk kan soos volg opgesom word:

Oplossing - koning se problcem

Koning se probleem

Dat die hc1e verhaal in 'n enkele transformasie opgesom kan word, dui aan dat al die perikoopeenhede in
die aksie dee!. Die enigste uitsondering is vers 49, wat as inleidend tot die derde verhaal gesien kan word . 41
Wanneer die rolspclers as aktante beskryf word, dien die koning (en Arjok, die hoof van die Iyfwag en
uitvoerder van die koning se opdragte en planne) as opponent . Die koning word opponent as sy dekrcet die
held se lewe bedreig, al het hy dit nie doc1bewus so bedoel of beplan nie.

Die hoof van die Iyfwag tree

namens die koning op .
Die wyse manne (en Daniel en sy vriende, by implikasie) is die subjek in die cerste dec1, en DaniCi (en
sy drie vriende) in die tweede dee!.
Die objek is die droom en sy uitleg. Die verhaal draai om die droom.

4.2.2.8

Aktansiele model

Die aktansiele model kan soos volg voorgestel word:

41

Weer eens word die vers redaksie-hislories as ' n laallOevoeging, as die werk van die verhale se finale sanlcslclicr.
bcskou.
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Droom en ultleg

Daniel / God

t
GuJ van die hemel

Wyses / Daniel

Koning / Arjok

Daniel is die ontvanger in die verhaal omdat hy die held is '\3t beloon word vir sy heldedaad . God deel
die eer met hom, alhoewel slegs in die lofbetuiging van die koning (asook in Daniel se lollied) . Die koning
gee aan Daniel baie en groat geskenke, en maak hom groat. H) \\ ord aangestel as regecrder oar Babel en
hoof van die prefekte van al die wyse manne van Babel C·as hoof van al die koninklike raadgewers" - NAB).

4.2.2.9

Waardes en oortuigings

Watter waardes of kodes word deur die verhaal belig en aan die leser voorgehou? Die verhaal begin met
die mededeling dat die koning ' n droom gehad het.

Die droom staan sentraa!'

Wat wil die droom s(:?

Koning Nebukadnesar is groat en heers oar die hele aarde (hy is die kop van gaud) . Na hom kom ander ryke
- ryke \Vat minder belangrik of groter as syne is, of sterk of verdeeld . Na alles kom die ryk van God . Die
ryk sal die hele aardse bestcl van koninkryke vemietig, maar sal self tot in ewigheid bestaan . Die waarde
waaroor dit gaan, is God se soewereiniteit. Die vertelling stuur af op die bekendmaking van die Godsryk .
Dat die skrywer die waarde van God se soewereiniteit deur sy verhaal onderskryf, word bevestig deur
die koning se woorde in reaksie op die uitleg wat Daniel van die droom gee (v 47b):
~;, ~t) K7lD7 ["17::>' 'I j'l) ~7il

p'?Q Klr,ll

r~,?K -JD' )\,'Jill p'JI ~,?K t<;~ P::>ij'?K " C1!JP')O

Dit sam die waarde mooi op: die God van die hemel is die grootste God, wat oar aile magte op aarde en
in die heme I heers. Hy is so groat dat Hy geheime kan openbaar, soos die geheim van die koning se droom
en uitIeg wat aan Daniel gegee is .
Die tema bepaal oak die lied wat Daniel sing, volgens verse 20b-23c. Dit is aan die God wat wysheid
(am geheime te openbaar - 21c, 22a, 22b, 22c, 23b, 23c) en mag (2Ia, 21 b) behoort. En Hy het die wysheid
en mag aan Daniel gegee (23a) . Die wysheid wat Daniel ontvang,

Ie

daarin dat hy die geheim van die

koning se droom en uitleg weet. Maar waaruit bestaan die mag? Bestaan dit daarin dat Daniel besef dat die
bcloning wat op hom wag, omdat hy die geheim van die droom weet, aan hom mag sal besorg? Dat hy as
gevolg van sy wysheid (deur die openbaring van God) ' n maghebber sal wees? Vers 23a is myns insiens ' n
sleutelvers in die verhaal, as direkte herhaling van 20b:
K'~-,7

" l;'f111::!l1 \,rm~ " t;<071"'l'1 K071'-1tl 1-:1;10 \,~,?K-"

;100 t<;~7

20b
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Die verse Iig ' n tweede waarde uit, wat in werklikheid slegs as newe-tema dien. Die tweede waarde dui
op die mag wat aan die gelowige Daniel gegee word.

God stel hom, nes in die eerste verhaal , in ' n

magsposisie van verantwoordelikheid . 42
In Daniel I is die mag wat aan Daniel verleen word, die gevolg van Daniel se beginsclvastheid . In
Daniel 2 volg die toekenning van
die insieerder.

ma~ ~an

Danid (in v 48) op sy gebed (in v \8) . [n albei verhale is Daniel

In die eerste neem hy die besluit om hom nie met die kos en wyn van die koning te

verontreinig nie, en sy vriende val by sy dieet in . In die tweede verhaal is dit hy wat oor die dekreet navraag
doen, en sy vriende saamroep om te bid. Sy vriende baat daarb y dellrdat hulle ook in posisies aangestcl word
(vgl Dan I : 1ge met Dan 2:49).

4.3 Detail-analise

Fewell (1991 : 139) is van mening dat Daniel I en 2 as twee weergawes gefunksioneer het om te
verduidclik hoc Daniel en sy vriende aan die Babiloniese hof bcland het. Aanvanklik het die twee verhale
apart gefunksioneer.

Die redakteur wat die verhale in die tweede eeu byeenbring, het dit langs mekaar

geplaas sonder om vecl moeite te doen om dit met mekaar te versoen. Die rede wat Fewell hiervoor aanvoer,
is die botsing in die daterings van die verhale.

43

In haar gerekonstrueerde redaksiegeskiedenis sluit sy aan

by hoe die twee skeppingsverhale dikwels gesien word, of die twee weergawes van hoe Dawid in Saul se hof
opgeland het.

AIhoewcl dit verduidelik hoc die verhale langs mekaar bcland het, se dit nog niks van die

effek daarvan me.

Ek meen die datums is bloot retoriese hulpmiddcls wat die skrywer aanwend om sy

verhaal histories te plaas. Sy geimpliseerde lesers het onmiddellik die assosiasie van die Judese ballingskap
opgeroep as hulle van die regeringstyd van Nebukadnesar gehoor het.
Collins (1975b :222) slaan ' n ander rigting as Fewell in . Hy beskou die aanvanklike beskrywing van die
droom en uitleg as ' n Babiloniese orake!. Hy stel voor dat die vierde ryk die van Nebukadnesar is, en dit is
' n goue eeu . Die res van die droom wil dan die vestiging van ' n standhoudende Babiloniese ryk verseker.
Hy lei dit af uit die verheerliking van Nebukadnesar, wat verseker nie (volgens hom) 'n Joodse standpunt is
me. Dit was inuners Nebukadnesar wat Jerusalem en die tempel verwoes en die Joodse volk in ballingskap
weggevoer het.

Hy sien dit verder in die verwarring wat voorkom in die uitleg van die droom soos die

loodse redakteur dit vertel : dat die Babiloniese ryk wat lank reeds vernietig is, weer vemietig word wanneer

43

Dit vorrn ook ' n disgruensie tussen die eerste en tweede verhalc. In die eerste verhaal word Daniel en sy vriende
tien maal beter as die ander wyse manne bevind. Hier word hulle geignoreer. Hulle is onbekend by die koning.
Het die verteller hierby yerby probeer kom met sy jaaraanduiding in Daniel 2: I: die verhaal in hoofstuk 2 speel
immers afvoor die opleiding van hoofstuk I voHooi is?
Wallace (2000:4) meen weer Daniel 2 vertel van gebeure wat plaasgevind het voor die gebeure wat in Danitl I
beskryf word. Dit los vol gens hom die probleem op wat die botsing van die datums in die twee hoofstukke stel.
Hy bied geen gronde vir sy stelling nie. Ek het reeds genoem dat die datumbotsing tussen die twee hoofstukke eers
' n probleem is wanneer die historisiteit van die verhale gehandhaaf word. Dieselfde skrywer (Wallace 2000 :4)
meen ook dat DaniCi 2 se uilleg van die koning se droom die aanleidende faktor tot die verdere veldtogte teen
lerusalem na 605 v.c. was. Die koning wou die goddelike wil verdraai. " ... he knew I1lat Daniel 's God was big
enough to reveal and interpret eschatological dreams, but he thought YHWH was not big enough to restrain a
monarch as magnificent as Nebuchadnezzar". Die vertelling bied geen rede om dit so te interpreteer nie.
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die steen daaroor gaan. Collins se verduideliking werp lig op die probleem wat DaniCl se uitleg skep as die
Godsryk al die ryke gelyktydig vernietig. Ek meen daar is ' n element van waarheid in. Die droom en uitleg
het tradisiehistories ' n lang geskiedenis voor die DaniClskrywer dit in ' n nuwe konteks aanwend.

Die

vertelling van die droom het moontlik in ' n Babiloniese konteks gedien. Die agtergronde waarin die droom
en uitleg ontstaan het en hertoegepas is, het verlore gegaan . Dit is selfs moontlik dat die besonderhede van
die droom met lye aangepas is, soos Anderson (1984 : 10) beweer.
Die litercr-historiese bespreking van die teks word georden aan die hand van die temas wat deur die
struktuur-analise aangedui is (2.2.2) . Die temas dui die logiese gang van die verhaal aan.

4.3.1

Die koning droom, en roep die wyses en vra raad - verse 1-3

Die plasing van die verhaal in die tweede regeringsjaar is geheel en al fiksioneel , en dien slegs die doel
om aan die verhaal ' n historiese agtergrond te gee.
heerser, moontlik weI Nebukadnesar, verwys.

44

Die oorspronklike verhaal het na ' n Babiloniese

45

As Nebukadnesar droom, is Persic 'n Babiloniese satraap . Die Griekse (hellenistiese) state is slegs 'n
groep stamme wat besig is om teen mekaar te veg, en Rome is 'n onbekende dorpie langs die Tiberrivier.
Die Medies-Persiese ryk verower Babel in 539. Teen Nebukadnesar se regeringstyd is die hele suidwes-Asic
in Babel se mag, en is daar nie 'n waardige teenstaander wat hom kan bedreig nie.
As die datum volgens vcrs I met Daniel 1:5 en 18 vergclyk word, is e1it duidelik dat e1it nie kan klop nie.
Volgens die verse is DaniCl eers na drie jaar se opleiding voor die koning gebring . Die tweede jaar is 604, as
getel word dat Nebukadnesar in 605 as alleenheerser op die troon kom na sy pa se dood.

46

Dit is ook

onmoontlik dat die gebeure van die droom kon afspccl terwyl Daniel en sy vriende nog met hul opleiding
besig is, omdat DaniCl I dan pertinent daarna sou verwys. Of die twee verhale sou dan op ' n ander wyse
bymekaar moes aansluit.

44

"

46

47

47

ill die verlede het navorsers dikwels groot moeite gedoen om 'n sinchronisasie

BHS stel 'n aJternatiefvoor, gebaseer op 6:19 en 8:27, wat nie ' n wesenlike verskil in betekenis veroorsaak nie.
Oat "die tweede iaar" eksegete hoofbrekens verskaf het, word duidelik as die talle verklarings ondersoek word, wat
deur eksegete aangebied word wat die teks letterlik Ices. Enkele voorbeelde word gegee. BHS stel voor dat
geemendeer word na "die tiende iaar". Dit word gedoen na aanleiding van 1:3 , 5 en 18. Geen manuskrip of
vertaling steun egter die verandering nie. Spekulasies oor die datum is slegs gepas as 'n historiesc basis vir die
verhaal erken word, wat nie hier gebeur nie. So vind Josefus dat "die tweede iaar" verwys na die tweede iaar nadat
Nebukadnesar Egipte onderwerp het, Rashi en fbn Ezra meen dit is die tweede iaar nadat hy Jerusalem verower het.
terwyl Jephet fbn Ali bevind dat dit die tweede iaar is wat Nebukadnesar koning van die hele wcrcld is, dit is die
twee en dertigste iaar van sy regering (Young 1949:55).
Hartman & DiLella (1978:45-46) bespreek die oorsprong van die verhaal, en gee ' n Iys van opinies van navorsers
Hieronimus (Braverman 1978:72) skryf in sy kommentaar op vers I dat die Jode die probleem van die datum as
volg opgelos het: die tweede iaar verwys nie na die regering van Nebukadnesar oor Babel nie, maar oor alle
barbaarse nasies, soos die Assiriers, Egiptenare en Moabiete en die res van die nasies wat hy met die tocstemming
van God verower het. Hy haal ook Josefus aan wat in die tiende bock van sy Oudhede ("Antiquities'') skryf: "Na
die tweede iaar van die verwoesting van Egipte het Nebukadnesar ' n wonderlike droom gehad" (my vertaling).
Alhoewel Walvoord (1971 :46) 'n saak probeer uiOnaak dat die Hebreeuse pluperfeetum gebruik word - "he had
dreamed dreams", wat volgens hom impliseer dat die droom reeds plaasgevind het tydens die gebeure waarvan
hoofstuk I venel, maar dat dit nou eers hier te berde gebring word.
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van datums tot stand te probeer bring . Nie een van die pogings oortuig egter nie.

4'

Dit is ook geheel

onvanpas omdat die skrywer nie besig is om 'n geskiedenishandboek of eksakte biografie saam te stcl nie.
Die vermelding van geskiedenis is bloot om vir die hoorder te se dat die verhaal op ' n wyse aan die
wereldgeskiedenis gekoppel is (C Ie Roux

1995 : 12).

Die koppeling is belangrik omdat dit die

wereldgeskiedenis gebruik om die assosiasies van die verhaal te bepaa!.

Dit sou onmoontlik wees om die

volle betekenis van die verhaal te snap sonder kennis van wat die regeringstyd van Nebukadnesar vir 'n lood
. I'Iseer. 49
unp
Die woorde "die tweede regeringsjaar vr,n Nebukadnesar" orienteer en disorienteer die leser gelyktydig
(Fewell 1991 :23). Aan die een kant dui dit daarop dat Nebukadnesar rclatief nuut op die troon is . Hy het
mill ervarillg. Sy droom is die gevolg van sy politieke insekuriteite. Aan die ander kant, as die verhaal teen
die konteks van die eerste hoofstuk gelees word wat drie jaar geduur het, suggereer die tydsaanduiding dat
die leser hier met 'n terugflits te make het. Van die leser word verwag om te veronderstcl dat Nebukadnesar
in die ehronologiese storiewcrcld van Daniel 1-6 in sy eerste regeringsjaar Jerusalem verower het.

In sy

tweede regeringsjaar het hy nagmerries . Die sclfversekerde aggressor wat in hoofstuk I geskets word, en
wat hom ten doel stel om die hele wereld uiteindelik te oorwin, word in die tweede hoofstuk as ' n minder
sclfversekerde administrateur geteken. Die dae van sy militere glorie is oor. Nou moet hy die mag wat hy
verwerf het, behou.

Kan dit wees dat iets gesuggereer word van die interne politi eke spanninge en intriges

wat rondom die jong koning se kop loci as hy besig is om mag te probeer konsolideer wat stewig in sy pa se
hande gesetel was? Sy pa het irnrners die mag gegryp terwyl sy voorganger se seun probeer het om die mag
te konsolideer.
Hoekom is die koning so ontsteld dat hy nie kan slaap nie? so
dikwels as

'0

Drome van konings en generaals is

openbaring van die gode gesien, as ' n kommunikasie wat rigting wil aandui of waarsku .

" Dream is an enigma in narrative form " (LaCoeque 1988 :130) . Die koning is ontsteld omdat hy nie verstaan
wat die gode wil se nie. Dalk is hy ontsteld omdat hy ' n vermoede het wat die gode wil sc en na bevestigiog
sock dat dit nie so is nie.

49

so

51

Knight (1971:439) noem dat die koning dikwels in die tempcl slaap as hy die

Vergclyk Baldwin (1978:86): "Westerners want 10 see all loose ends lied up, but this desire is probably misplaced
in dealing with literature from Ihe Ancient Near East " Aalders (s.a.: 54) spring rond om verskoning te soek vir die
hisloriese onakkuraathede. Sy uileindelike oplossing is om 2: I as ' n skryffoUI afle maak. nes l: l. Die lel1eneken
vir die syfer tien sou weggeval het, sodal daar in die oorspronklike teks van die twaalfde regeringsjaar gepraal is.
orndat die syfer vir lien die kleinsle van a1mal is, rue jod. Monsma (1957:40) sien in die datum "een kleine
moeilijkheid". Indien rue datum hislories gesien word, lerwyl rue lengte van Daniel se lewe in ag geneern word.
beleken dil dal Daniel as ' n liener in Babel aangekom het Indien hy dan volgens rue einde van hoofsluk 2 in rue
tweede regeringsjaar eersle minisler geword hel, beleken dil dal hy nog nie cens Iwintig was nie l Om die probleern
van ' n sestienjarige eersle minisler Ie oorkorn, volgens Veldkamp (1940:19) se berekeninge, slel hy voor dal dil
moellees "in die twaalfde regeringsjaar".
Net soos dil onmoontlik is om Andre P Brink, Bre)1en Bre)1enbach of Elienne Ie Roux se werke Ie verslaan sonder
kennis van Suid-Afrika se apanheidsgeskiedenis en -welgewing.
Uil rue leks is dil nie duidelik of Nebukadnesar slegs vir die nag wat hy gedroom hel, of oak vir nagte daama sleg
slaap nie. Orndat hy rue koning is, kan dalk aangeneem word dal hy dadelik die wyses sou laal roep, en dal die
slapeloosheid net mel die nag van die slaap te make het Die woord wal vir on/steld gebruik word, po 'am , beleken
"am Ie slaan", maar word hier in rue hitpa'el (refleksief) gebruik, in die sin van: "hoogs geagileer as hy wakker
word" ,

51

Baldwin (1978:86) haal ' n Akkadiese spreekwoord aan wat se dal hanseer en angs slegs slegte drame skep.
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leiding van die gode nodig het, in die hoop dat daar ' n openbaring in sy drome sal wees. Drome is derhalwe
as draers van goddelike inligting beskou (vgl ook Gen 28: 10-17 en IKon 3:4-15)
Die meervoud word in vcrs I gebruik as na die droom verwys word. Dit mag te doen he daarmee dat
die koning in die loop van sy slapelose

~ag

telkemale die droom oorgedroom het.

Of anders is dit die

mec;vvud van onbepaaldheid, \Vat myns insiens die geval is . Met die meervoud van onbepaaldheid

['~doel

Aalders (s .a .: 56) dat die droom onbepaald bly totdat dit uitgele kan word . Of anders is dit die meervoud van
intensie\\e volheid .

52

Dan sou die sin geparafraseer kon word: Nebukadnesar was in ' n toestand waarin 'n

droom tot hom gekom het.

53

Die Istanbul Stela vertel van Nabonidus, die laaste koning van die neo-Babiloniese ryk, wie se drome
hom ook hewig ontstel het.

Porteous (1979 :39) stel voor dat dit die Nabonidus-tradisies is wat hier en in

hoofstuk 4 op die meer bekende monarg, Nebukadnedar, oorgedra is . Die rede mag daarmee te doen he dat
dit Nebukadnesar was wat ' n beslissende rol in Israel se geskiedenis gespeel het, meer as enige ander koning,
Nabonidus rig ' n beeld vir Sin op in die tempel van EhuillUl. Hiema bly hy vir etlike jare in selfopgelegde
ballingskap in Teima, waarskynIik vir politieke redes , Fragmente van die Nabonidus-droom is by Qumran
gevind,
As Du Toit (1953:8) die geskiedenis van Jeremia 39:5-7 byhaal en Nebukadnesar as 'n wreedaard
beskryf wat Sedekia se seuns voor die Judese koning se oe slag voor hy sy DC uitsteek, om dit in verband met
Nebukadnesar se nagmerries bring, is dit ongeldig, Die droom is nie bedoel om Nebukadnesar se gewete oor
sy wandade aan te wakker nie, en dit was in aile geval algemene praktyk van die dag om so op te tree tcenoor
opstandige onderdane,
Ongeag hoe die modeme mens die fenomeen van drome mag beoordeel , is dit belangrik om te onthou
dat die apokaIiptikus drome as produk sien, nie van die verbcelding nie, maar van ' n objektiewe
werklikheid wat van God self kom .
(LaCocque 1988 : 129),

Die persoon wat droom, ondergaan ' n werklike psigiese belewenis

Dit is nie van belang wat die modeme eksegeet daarvan dink ilie, maar hoc die

verteller daaroor oordeel, en hoe die oorspronklike lesers dit verstaan het.
'n Kenmerk van die samesteller(s) van die Danielboek is die voorliefde vir herhaling, en spesifiek
herhaling deur Iyste op te stel. Ek het genocm dat dit tot die gevolgtrekking lei dat die verhale verwerk is
voordat dit in die bundel opgeneem is, omdat duidelike stylkenmerke voorkom wat regdeur die dokument
strek , Aan die ander kant dui die herhalings soms op some in die verhaal. Die redakteur het nie die some
sorgvuldig uitgestryk toe hy die verhale oorvertel het om sy doel te dien nie . So dui sommige herhaling op
weersprekings tussen clemente binne ' n enkele verhale, en tussen die verhalc onderling, Die Iys van wyse
manne is 'n voorbeeld van die skrywer se gebruik van herhaling. 'n Vergelyking van die gedeeltes in Daniel

53

Keil (1975 :86) meen halmol verwys na ' n droom met verskeie dele omdat dit 'n verskeidenheid van onderwerpe
bevat.
Sien so Schneider (1954: 1l3) sc opmerking oor Geallieerde generaals wat na die Tweede Wercldoorlog die
volgende te so sou he: "Aile Freude, die man heute in der Welt tiber den Endzieg empfinden mag, ist stark
bceintrachtigt durch ein Gefiihl der Angst, einer primitiven Angst vor dem Unbekannten". Die generaals vencl dan
verder van hul nagmerries \Vat jare na die oorlog aangehou het. Dit is bekend dat angs ofbekommernis aanleiding
tot drome gee, Vergclyk ook Van Rensburg (Augustus 1999:54), wat na Jungiaanse droomanalise verwys om die
voorkoms van argetipes uit die natuur in drome te vcrklaar.
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2, 4 en 5 wat die Iyste van wyse manne bevat, dui aan dat die tenne wat vir die ses groepe van wyse manne
gebruik word, baie vaag is (Charles 1929:28).

54

Die skrywer het nie duidelik gedefiniccrde groepe in

gedagte gehad toe hy na die onderskeie klasse verwys het nie. Sy doel was ccrder om dit onder die leser se
aandag te bring dat hy na aile wyse manne verwys . Nie een groep van wyses word uitgelaat as die koning
die wyse manne na hom roep nie.
Die wyse manne het 'n belangrike rol in die antieke wcreld gespeel. 'n Tablet wat in Babel ontdek is,
vertel van die werk van 'n astronoom, Nabu-rimarUlus, wat 'n stel tabelle vir tweehonderd jaar opgestel het
van die son en maan se verhouding. Hy reken ook die daagliksc rewolusie van die aarde uit, en meet die
lengte van die jaar - as 365 dae ses uur 15 minute en 41 sekondes is dit slegs 26 minute 55 sekondes te lank .
'n Eeu later stel Kidinnu tabelle op wat selfs meer akkuraat is (Anderson 1975 :25).
Die wetenskappe in Babel was wat sommige velde betref ontwikkel tot 'n gesofistikeerde vlak, en veral
as die vel de benut kon word in die voorspelling van toekomsgebeure.
astronomie en astrologie bestaan het, is 'n duidelike voorbeeld.

Die noue verband wat tussen

Ten tye van Nebukadnesar is daar geen

onderskeid getref nie, omdat die bestudering van die sterre primer in diens van die studie van voortekens
gestaan het. Die betekenis van drome, as onderafdcling van toekomsvoorspelling, het 'n belangrike rol by
die beplanning van staatsondememings en veldtogte gespeel.

Persone wat drome korrek kon verklaar en

sodoende die toekoms verklaar, het gesiene geword.
Verskeie droomhandleidings is ontdek.

Dit bestaan uit die beskrywing van historiese drome en die

gebeure wat daarop gevolg het. Die beginsel waarop die droomhandleidings opgestel is, is dat 'n droom en
wat daarop volg 'n goddclike wet volg, wat so vas soos 'n natuurwet staan. As genoeg data gegee word, kan
die beginscl gebruik word om die betekenis van die droom te verklaar (Baldwin 1978:87).
Die vier woorde wat gebruik word in vers 2 om die wyses " aan te dui, verdien verdere aandag:

•

D'oo,O verwys na die werkwoord [J,n ("om te sny" of "in te sny"). Die woord verwys na die gebruik
om skriftekens in te sny, soos die Babiloniese spyker- of wigskrif vereis.

'n Modeme weergawe

hiervan sou wees: "taalgeleerdes" of "hofskrywers" . 'n Groot gedeelte van die oudste kleigeskrifte
bevat towerspreuke, besweringsfonnules en droomuitleggings (Hartwig s.a. :8); "
•

Hartwig (s .a. : 10) stel voor dat

D'OlI9~

gevonn is van 'n ou Hebreeuse woord, '00, wat beteken "om 'n

pot op 'n vuurherd te sit". Die afgeleide betekenis sou dan 'n "medisynemeester" wees, "iemand wat
as beroep kruie kook om medisyne te maak". Heelwat vertalings dink aan "toekomsvoorspellers", in
die sin dat die woord met nekromansie te doen sou he; 57

54

"
56

57

Lyste korn voor in Dan 1:20 ; 2:2, JOb, 27; 4:7; 5:7, II , IS. Die wyses word in Dan 2: 12, 13, 14, 18, 24. 48 ; 4:6,
18; 5:7,8 genoern. Verwysings na Chaldecrs korn voor in Dan 1:4; 2:4; 5:IOa; 3:8.
Die woord vir wyse manne kom nie hier voor nie; dit word gebere totdat Daniel elit in vcrs 27 gebruik om op 1m!
onvermoe te wys.

Die woord kom voor in 1:20; 2:2, 10, 27 asook 4:4; 5: II. Die erugste waar die Iys van wyses funksioneer en die
wcord nie gebruik word rue, is in 5:7 en IS .
Die woord kom in elke Iys voor wat in DaniCi gebruik word am wyses aan te dill.
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•

D'Ol\!)~

verwys na towenaars, van die Siriese wortelbetekenis wat beteken "om 'n heilige rite uit te

voer" of "te bid/soebat" . Dit kan verwys na die towerwoorde wat gemompel word. Die woord word
teruggevind in Eksodus 7: 11 , Deuteronomium 18:10 en Maleagi 3:5;"
•

D"tD~

verwys na die "Chaldeers". Nebukadnesar het noue bande met die Chaldeers, omdat hulle

saam met die Babiloniers die Assiriese ryk verower, terwyl Nabopolassar koning is. Hier verwys dit
egter nie meer na 'n ras nie, maar na wyse manne." Clarke (1967 :693) meen die woord verwys na
'n "kollege van geleerdes" , waar die kunste en wetenskappe bedryf en gedoseer is .

Ek meen dit

verwys cerder na 'n sekere klas van wyse manne, wat vir 'n onbekende rede 'n naam gebruik wat
voorheen vir die ras gebruik is. Moontlik het die groep uitgeblink in 'n vaardigheid waaraan hulle
uitgeken is, en wat ook kenmerkend van die Chaldeers was.

60

Baldwin (I978:86) meen dat die

gebruik van die term om wyse manne aan te dui, 'n nie-Babiloniese gebruik van die term is . Die rede
hiervoor is dat geen dokumentere bewys bestaan dat dit voor die val van Babel gebruik is nie.
Herodotus (ongeveer 450) is die eerste wat die woord so gebruik.

Dit Iyk nie vir my asof daar

sprake is dat die Chaldeers voorrang geniet onder die wyse manne van Babel nie, soos Hartwig
(s .a .: II) met groot stelligheid beweer.
Die verklaring van voortekens is deur die Assiriers en die Babiloniers tot 'n fyn kuns ontwikkel. Dit het
waarskynlik talle elemente ingesluit waarvan sommige mag wees:
•

dat 'n skaaplcwer oopgesny is . Aan die hand van die lewer is die toekoms se gang beskryf;

•

dat sterrebewegings fyn dopgehou is . Eruge buitengewone sterre-aktiwiteite is dadelik genoteer en
ge'interpreteer;

•

dat droomuitleg-handbocke geraadpleeg is .

Die betekenis van die ondcrskeie woorrle is in sigself nie so belangrik nie. Veel belangriker is die idee
wat die skrywer oordra. Hy beklemtoon met sy gcbruik van Iyste dat alle wyse manne by die uitleg van die
droom betrokke was.
Die skrywer plaas klem op die wyse manne se vermoens. Daarom gebruik hy talle vers:-:illende terme.
Dit is in dieselfde sin as 'n getuie se gebruik van 'n string byvoeglike naamwoorde om die verskriklikheid
van 'n ongeluk te beskryf. Die koning ontbied al die soorte wysheid wat hy tot sy beskikking het, maar rue
een kan help rue. 6 1
Die skrywer skets die toneel van die wyse manne se onderhandelinge met die koning (vv 2-12) aan die
hand van 'n populere instrument in vertellinge. Hy vertel dieselfde gebeure drievoudig, elke keer met klein
klemverskuiwinge.
58

'9

60
61

Die koning stel sy versoek drie maal, die wyse manne an!woord drie maal.

Met elke

Die woord hou verband met 2 Kronieke 33:6 en Maleagi 3:5. Dit is ' n praktyk wat in Israel verbied is in Eksodus
22 :18 en Deuteronomium 18:10. Die woord word slegs hier gebruik as na wyse manne in die die eerste vyf
hoofstukke van Daniel verwys word.
Aalders (s.a.:56) maak die woord geheel los van die Chaldeers as ' n nasie, en sien daarin die woord chaldoe, wat
volgens hom ' n priestergroep aandui. Hy meen dat Danitl se Chaldeers hierin teruggevind kan word. Ek kon nie
enige gegewens vind wat sy opirue steun rue.
Vergelyk die bybelse verwysing na wyses wat wt die Ooste kom, vanaf Genesis en Job tot by Christus se geboorte.
Vergelyk Burden (1993: 1225) se vreemde verklaring dat Daniel en sy vriende oak opgekomrnandeer was. Hoe
word Danitl se onkunde oar die koning se proklamasie dan verklaar?
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transaksie bou die spanning op.

Sonder dat die verhaal vervelig raak, word herhaling as 'n integrale deel

ingebou . Omdat die transaksies kort en kragtig is, kom die leser nie agter dat die sklywer diesclfde geykte
uitdrukkings deurgaans gebruik rue.

4.3.2

Die wyses vra dat die koning die droom vertel - verse 4

Hier begin die Aramese vertelling, wat tot aan die einde van hoofstuk 7 strek (vv 4b-7 :28)

6'

Die

gebruik van Aramees in die heilige geskrifte van die Jode het vir die rabbyne hoofbrekens verskaf Hoc kon
'n geinspireerde man so 'n taal besig? En hoe kon 'n bock in die kanon opgeneem word as dit nie in die
gewyde taal is rue?

Die oplossing

IS

langs twee Iyne deur die rabbyne aangebied.

Eerstens word die

Aramese dele as 'n Targum beskou . 'n Targllln word beskryf as 'n verklaring van die heilige en gewyde na
die ongev.yde ter wille van die onverstandige volk. Tweedens is die Aramese gedeeltes toegeskryf aan die
ontstaan daarvan in 'n onrein land .

Dit is moontlik dat die rabbyne se onbehae met die gebruik van die

Aramese taal in die DanieIboek ook te doen mag he met die pick wat die rabbi ' s aan die boek in die kanon
toeken.

Koch (1980:34) meen dit is die rede waarom die Joodse rabbi ' s die Danielboek onder die Kelubim

geplaas het.
Navorsers het verskeie pogings aangewend om die Danidboek te dateer op grond van die gebruik van
die twee tale wat daarin voorkom. Geen oortuigende gevolgtrekkings het egter daaruit gekom nie. Baldwin
(1978 :30) se opsomming is van pas : " .. .it is precarious to attempt to establish the date of a book on linguistic
evidence, especially if the amount of comparative material is very limited, as is still the case with the
Hebrew and Aramaic ofthc Old Testament".

63

Die beste argument vir die voorkoms van twee talc in die boek is myns insiens om te erken dat die
antwoord nie bekend is nie.

62

63

64

"The presence, and the distribution, of the two languages in Daniel may be in

Die oudste gebruik van Aramese woorde in die Ou Testament is waarskynlik in Genesis 31 :47. 'n Kart inskripsie
op die Milqart -steel Iewer bewys dat Aramees so vroeg as die helfle van die negende eeu v.C. neergepen is. 2
Konings 18:26 suggereer dat Aramees in die agste eeu 'n intemasionale taal was. Dit het later die amptelike taal
van die Persiese ryk geword. Nie almal stem saam rue. Koeh (1980: 10) beweer dat Aramees eers sedert 400
gebruik is, en teen die Makkabeertyd vir die eerste keer omgangstaal onder Jode geword het. Nehemia 8:8 verte!
dat die Tara vir die yolk vertaal moes word nadat hulle uit die ballingskap teruggekom het. Hebreeus is nooit weer
as spreek- en huistaal herwin nie (Terry 1974:108). LaCocque (1979:39) meld dat ' n Aramese papirus in 1942
ontdek is te Saqqara of Memphis. Dit is ' n briefuit Sirie of Palestina waarin die farao om hulp geVTa word teen die
koning van Babel, wat waarskynlik Nebukadnesar was. Die brief word in 602/603 gedateer, wat dit die oudste
bekende Aramese geskrif maak.
'n Sterker argument is uit te maak uit die gebruik van vyf en twintig leenwoorde, uit Persies en Grieks. wat
voorkol11. Vit Zeno se geskrifte kan afgelei word dat die Griekse taal in Palestina in die dekade na 260 v.c. in die
aristokratiese en militere kringe van Judaisme bekend was.
Vir walter rede het die skrywer twee tale in die DaniClboek gebruik? Navorsers bied verskeie motiverings aan:
• Aramees is gebruik wanneer gedeeltes bespreek word wat vir die aandag van die heidene is. Dit geld veral van
die profesiee van die tweede en sewende hoofstukke. Hebreeus word gebruik vir gedeeltes wat op die Joodse
volk van toepassing is. Dit is van toepassing op die profesiee van die Iaaste hoofstukke. 'n Internasionale taal
word gebruik vir die dee! wat 'n boodskap vir die nasies bevat. So 'n opmerking geld slegs as aanvaar word dat
die boek profeties van aard is.
•
'n Argument wat hiermee verband hou, is dat die gedeelte wat rue-Jode sou interesseer. in Aramees geskryf is,
terwyI die res slegs vir die ore en oe van Jode bedoe! is. Wat dan van hoofstuk I. wat as sleute! tot die boek en
ook die verhale dien, maar in Hebreeus is?
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the end inexplicable" (Davies 1985 :35).

65

Dit is belangrik om te onthou dat die woorde "in Aranlees"

afwesig in die Qumrandokumente is, wat immers die oudste manuskripte is wat daar van die bock bestaan
(Davies 1985 :35).

Die Hebreeuse en Aramese verde ling van die bock kom egter net so voor in die kopie;;

wat by Qumran ontdek is . Die vroegste pccsies, uit Grotte I en IV, dui taalveranderings by 2:4 en 8: I aan.

I ;oe het die samesteller se eerste uitgawe van die boek gelyk?

66

Hier is daar sovee! argume,lIe as

moontlikhede. Sommige meen die hele bock is in Hebreeus geskryf, maar die oorspronklike het nie in die
verwarring wat met Antiochus se vervolging gepaard gegaan het, behoue gebly nie (Aalders s. a .:3 0;
Montgomery 1927 :92; Monsma 1957: 153 ; Koch 1980 :49).

Nog ander meen die bock het in Aramees

ontstaan, en sommige gedeeltes is vir Hebreeuse lesers vertaal, of die Hebreeuse vertaling van die bock het
vir 'n onbekende rede langs die Aramese oorspronklike bel and (Young 1949:22; Knight 1971 :436; Eissfeldt
1974:516 ; LaCocque 1979: 13). En dan is daar sommige wat meen dat die bock aanvanklik, en doelbewus, in
twee tale ontstaan het (Collins 1977: 15 ; Hilton 1995 : II 0) .
Ek stem saam met Rendtorff (1985 :274) dat 'n maklike antwoord hoekom ses van die twaalf hoofstukke
in Daniel in Aramees geskryf is, nie moontlik is rue.

67

Die mees geskikte hipotese is dat die samesteller(s)

wat in die tweede eeu materiaal vir apologetiese en ideologiese doeleindes byeenbring, substansiele dele in
Aramees ter hand het.

Hy / hullc inkorporeer die Aramese verhale in hierdie vorm . Dit sluit aan by die

Aramese konteks waarbinne die verhale afspeel, en kon moontlik die samesteller oortuig het om nie moeite
te doen om dit te vertaal nie.
Daar is egter gronde om te aanvaar dat "in Aramees" die fout van 'n oorskrywer was .

Die

kantlynaantekening sou dan die woorde bevat het wat die leser moes waarsku dat die taal van die punt af

•

65

66

Daar is oak al beweer dat die verhale van bemoediging in Aramees is, sodat die hele volk dit kan verstaan. Die
visioene is met die oog op 'n meer gesofistikeerde en geleerde gehoor geskryf, wat Hebreeus magtig is.
• 'n Goeie rede mag wees dat die skrywer dit so bOOocl het (Koch 1980:49), maar nie die moeite gedoen het om
sy lesers in te lig hoekom hy dit so doen nie (Eissfcldt 1974:516).
•
Indien aanvaar word dat die skrywerlsamesteller uit die Makkabese periode kom, word genoem dat hy
Aramees aanwend om weerstand onder die mede-Jode op te wek. Die argument maak na my mening nie sin
nie. Hoe sal die gebruik van die vyand se taal in 'n bemoedigende boek so 'n etrek he?
• Die opinie word soms gehuldig dat die vcr hale eers apart gefunksioneer het, en deur die skrywer oorvertel is.
Dit is moantlik dat die verhale waarop die samesteller sy hand Ie in Aramees was. Die skrywer het nie die
moeite gedoen om dit te vertaal nie. Hy voeg slegs 'n inleiding by, asoak sy visioene aan die einde. Die
veronderstclling van die argument is dat die samesteller die verhale net so invocg, sonder enige redaksionele
bywerkings. Ek het egter getoon op unieke styleienskappe wat die outeur onderskei , en dat die stylelemente
deur die hele bock voarkom.
•
Hilton (1995:110) se teorie is dat die twee tale 'n geheime reneksie is op Antiochus se helleniseringsbcleid .
Dieselfde gebeur met die twee name wat aan Daniel toegedig word. Die twee name en twee tale word gebruik
am Antioehus se beleid te kritiseer. Die skrywer wil die vcrwarring wat Antiochus in die Joad se weceld
ingedra het, deur sy gebruik van twee talc beskryf.
• Eissfeldt (1974:516) noem die argument dat die Hammurabikode (Kode 9) op die ABA-struktuur gebou is, met
die vonn gedig-wet-gedig. So bestaan Job uit prosa-gOOig-prosa. In diesclfde sin verstaan hy die struktuur van
die DanieJboek as Hebreeus-Aramees-Hebreeus.
Bentzen (1952:9) kom tot dieselfde gevolgtrekking: "Ein trotz aller daran gewendeten Muhe immer noch
ungelostes Ratsel bleibt der Sprachwechsel .. ."
Die argumente word nie in groot detail behandel nie omdat relevante bronne algemeen beskikbaar is. ' n oplossing
vir die problecm rue moontlik is nie, en die waardc van die argumente vir die vcrklaring van die teks van min
waarde is.

61

Eissfeldt (1974:516) som die oplossings wat al vir die probleem van twee talc aangcbied is. op.
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verander. Die woorde het op een of ander manier in die teks beland. Nou lees die teks asof die sterrekykers
die koning in Aramees antwoord. 68
Hoekom vertel die koning nie dadelik vIr die wyse manne sy droom nie?

Drie antwoorde is

moontlik. Die koning het sy droom vergee!. Of die koning wil sy wyse manne in 'n saak wat vir hom baie
bclangrik is, toets . Die koning wil '.'a,stel of d;e wyse manne werklik vir hom die korrekte uitleg van die
droom kan gee. Fewell (1991 :25-26) voeg 'n derde rede by . Sy mening maak sin. Hy meen Nebukadnesar
se besluit om die wyse manne te toets is arbitrer. Die verteller wil op die onredelike eis klem Ie, as 'n teken
van Nebukadnesar se sadistiese, onvoorspclbare karakter.

Dit is moontlik dat die verteller ook 'n skerp

kontras teken met die koning se onredelike eis, teenoor die wonderbare karakter van die openbaring van die
geheim aan DanieL Oat die koning nie sy droom aan die wyse manne vertel is nie, is ' n retoriese instrument
wat die skrywer aanwend om die intrige van sy verhaal te dien.
Ibn Hisham (Charles 1929:28) vertel in sy Leben Mohammeds van soortgclyke gebeure. Rabia, die seun
van Nasr, koning van Yemen, het 'n visioen. Hy kon dit nie verstaan nie . Daarop het hy al die towenaars,
voorspellers, waarseers en wiggclaars wat aan die hof verbonde was, byeengeroep.

Hy het hulle van sy

droom wat hom hewig ontstel het verteL Hy vra dat hulle vir hom die droom en sy uitleg moet gee. Hulle
het geantwoord dat hy aan hulle die droom moet vertel sodat hulle die interpretasie kon gee. Hierop het hy
geantwoord dat as hy aan hulle die droom vertel, hy nie kan staat maak op hul interpretasie nie. As iemand
die droom ken voor dit aan hom vertcl word, en dan die uitleg gee, sal sy uitleg betroubaar wees.

69

Ek meen die verteller wil laat blyk dat die koning die wyse manne aan sy hof toets. Hy het deur die
twyfclagtige praktyke van die wyses gesien.
Indien hy sy droom vergeet het, kan dit wees dat hy net die detail daarvan vergeet het

70

Russell

(1989:29) meen Nebukadnesar vergeet die droom omdat hy daarvan wil vergee!. Sy onbewuste onderdruk
die inhoud van die droom, omdat hy 'n aanvoeling het dat die boodskap van die droom nie vir hom gunstig is
me. "It is too much for the human psyche to bear and so the thought or the dream is obliterated from our
awareness". Daar is egter geen wenk in die teks wat tot so 'n gevolgtrekking lei nie.

71

Die Oosterse mens

het volgens C Ie Roux (1995: 13) 'n bygeloof gehad dat jou persoonlike god vir jou kwaad is as jy jou drome
vergeet
68

69
70

72

Die siening dat die wyse manne die koning in Aramees geantwoord het, is deur Hieronimus gepopulariseer
(Charles 1929:29). Die wyse manne antwoord die koning in die hoftaal, wat Babilonies of Assiries was (so Charles
asook Hammer 1976:27), soos blyk uit Jeremia 5: 15, Jesaja 28: II en 33: 19.
Lattey (1948:61) is van opinie dal Hisham die storie deels van Daniel geleen heL
Knight (1971:439) se opmerking dat meeste drome nie herroep kan word nie, is waar. As hy voortgaan en se datjy
slegs drome kan onthou waartydens jy wakker geword het ter.wyl jy gedroom het, is sy stelling nie op
wetcnskaplikc waarncming gcbasecr nie.

71

Sy wens dat die Nero's van die wereld nagmerries sal kry oar die Romes wat brand, en die Hitlers oar die
ver.woesting van hul troepe en die Stalins oar die Gulags, is mooi . Daar is niks in die droom of uitleg wat egter ' n
vinger na Nebukadnesar wys nie. Dit gaan nie oar Nebukadnesar se sonde nie, maar oar die toekoms van
Nebukadnesar se ryk. En die doel daarvan is nie am Nebukadnesar op sy kniee te kry waar hy met berou sy sonde
bely nie, maar am die koning te laat buig voor die God wat geheime oor die toekoms openbaar (sien 2:47).

72

Dit korn vaor in die leks van 'n oud-Babiloniese Omenteks wat in die Bcrlynmuseum is: «As 'n man nie die droom
kan onthou wat hy gesien het nie (beteken dit): sy (persoonlike) god is vir hom kwaad" (Baldwin 1978:87).
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Die antieke mens ken drie vorme of metodes van droominterpretasie (Collins 1977 :31):
•

Interpretasie deur intuisie.

Die persoon wat gedroom het, raadpleeg die interpreteerder.

Die

interpreteerder kwalifiseer om geraadplecg te word deur ouderdom (hy is baie oud en bekend dat hy
wys is), sosiale status (hy is van die klas van droomuitleers) of persoonlike eharisma (iets hiervan
kom by Daniel voor) ;
•

Interpretasie deur presedent. Die interpreteerder is 'n geleerde in die versameling van droomomino :

•

Interpretasie deur verdere openbaring. Die interpreteerder roep die godheid aan . Die godheid is die
bron van die droom.

Die interpreteerder raadpleeg die god vir verifikasie of 'n voorgestclde

interpretasie sodat hy die boodskap duidelik kan oordra. Hier word gedink aan priesters. wat vroulik
sowel as manlik kan wees .
Daniel se verhaal is doelbewus aan die derde kategorie van Collins gekoppe!.

Die skrywer se met sy

vertelling dat God aileen die toekoms ken. En Hy openbaar die geheime oor die toekoms aan wie Hy wi!.
Die koning beroep hom op interpreteerders . Hy sal geen sukses sicn nie, behalwe as hy die God wat drome
oor die toekoms stuur, erken .
Die groet "Iewe vir ewig" dui op die koning se assossiasie met die godheid. "Mag die koning die lewe
van die godheid deel" .
met die godheid het.

Die anti eke Midde-Oosterse mens het gemeen dat die koning direkte gemeenskap
Die koning het ook gemeenskap met sy onderdane gehad, en hulle het in sy lewe

gedee!. Die gedagterigting kom ook in Israel voor, as Batseba vir Dawid in I Konings 1:31 groet, en Dawid
reel dat Salomo so in I Konings 1:34 voor die volk begroet word.

"Om vir ewig te lewe" het hier die

betekenis van: "om baie lank te lewe" . "Ewig" dui 'n onvoorsiene tyd aan, maar dra nie die betekenis van 'n
lewe sonder 'n eindgrens nie (Helberg 1994a:3 I) .

4.3.3

Die koning vra dat die wyse manne die droom ook moet verte! - verse 5-6

Aan die cen kant belowe die koning geskenke vir die wyses wat sy droom kan uitle.
"geskenke",

~~T:ll.

kom slegs hier en in Daniel 5: 17 voor.

Die woord vir

Die duur geskenke wat deur die koning beloof

word, dui volgens Hartwig (s.a.: 14) op modieuse pragklere. 73
"Die woord van my is vas" in vcrs 5 beteken "die woord van my is seker" of "ek het die finale besluit
geneem".
vergeet"-

Vroeer is die Frase vertaal as "die ding is weg van my" , in die sin van "ek het (die droom)
74

lntussen word die woord (K'J1l<), wat 'n Persiese oorsprong het, egter in 'n ander lig gesicn . Dit

beteken "om vas of verseker te wees" (Young 1949:60). t;\n'?o word vertaal met "woord", maar kan ook
beteken "die saak waaroor die woord gespreek word"-

Dan kan dit dui op die bevel wat van die koning

uitgaan, en wat uiteindelik in vcrs 12 se proklamasie uitloop (Exell s.a .:56) . 75

73

Navorsers beskou dil is 'n leenwoord ail Akkadies. Vroccr is gcmeen dat dit 'n Persicsc lecnwoord is.

74

Die King James Version vertaal so. OpvaJlend dal die Living Bible ook in
you, the dream is gone '- I ean 'l remember il".
Die Sepluaginta venaaJ oak so:

75

die tradisie venaaJ. as dil Ices: "I lell
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verslls

God

Aan die ander kant dreig die koning met emstige maatreeIs as die wyse manne nie sy opdrag kan uitvoer
nie. Die Oosterse despoot het absolute mag gehad. Die dreigement wat Nebukadnesar maak, het nie vir die
geimpliseerde lesers na grappies geklink nic.

Daar was heel moontlik ander verhale in omloop oor die

grusaarnhede wat gevolg het op die absolute beslissingsmag wat die konings oor hul onderdanc sc lewens,
besittings en lot gehad het.
'n Deel van die straf is dat die wyse manne letterlik "in ledemate verander sal word" . Die implikasie is
dat hul ledemate een vir een afgekap sal word. Die woord vir "Iedemaat" is Iranees in oorsprong (I-Ianuner
1976:27) .

Die wyse manne se huisc sal ook in ruines of mishope verander word.

Die woordkeuse het

doelbewus te doen met die prentjie wat geskets word van die ems van die situasie vir die koning, sowel as vir
die wyse manne. Die huise van Babel is van kleistene gebou. Die stene is wei in sonunige gevalle gebrand,
maar in die meerderheid van gevalle is die stene slegs in die son droog gemaak. As 'n huis afgebreek word,
los modderstene in die recn op, en kort voor lank bly niks daarvan oor nie (Robinson 1892:33). Die ander
vertalingsmoontlikheid is om dit aan 2 Konings 10:27 te koppel.

Die gedeelte vertel dat die tempe!

afgebreek is. Die boumateriaal daarvan is gebruik om k1einhuisies van te bou (Keil 1975 :92). Dit was die
lot van misdadigers, dat hul huise vemietig is (Bultema 1988:66).
In dit alles bly God die onsigbare Een, wat agter die skenns skuil. Die skrywer vertel die eerste verhaal
om aan die leser bekend te maak wie ware wysheid het: die mens aan wie God dit gee. In die tweede verhaal
maak I-Iy 'n enkeIe buiging . Maar in sy onsigbaarheid bly die leser voortdurend van sy teenwoordigheid en
betrokkenheid by die verhaal bewus.

7.

Die woord vir "uitleg" of "interpretasie"

(~"\!1:l)

dra die betekenis van mn knoop losmaak", en beteken

"om die verborge betekenis bekend te maak of vry te stel". By Qumran kom die woord dikwels in tegniese
sin voor om na spesiale interpretasie van Bybelse gedeeltes te verwys (I-Ianuner 1976:27) .
Die wyse manne verstaan eers verkeerd. Hulle dink hy wil slegs die uitleg van hulle he. Dit is natuurlik
dat hulle so sal dink, want dit is al wat in hul werksbeskrywing gemeld word.

Die koning is hoogs

geirriteerd, en die keer verstaan hy die wyse manne verkeerd (Fewell 1991 :24) . So verander die wyse manne
hul woordgebruik. In vers 4 vra hulle dat die koning sy droom "vertel". In vers 7 is hulle meer eksplisiet:
"Iaat die koning vertel" .

4.3.4

Die wyses vra vir 'n tweede keer dat die droom vertel word - vers 7

Die wyse manne is gered as hulle die inhoud van die droom weet. Daar sou crens in Babel 'n droomboek
met relevante inligting wees, wat hulle in staat sou stel om die droom na die koning se wense te verk'aar.
Die drie moontlikhcde is reeds genoem. Die koning het die droom vergeet alhoewel hy besef dat dit
betekenis het, en daarom is hy bereid om radikaal op te tree om die betekenis daarvan te wete te kom. Of die

cav

GTICKPWll 6 f3aCTlACUs Kat. diTCV TOlS Xo).BalOLS '0 AO'Yos alT ' (IIOU dm€aTTJ.
11~ YVWPlITTJTE ~OL TO CVlrrr
VlOV Kat. T~V CJlryKPlUl v a iJTou, ElS onWACLO v ca<:aGE, Kat oL olKol U~lJV 8LOpnayr)CJovToL, (Die koning 56 toe
vir die sterrekykers: "Ek het klaar bcsluit: as julie my rue die droom en sy uitlcg kan gee nie, sal julie aan stukke
76

gekap word en sal van julie huisc puinhope gemaak word" - NAB).
Vergelyk die narratologiese bespreking vir verdere besonderhcde.
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koning het besluit om sy hoogs betaalde droomverklaarders op die proef te stel deur van hulle die uitleg van
'n droom te vereis . Dalk het hy die intuisie dat dit van prominente belang vir sy tockoms is . Of die skrywer
gebruik die koning se eis om sy sadistiese karakter te teken .

Die koning dring aan dat die wyses die droom ook moe! openbaar - verse 8-9

'1.3.5

Die droom se uitleg is kembelangrik vir die koning se toekoms. Om seker te maak dat die regte uitleg
gegee word, voer die koning 'n voorwaarde in waaraan hy sy wyse manne kan toets. Hullc is mos slim. Laat
hulle die droom ook vertell
Die woord vir "tyd" kom in verse 8 en 9 voor. Julie (die wyse manne) probeer tyd wen, in die hoop dat
die tyd sal verander . Dit dra die betekenis oor dat die wyse manne probeer water trap met die uitleg van die
droom . Hulie hoop dat dit later dalk nie meer nodig sal wees om die droom te vertel nie. Dit kan wces dat
die koning se aandag deur iets anders afgetrek word . Of dalk speel die afloop van die droom in sekere
gebeure duidelik af.
Die koning sc letterlik "jul we! is een" . Hy bedoel daarmee dat die wet teen die wyse manne een is, of
onveranderlik is .
Oat die wyse manne meen dat die koning die droom onthou, kan gesien word in hul wyse besluit om nie
'n kans te vat en aan die koning 'n verhaal op te dis oor enige droom nie .

4.3.6

Die wyses erken da! hulle nie kan nie - verse 10-11

Die wyse manne erken dat hulle nie die droom kan openbaar nie. Geen mens kan nie. Slegs die gode
het die vermoe om die geheim van drome te openbaar, maar hullc bly nie onder mense nie. ' n Mens kan nie
die gode raadpleeg nie omdat hullc nie ' n adres het nie. Die woord wat die wyse manne vir die "gode"
(r~~)

gebruik, is dieselfde as waarmee Israel se God aangedui word. Dit is slegs die gode wat die droom

bekend maak. Op die manier laat die verteller deurskemer waar die oplossing Ie. Hy skets die kontras tussen
die gode en God in duidelike terme.
Die gode van Babel word gekenmerk deur dieselfde eienskappe as die van die Griekse gode. Die gode
hou hullc in hul daaglikse lewe met hul eie onderlinge komplotte besig, en het nie direkte belang by die mens
en sy lot nie.

77

Die voorspellers kon slegs op !wee maniere iets oor die toekoms te wete kom . Hullc kon deur magiese
kragte die toekoms verklaar, of as die
mense me.

77

god~

direk ingryp en met hulIc praat.

Hulle is ook nie by mense se wei en wee betrokke nie.

Die gode bly nie onder die

Daarom is dit nie gewaarborg dat

Helberg (l994a:32) beweer dat die wcreld van Babiloniesc godsdiens oorcenkoms met die deistiese
Iewensbeskouing vertoon. Helberg beskryf deisme as die siening dat die gode die skeppers is, maar die gode kyk
na hul skepping as 'n horlosie wat permanent opgewen is en volgens eie inherente krag!e en wette verloop. Die
gode meng rue in by mense se sake rue, en bemoei hulle nie met die ondemlaanse rue. Ek meen dat te min van die
ander volke se godsdiens en hul teologiese beskouings bekend is om dit goedskiks met deisme gelyk te std .
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raadpleging van die gode 'n antwoord bring nie. Die gode is te ver verwyder om hulle met die ondermaanse
moeilikhede moeg te maak (Burden 1993: 1226)

78

Die koning se opdrag is te moeilik, kla die wyse manne.

;'~'P'

("moeilik") kom van die betekenis "om

swaar te wees" (lenni & Westermann 1997b:568; Westermann 1997b:590).
betekenis dat die saak swaar is.

4.3.7

Dit word gebruik in die

79

Die koning beveel dat aile wyses gedood word - verse 12-13

Die vraag ontstaan hoekom die koning so haastig is . Hoekom is die dekreet so finaa!? Sou die koning
nie meer redelik wees as hy eers 'n geleentheid gcgce het aan iemand anders, wat die uitdaging kon aanvaar
om die droom en sy uitleg te gee? Daar moet onthou word dat die verhaal vir 'n docl verte1 word.
besonderhede wat in die vertelling weergegee word, is ondergeskik aan die docl .
eerder: oortuig die besonderhede van die verhaal?

Die

Die korrekte vraag is

Beskou die geimpliseerde Ipsers die verhaal as

geloofwaardig? Ek meen dit is ge1oofwaardig, want die lesers sien die assosiasie met die arbitrere optrede
van die groot konings wat hul voorgeslagte onderdruk het, baie duidelik raak.
Dit is ook moontlik dat dic verteller impliseer dat daar politieke spanning tussen die koning en sy wyse
manne was.

Die wyse manne is na alles die antieke weergawe van moderne adviseurs vir politicke

maghebbers.

Die koning mag dalk 'n rede gesoek het om sy politieke raadgewers by te kom.

Hy het

moontlik vir een of ander rede aan hul lojaliteit getwyfeL Uit die feit dat hy nie aan hulle sy droom vertel
nie, is dit moontlik om af te lei dat hy so die spanning aan die hof tot die spits dryf Oat ' n koning die uitleg
eis sonder om die droom te vertcl was ongehoord in die antieke wereld. Die opvallende (en ironiese) is dat
Daniel se God die howelinge se lewe red, met hul magicse bedrywe en all
Die verhaal vertel van die koning se politi eke onsekerhede. Fewell (1991 :26) meen die koning se besluit
om die geledere van sy adviseurs te suiwer, selfs die in opleiding, maak perverse sin.
politieke angs 'n wolk van suspisie oor sy politieke adviseurs gewek
adviseurs se val te beplan.

Moontlik het sy

Hieruit het sy parano/Q gegroei om sy

Stalin het ook telkens sy adviseurs op groot skaal laat doodmaak, om eruge

gedagte aan politieke dislojaliteit in die kiem te smoor (Pienaar Oktobcr 1999:36-37).
In die analise van Daniel I :20 is reeds aangedui dat die koning in Daniel en sy vriende die room van sy

wyse manne gevind het. Hy het hulle in elke saak wat hy genoem het tien maal slimmer bevind as die ander
mannc.

Tog versuim hy am hulle nou te raadpleeg.

Hieruit is dit duidelik dat die verhale eers apart

gefunksioneer het. Dit is later langs mekaar gevoeg, sonder om aile teenstrydighede uit te stryk. As dit as
geskiedenis gesien word, veroorsaak dit onoorkome1ike problcme van sinchronisasie. Maar as dit as verhale

78

79

Charles (1929:33) wys op Hebraismes wat in hoofstuk 2 voorkom: 1'07" ("koning") in vers 10 kort nadat die
Aramese ~J'::o twee maal in diesclfde vers gebruik is, en pK ("steen") in vers 34. Wil dit op 'n vertaIing illt
Hebreeus dill? Ofverraai elit die skrywer se loodse agtergrond?
Dit kan ook daarna verw)'s dat iets kosbaar ofverhewe is, of sub Ii em en behorende tot 'n hoer sfeef. DaniCl2:6, 37
en 4:27 gebruik die woord om na "waarde" te gebruik. Dit kom van die wortel '7:n. wat "om swaar te wees"
beteken, en verw)'s na die funksie van gewig (Westermann 1997b:591).
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gesien word, kan elke verhaal in sigself geneem geniet word sonder dat sinchronisasie tcr sake is (Hammer
1976:27) .
Die vertelling bevat ' n disgrucnsie met dic inIigting wat in Daniel I verskaf is, as Daniel salig onbewus
is van die dranla wat hom aan die hof afspeel. Hy vcrstaan nie hoekom die dekreet uitgevaardig is nie. Die
verhaal gee voor dat Daniel geen bande met die orde van wyse manne het nie. Of anders is sy verband met
die wyse manne baie vaag. Hy is verseker nie anlptelik as wyse man aangestel nie (young 1949:63) . Die
enigste verwysing na die vier Judeers se betrokkenheid by die gilde van wyse manne kom as die verhaal
noem dat Arjok hulle as wyse manne sock . Hy moet hulle volgens die koning se proklamasie doodmaak .
Archer (1958:26) bied twee antwoorde hoekom Daniel en sy vriende nie voor die koning was terwyl
die episode aan die hof afgespeel het nie. Hulle dring hulle nie op aan die koning nie, omdat hy 'n groot
beloning uitloof vir die korrekte uitleg. Hullc wil nie gierig voorkom nie.

80

Hullc wil nie die indruk skep

asof hullc skaamteloos na die eer en rykdom wat die koning beloof gryp nie. Die tweede rede kan wees dat
die Chaldeers klaar so jaloers op hul reputasie was, dat hulle doclbewus die Judeers op die kantlyn skuif. In
albei gevaJle maak Archer hom skuldig aan inlegkunde.

Die navorser sien psigologiese redes en motiewe

agter die karakters se optrcde wat die teks nie verskaf nie. Daniel het immers geen probleem om aan die
einde van die verhaal die eer (en sclfs die aanbidding l ) van die koning te ontvang nie. En ncrens vorm die
gevoclens van die Chaldeers teenoor die Judese wyse manne 'n motief wat enigsins aanleiding tot die stelling
kan gee dat hulle doclbewus die Jode uitsluit nie. Die logiese stap sou eerder wees dat die wyse manne na
die Judcers vir hulp kom. Die Judese wyse manne het volgens Daniel I die repUlasie dat hulle uitnemend in
aile sake is wat wysheid vereis . Dalk is hulle in staat om die uitleg te gee en die wyse manne (en hul vrouens
en kinders, want dit is hoe die koning iemand doodmaak) se lewe te red ! 81
Die koning se reaksie word met twee werlnvoorde beskryf. '1:>pl o;::!, wat wisselterme is.
word verbuig deur die bywoord .

Die tweede

Saam dui dit "intense woede" aan die kant van die koning aan .

Die

stylfiguur waar ' n enkcle begrip deur twee soortgelyke woorde uitgedruk word, staan bekend as hendiadis.
Die doel van die stylfiguur is om te beklemtoon dat die koning uiters wocdend was . Sy woede was so groot
dat die skrywer aile bekende woorde inspan om dit te beskryf. ?:li?-?:>, "h.ieroor" (of beter, "juis hieroor")
was die koning kwaad.

82

Dit verwys terug na die antwoord van die "'Yse manne in vcrs II .

Die

woordkeuse help dat die verhaal inherent spanning opbou.
Dit is nie duidelik of daar alreeds begin is om die wyse manne om die lewe te bring nie. Die verteller
noem dit nie pertinent nie. Vir hom is dit bclangrik om nOll die fokus na die volgende episode te verskuif,
wat die teenwig van die wyse manne-episode is : na Daniel en sy vriende. Die skrywer wil by Daniel se God
uitkom. Keil (1975 :95) vertaal r?oi?nD met "die werk om dood te maak is begin" . Dit is 'n parficipium , en
80

81

82

Dit is reeds deur Hieronimus (Braverman 1978:77) in sy kommentaar op 2:12-13 as rede aangebied. Hy haal
Joodse geleerdes aan dat die vier Jode nie bereid was om voor die koning te vcrskyn nie. Hulle wou nie dat dit
skyn asof hul1e agter die rykdom en eer aan is nie. Die koning belowe rykdom en eer aan die Chaldeers as hul1c
die uitleg gee.
Vergelyk DaniCl 6:25. Die koning maak die ramilie oak doad as hy k.....'aad vir iemand is.
Die NAB se vertaling, "Toe het die koning wocdend geword ... " laat myns insiens nie reg geskied aan die Aramese
teks nie. Die skrywer wil beklemtoan dat dit juis die wyse manne se antwoord was wat die koning kwaad gemaak
het.
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dit is moontlik am dit so te vertaal. Die particlpillm kan egter ook aandui dat die laksmanne besig was om
die wyse manne byeen te maak vir die teregstelling, en daarom op sock was na die vier Judecrs (Walvoord
1971 :53).

4.3.8

Daniel vra hoekom die wyse manne doodgemaak moet word - verse 14-15

Die verteller stel Daniel en sy vriende wat aan die Babiloniese hof leef en werk, nie aan die leser voor
rue. Dit impliseer dat die leser bekend met hulle is, dat hy die vorige hoofstuk gelees het. DaniCi 2 is 'n
verhaal binne 'n groter verhaalsiklus, eerder as die standpunt wat meestal in vormkritiek gevoer word dat
hoofstuk 2 'n diskrete verhaal bevat (Fewell 1991 :26). In die vorm wat die verhale bestaan, vloci DaniCi I en
2 inmekaar.
Die verteller gebruik sy verhaal om die leser te belnvloed om simpatie met DaniCi en die Judese ballinge
te hc. Die verhaal suggerccr dat die geimpliseerde leser van Daniel 2 iemand is wat kennis het van die groter
verhaal van Israe!, en ook direl.'te belang daarby het.

In oorvertelde vorm sou die verhaa! min sin vir

byvoorbeeld 'n Griek of Kanaaruet gemaak het. Dit is ' n tipiese Israel-verhaaL
Daniel se navraag, "hoekom is die opdrag van die koning so dringend", kan oak vertaal word met
"hoekom het die koning so 'n genadelose (sien NAB-vertaling) of harde oordeel uitgespreek" . Die woord
c;J~n;:;D

verwys na 'n uiters streng woord. Dit kan vertaal word met "hard, wreed, straf of swaar". Die koning

is be reid om sy wyse manne dood te maak, asook die jongmanne wat met hul opleiding besig is . Dit is
duidelik die implikasie van die verhaal, as die tydsaanduidings in ag geneem word dat Daniel en sy vriende
as wyse manne-in-wording beskou word . Die ironie van die verhaal hang deels daarvan af dat hulle die ou
en ervare wyse manne uitooric.
Somrnige navorsers stel op vorm-kritiese gronde voor dat verse 13-23 sekonder is . Die vertelling boet
niks aan retoriese funksies in as die verse weggelaat word me. Die verhaa! vertel makliker en daar kom
minder inherente diskrepansies voor as dit weggcIaat word . "

Soos die verhaal in sy finale vorm staan,

vorm verse 17-23 egter die wentelpunt van die verhaal, met vcrs 19 as sleutelvers. Die feit dat die Hebreeuse
name gebruik word, en dat God die geheim openbaar, is die sleutel tot die boodskap wat die verhaal wil
oordra: getrouheid aan God beloon. Die Jade word voorgestel as lojale onderdane van die Babiloniese hof,
maar wat bewus bly van hul onderskeidende lewenstyl, wat delinitiewe godsdienstige ondertone het. En oor
die Joodse godsdiens is daar geen kompromis nie (Davies 1985 :54). Dit is aan hulle dat God die geheim
openbaar. Dit is ter wille van hulle dat Hy al die wyse manne se lewe red.

"

84

Verse 13-23 is na Collins (1984a:49) se mening b)'gevoeg as die verhale versamel word. Dit wccrspieel die
samesteller se belang b)' apoka!iptiek. Daarom voeg die skI)wer dit b)' om die apokaliptiese funksies van die
DaruCibock te dien. Davies (1985:46) meen dat verse 13-23 b)'gevoeg is met die uits1uitlike doel om Daniel 2 met
DaniCi I te harmonieer. Dit is die werk van die outeur van die eerste hoofstuk. Wills (1990 :82) sien redaksioncle
werk in verse 13-16. 17-19 en 20-23. Deur verse 13-23 illt te laat, verduidelik en verklaar hockom DaniCi ecrs in
vers 25 aan die koning voorgestel word.
Tog bly dit van belang dat ook die verhaa! glad nie die heidense regering as instelling veroordeel rue. Trouens. dit
I)'k asof God jills in die droom die gcldigheid daarvan erken. dcur dit as die hoof van goud te beskI)1. Vanuit ' n
tweede eeuse perspektief is dit enigmaties om so na Nebukadnesar te vcrw)'s. H)' was immers die simbool van die
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Die veertiende vcrs kan Ices: "vervolgens het Daniel aan Arjok 'n verstandige en
Die verklaring van die herhaling van

CJJtl1 t<9JJ

is moeilik. "

fYn

antwoord gegee".

Dit kan vertaal word as "met raad, wysheid of

insig" . Moontlik dui dit daarop dat Daniel met omsigtigheid die saak en die hoof van die Iyfwag benader
het.

86

Ole naam van die hoof van die Iyfwag ", 1""1K (Arjok), pas volgens Baldwin (1978 :89) nie by 'n neoBabiloniese konteks nie. Dit is onwaarskynlik dat so 'n naam in die neo-Babiloniese taal sou voorkom. 88
Ek meen Arjok is, soos die hoofpaleisbeampte en die amptenaar van Daniel I, histories funksionele
karakters.

In terme van die vcrhaal se sosiale wercld is hy, soos die hoofpaleisbeampte en die opsiener

volgens DaniCi I, 'n karakter wat met mag en gesag beklee is (Fewell 1991 :2 7).

4,3,9

Daniel vra uitsteI, en versoek sy vriende om saam met hom Ie bid - vcrs 16

Oat Daniel by die koning instap sander om die nodige prosedure te volg, is haas ondenkbaar. Die leser
hou in gedagte dal die koning nie in een van sy beste buie is nie.

Daar ontstaan 'n ongclykheid of

weerspreking in die teks as die gegewens wat deur verse 16 en 2S vervat word, botsend is. Daniel vra die
koning vir uitstcl om die droom te verklaar.
voorste!'

En as hy die uitstel kry, moct Arjok hom aan die koning

Dit is moontlik dat die outeur tradisies kombineer, sander om die onderlinge verskille op Ie los.

Die weerspreking tussen vers 16 en verse 24-25 , as Daniel as onbekende voor die koning staan, benodig 'n
verduideliking. Ek meen dit moet redaksie-histories as ' n growwe soom in die verhaal beskou word, wat nie
deur die redakteur van die bock uitgestryk is nie. Die soom bewys dat die verhaal voorheen in ' n ander
konteks gefunksioneer het. Dit is egter ook moontIik dat die teks korrup is, soos Knight (1971 :440) voorste!'
Knight mcen dat die konjektuur vir die teks Ices: "En DaniCi vra vir Arjok om hom 'n tyd toe te ken (met
ander woorde: om 'n bestelling te maak) sodat hy die betekenis van die droom aan die koning bekend kan
m aak " . As dit nie gedoen word nie, bots verse 24-25 direk met vers 16. Die voorstcl dat verse 13-23 as

latere byvocging beskou word, bied ook ' n verduideliking.

As vers 16 eers later bygevoeg is, het die

redakteur nie die some van die byvocging gelyk gemaak met die res van sy verhaal nie.

'n Derde

moontlikheid is dat die skrywer bedoel dat DaniCi in vers 16 met Arjok praat asof hy die koning is . Arjok as

85

86

87

88

wegvoering in ballingskap vir die Jood en talle ander lotsgenote. Dit is een van die belangrikste redes om aan te
vocr dat die verhaal eers apart, en in ' n lotaal ander konteks gefimksioneer het. Die verhaal is vrocer in ' n
Mesopotamiese konteks vertel. Die droom en uitleg het politieke en/of godsdienstige betekenis vir die Babiloniese
hof of inwoners gehad. Die Jood het die verhaal saamgebring toe hy uit ballingskap na Palestina terugkeer.
K9JJ kom van die woord "raad" en kan beteken: dit wat die produk of gevolg van gocie raad is. CJJt:l beteken
lenerlik "smaak", vol gens Wood (1973:56), en wil verwys na geskiktheid.
Die K.ing James Version vertaal lenerlik "with counsel and wisdom" terwyl die NAB vertaal met "versigtig
navraag gedoen". Die Revised Standard Version se weergawe is myns insiens die naaste aan ' n korrekte woordvir-woord vertaling : "witl' prudence and discretion". Haag (1983:27) se voorstel is: "Damel wandte Rat und
Verstand an Arioch".
Die woord vir "Iyfwag" kom van die wortel ~'O:f0, en beteken "om dood te maak, te vermoor". Oit gee aanleiding
tot die afgeleide betekenis van "die koning se laksmanne". wat ook gebruik word vir "die koning se Iyfwag"
(Gesenius 1953:371.
Aalders (s.a.:61) vind die naam terug in die ou Babiloniese naam, Eri-akoe. wat reeds in Genesis 14 : 1 voorkom.
Dit word in die NAB met "Arjok" weergegee. Dit beteken volgens Charles (1929:34) "dienskneg van die
maangod". Oit kom ook in Judith 1:6 voor.
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verteenwoordiger van die koning het moontlik die afgeleide gesag gehad om aan DaniCl uitstel te verleen om
die uitleg te vind .
Die regte vraag is: wat het die gdmpliseerde leser in die ooglopende botsing van gegewens gesien?
Het dit veroorsaak dat hy die verhaal as ongeloofwaardig beskou het?

Ek meen me so me.

Die

geimpliseerde skrywer het onbewuste;ik die verbintenis in vcrs 16 tussen die hoof van die Iyfwag en die
koning gel6.
Die wyse manne het nie eens vir die verlenging van tyd gevra nie, omdat hulle hul totale onvermoe besef
het. Oat DaniCl die waagmoed het om vir verlenging te gaan vra, wil aandui hoe groot sy geloof in die God
is wat geheime kan openbaar. Sehneider (I954 :10) herinner dat DaniCl ook in die wysheid van die Chaldeers
onderrig is. Tog moet hy volgens die verhaal die Alwetende sock vir verligting en open baring. Die verteller
beklemtoon dat God aileen die geheime van drome ken, as dit die toekoms raak.

4.3.10

Daniel ontvang die uitleg, en prys God - verse 17-23

Die episode van die nag, wat in verse 17-23 beskryf word, is die kritiese element wat die verhaal uniek
maak tussen soortgelyke verhale wat bekend is . Die daad van gebed, die antwoord op die gebed en die
teenwoordigheid van God wat hulp verskaf is motiewe wat die verhaal se fokus wegdraai van menslike
wysheid . Wysheid is gewoonweg die fokus van soortgelyke verhale. Hier laat die verteller die klem op
goddelike openbaringval , wat die prominente tema van al die Danielverhale is . Die toneel maak die punt
wat deur die wyse manne in vers II vooruit gesien is . Net die gode kan geheime openbaar.

89

Dit is opvallend hoe die verteller te werk gaan. Hy s6 nie dat God die geheim geopenbaar het nie. Hy
vertel hoe die geheim op passiewe wyse geopenbaar is . Hy laat nie die goddelike helper as karakter toe
nie. God docn niks wat ons kan sien nie. Hy se niks wat ons kan hoor nie (Fewell 1991 :28) . Hockom nie?
Die skrywer gebruik dit as 'n stylelement om die spanning te verhoog. Daniel bid tot die God van die hemel,
maar kry 'n nagvisioen . [s dit God wat praat? Praat Hy op so 'n manier? Uit die lied blyk dit so, maar die
spanning duur voort tot DaniCl vir die koning die droom vertel.

Die spanning word eers ontlont as die

koning op die bekendmaking van die droom en uitleg reageer deur in aanbidding voor DaniCl neer te val.
Die openbal1ng van die visioen was reg.
Di! is jammer dat die moderne leser normaalweg die verhaal soveel keer gehoor het dat talle elemente
daarvan by hom verbygaan. Die ideaal is dat die moderne leser Daniel 2 elke kecr nuut lees, asof die eerste
keer.

Dan sou die leser die stylelemente duideliker onderskei het, en die spanningslyn makliker raakgesien

het.
Wanneer die vier Jode bid, gebruik die skrywer die teofore Hebreeuse name van die Judeers . Dit is
gepas in die konteks van geloof en gebed, volgens Baldwin (I978 :89). Die gebruik van die Babiloniese en

89

Die struktuur-analise het verse 17-23 as wentclpunt van die verhaal uitge,,~' s, met vcrs 19 as sleutelvers. Dit
beteken dat die sentrale tema van die verhaal, maar ook van die boek hier uitgespel word : God is direk by die
geskiedenis van die wcreld bclrokke (Burden 1993 : 1226).
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Hebreeuse name openbaar 'n fyn ironiese spel by die verteller, wat daarmee die almag van God tcenoor die
mag van die gode afspeel.
Daniel vra sy vriende am die God van die hemel te smeek am die geheim van die droom te openbaar (v
18). Gedurende 'n spesifieke tydperk in Israel se geskiedenis was dit gebruiklik am na God te verwys het as
\,'1;0

,(t<, die "God van die hemel" .

90

Die segswyse is later verruil vir 'n meer neutrale, omdat "God van die

hemeI" assosiasies met die heidense gebruik daarvan getoon hel.

Shamajiml Baal Shamen (Peter-Contesse & Ellington 1993:43).

91

Dit kom voor in die Kanaanitiese Baal

In pre-eksiliese literatuur kom dit slegs in

Genesis 24 :7 voor, maar in die na-eksiliese periode kom dit al meer gereeld voor. N:I die ballingskap verwys
die Perse na die Jode se God as die "God van die hemele" (C Ie Roux 1995 : 16).

92

As die Jode die term

gebruik, kom dit slegs voor in korrespondensie met mense wat rue Jode is rue. LaCoeque (1979:43) meen
dat die gebruik van die term aan Persiese invloede toegeskryf moet word .
oppergod, Ahllra-Mazda, as die "God van die hemel" .

Die Perse verwys na hul

Hulle doen dit in navolging van die hervomler,

Zoroaster (wat tussen 750 en 660 leel). Kores, Kambuses en Darius I gebruik ook die term, wat verduidelik
hoekom die term dikwels in buite-Bybelse tekste uit die Persiese periode voorkom. Die gebruik van "God
van die hemel" staan teen die agtergrond van astrale aanbidding, wat wyd verspreid in die Babiloniese ryk
voorkom . Dit se dat JHWH die Skepper van hemel en aarde is, soos Deuterojesaja ook beklemtoon.

93

God

regeer oar die son, maan en sterre, wat voorwerpe van aanbidding vir die inwoners van Babel is . In Kanaan
se Baalgodsdiens, wat naby aan die Babiloniese godsdiens staan, is bewyse gevind van die mens se pogings
om 'n mate van beheer oor die natuurlike prosesse van die herfsreen en lentegroei te vind deur die gode te
manipuleer. Die gode is die vergoddeliking van die natuur. Israel se JHWH staan bo alles . Hy is die God
van die heme1 (Knight I 971:440) .
Daniel se oproep aan sy vriende het te doen met die belydenis wat later in vcrs 28 voor die koning
gelewer word . Daniel so: ons kan nie die droom verklaar nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime
kan openbaar.
90

91

.,
93

9<

94

Die woord wat die skrywer vir "geheim" gebruik, )'n , kom van die Persiese woord vir

Daniel 2 verwys by herhaling na die Here as "die God van die hemel" , in 2: 18, 19, 37 en 44. Die skrywer gebruik
ook die titel "die Koning van die heme I" in 4:37 (wat hy in Nebukadnesar se mond Ie). En in 5:23 nocm Daniel
Hom "die Here van die hemel" in sy gesprek met Belsasar. 'n OpvaUende verwysing kom in 4:26 voor, as Daniel
na die Here slegs as "die Hemel" ver",ys: "sodra u erken dat die Hemel regeer". Ek meen dit bevat reeds die kiem
van die latere afwysing om na die Here as "die God van die hemeI" te verwys. Die erugste ander soortgelyke
verwysing kom voor as Jona in sy gesprek met die heidense malIose na sy God as "die God van die hemel veI>\1's".
Die skrywer se doel is duidelik: hy maak Jona "gebruikersvriendelik" teenoor heidene wat nie die Joodse teologiese
taalgebruik ken rue.
Die skrywers meld nie van wanneer af dit rue meer gebruik is rue. Die datum wat dit onbruik verval hel. kan nie
met sekerheid vasgestel kan word rue. Die benaming Baal Shamajim kom al in pre-eksiliese lye in heidense
gebruik voor. Porteous (1979:41) en Hammer (1976 :28) is van mening dat die gebruik daarvan gestaak is na
aanleiding van die ooreenkoms met die gebruik van Zeus Guranas as naam vir die Griekse god. Dit maak ook sin.
Met "heidensc" gebruik word nie ' n waarde-oordeel gemaak rue. Ek docn dit in navolging van skrywers. en slegs
om die onderskeid tussen Isracl se godsdiens en ander godsdienstc aan te dui .
Vergelyk Esra 1:2 en Nehemia 1:4.
Die probleem am die God van Israel in ' n vrcemde kultuur ' n naam te gee, kom vandag steeds voor.
Bybelvertalers moet dikwels die moeilike keuse maak. wat van bepalende belang vir die impak van die evangelic in
' n nuwe kultuur mag wees. Die naam "God van die hemel" is die Joodse weergawe daarvan.
Om hieruit afIeidings oor Daniel se gebedslewe te maak, soos onder andere Cho (1990:25) doen, val buite die kader
van wat die doel van die verhaal is. Cho pas die beginscl wat hy uit die hoofstuk afIei, "the law of companions in
prayer", toc op gelowiges en veral gesinne in vandag se wereld.
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verSIiS

God

misterie of geheim, en kom oak in DaniCl 4 :9 voor. In Daniel 2 word die woord agt keer gebruik.

95

In die

apokaliptiek speel die woord 'n belangrike roI. Die gehcim of misterie druk die Goddelike plan en doel met
die geskiederus uit.

Sake wat aan God aileen bekend is en deur God gcopcnbaar word, word so aangedui

(Helberg 1994a:33).

96

Peshar kom dcrtien keer in DaniCl 2 voor. Die twce woorde is nou geintcgrcer,

sodat die een rue sander die ander verstaan kan word nie. In verse 18. 19, 27-30 en 47 word raz gebruik am
na die droom en sy uitleg te verwys, sander am die tweede element te noem.
Die sinskonstruksie laat dit Iyk asof slegs die vriende (sander DaniCl) moet bid . "Om te smeek" is egter
'n losse konstruksie wat aan die helc vers : 7 gekoppel is, en beteken dat albei - DaniCl se huis toe gaan
sowel as sy mededeling - ten doel het am barmhartigheid van God af te smeek.

Daarom is die korrekte

vertaling volgens Hartwig (s .a .:21) . "ons moet afsmeek" . Dit is in elke geval rue nodig vir die skrywer am te
spesifiseer dat Daniel saam met die vriende gebid het rue Dit word duidelik deur die teks geimpliseer.
Die skrywer kontrasteer die verskil tussen Nebukadnesar en DaniCl in die verse duidclik : Nebukadnesar
raadpleeg mense, terwyl Daniel God raadpleeg. Oat God onbeperk is in mag en kennis, staan sentraal tot die
posisie en doel van die skrywer. Dit bepaal die gesigspunt van die werklike skrywer.
Daniel ontvang die geheim van die droom in ·n naggesig (v 19). "Dream is the writing on the 'plaster' of
the uneonseious.

Vision is the writing on the hidden faee of history" (LaCocque 1988: 135). Die korung

droom, en Daniel sien 'n visioen. Die visioen is 'n meer direkte vorm van openbaring . 'n "Yisioen van die
nag" (1;"':>'':>-'1

~lm:l)

kom oak in Job 4:13 en 33 :15 voor. Baldwin (1978 :90) meen dit dui op 'n diepe slaap,

waar God direk ingryp, sander 'n droom . Ek is van merung dat dit op 'n ekstatiese toestand dui waar die
persoon weggevoer word am 'n gesig te sien, soos in die ander apokaliptiese boek van die Bybel met die
skrywer gebeur het (so oak C Ie Raux 1995 : 16). Die visioen is beskou as 'n hocr en beter medium van
openbaring as 'n droom wat vaag en misleidend kan wees .

97

In die visioen is daar normaalweg 'n stem wat

duidelik spreek. So dryf die verteller die kontras tussen die koning en Daniel verder: Nebukadnesar sien 'n
droom wat hom ontstel , omdat dit 'n openbaring van God is, maar hy moet rondsoek na die uitleg. Daniel
hoor direk van God.

98

Die verteller bou spanning op as hy vertel dat Daniel die geheim van die droom ontvang, maar nie die
geleentheid het am die droom te vertel nie.

Die leser raak haastig. Hy wil die oplossing sien deur die

ontknoping die verhaaI. Daniel en sy vriende se lewe hang immers daarvan af. Maar die verteller gaan draai
eers by 'n liturgie van lofprysing. Die lied gee amper die ontknoping weg.
Drie merkers in die lied kom voor:

95
96
97

98

•

~ml:JJl ~m~n

•

~i.lJn

(v 20):

(v 21);

Volgens Baldwin (1978 :89) se telling is dit een van negentien Persiese leenwoorde.
Vir die apokaJiptiese verband van die tweede hoofstuk, vergelyk bespreking ltier onder.
Die droom kan die gevolg wees van te veel swaar kos wat geniet is kort voor die persoon gaan slaap het. Dit is nie
bckend of fisiese faktore in die ontstaan van drome deur die antieke mens beklemtoon is, so vroeg as die tyd van
die verhaal rue.
Om egter die openbaring van die geheim in verband met profcsie te bring. soos Young (1949 :68) in navolging van
Calvyn docn, is vergesog.
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•

~n<l:JJ 1 ~rlJ)n

(v 23).

Die mcrkers shut tcn noustc by die eerslc episode aan, deur Ie vcrtcl van die onvcrmoe van die wyse mannc om die
droom en sy uiUeg te vind. Nou so vers 20 : "die wysheid en die mag is van Hom" . En in vcrs 21: "dit is Hy wat aan die
wyse manne wysheid gee". En dit kulmineer in vcrs 23 : "Hy het aan my \Vysheid en mag gegee" . 99
Is die verwysing na "mag" slegs na die vermot om die droom uit te Ie? Daar kan 'n saak uitgemaak word om dit
verder te voer, om daaruit at' te lei dat Danid bewus is van die pOlensiCle mag \Val die uitleg van die droom inhou. Deur
die wysheid aan Danid te gee om die droom uit te Ie. gee God aan hom die mag. Dit is primer politieke mag. soos uit
verse 48 en 49 blyk: Daniel word as goewemeur aangesteL

100

Die lied bestaan uit die volgende clemente :
aan Hom behoort \\1'sheid en mag:
2

Hy verander tye;

3

Hy stel konings aan en sit hulle at';

4

Hy is die bron van wysheid en insig;

.5

Hy openbaar verborgc dinge:

6

Hy weet wat in die donker is;

7

by Hom is die Iig.

Of die sewcvoudigc vcrhcerliking doelbcwus gekies is, soos Brockhaus (s.a. :26) suggereer, is nie maklik om uil
die teks at'te lei nie. Indien dit so is, kan dit op 'n apokaliptiese voorliefde vir die getal sewe dui, \Vat op volmaakUlCid
ofvolledigheid dui . En volmaakUleid het primer met God te doen. Dit word 'n ideale hulpmiddcl in 'n lied \Vat oor God
handel, om oor Hom te praat. Wat bclangrik is, is dat Daniel 'n lied oor en vir God sing sodra hy die openbaring van die
geheim kry. Hy storm nie om vir sy vriende te vertel nie (alhoewel dit in die teks gesuggereer kan word). 101 Moontlik

het die vricnde die nag saam met hom wakker gebly, want 'n visiocn veronderstel dat In mens wakker is.

102

Daniel

maak ook nie onmiddellik planne om na die koning te gaan nie. 103 Hy sing eers sy 100ied vir God.
Van Wyk (1983: 183) analiseer die poetiese teks van verse 20-23 soos volg:

99

100

101

102

103

104

II)"

Daniel "seen" die God van die heme! (~'1)!D o'?tl" 1'~) , volgens vcrs 19. Die woord l,J word hier gebruik in die sin
"om te looP' , wat beteken "to wish pleasure towards" (Wood 1973:60).
.
Die Essene het in Hoyadol en die Boek van Dissipline sterk k1em gel;; op die verband wat daar tussen die mag van
God en die besit by sommige van goddelike wysheid bestaan. Dit vorm volgens Porteous (1979 :43) ' n belangrike
ontwikkelingslyn tussen die Ou en Nuwe Testamente.
Ek lei dit at' uit die gebruik van die eerste persoon meervoud wat in vers 23 gebruik word: "ek loof U want U het
aan ons bekend gemaak".
Teenoor Veldkamp (1940 :24), wat vene! van Daniel en sy vriende se rustige nagrus, terwyl Nebukadnesar in die
paleis ronddwaaL Daar word nie vertel dat Daniel in sy slaap die uitleg gekry het nie.
Robinson (1892 :30) bou ' n hele prcck rondom DaniCi se antwoord op die gebed, deur as opskrif vir die gedeelte
aan te dui : die effektiwiteit van gebcd. Die hoofpunte van sy preek is: gebed is effe"'tief as dit in geloof aangebied
word. met ems, en volhardend, met die regte motief en vir die regte rcdes, vanuit ' n opregte en regverdige lewe.
met onderwcrping aan God se wil en die behoefte om sy wil allcen te doen. en in die Naam en vir die saak van
Christus aileen. Wat het dit met die verhaal uit te waai? Geen van die elemente word in die lied gevind nie. en
geen daarvan is 'n motier van die res van die verhaal nie. Die doel met die vertelling moet tog immers die
interpretasie daarvan bepaaL Wat Robinson doen, is niks anders as allegorisering nie.
Vergclyk ook Venter (1993 :1009-1014).
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20
2
21

3

4
22

5
6

23

~

7

8
9

Die metriese struktuur kan

5005

volg Iyk : 105

3+3
3+2

2

4+4

3

3+3

4

4

5

3+3

6

3+3

7

3+2

8

4+4

9

Die cnigstc verandering in metriese struktuur vanuit die BHS is die verwydcring van die hemistige aan die eindc
van djc vyfdc stige, ~:mUO:;l iiQ l)J\ sodat dit aan die begin van die sesdc staan. Die parallellismc tusscn duisternis cn li g

maak die verandering noodsaaklik. Die vyfde slige het dan vier klcmtone (Van Wyk 1983: 185).
Die vyfde slige staan in die sentrum van die gedig wat uit nege Iyne bestaan. En dit is ook tereg so, want dit vonn
die semrale tema van die gedig : God wat weet wat in die donkerte is (wat geheim is), is in die lig (openbaar die raaiscls
van geheime).

106

Die mctrum van sliges 1-3 stem ooreen met die metrum van sliges 7 tot 9. Die metrum van sliges 4 en 6 is 3 + 3.
Dit maak die struktuur van die metrum nie abededeba, wat 'n eenvoudige omkering is nie, maar funksioneer met groepe
van 3 metriese voete wat aan die begin en einde herhaal word. Metries is die struktuur sirkulcr of in die vonn van 'n
ring, met die enkclvoetige vyfde in die sentrum. Die struktuur van die gedig het 'n spilas-sentrum.
In sliges 1-6 kom verwysings na God in die derde persoon voor, maar in sliges 7-9 word Hy persoonlik, in die
tweede persoon, aangespreek . Na Daniel en sy vriende word in die eerste persoon meervoud verwys in slige 9. Sliges I
en 2 kom ooreen met sliges 7 en 8, met slige 9 aangeheg as verduideliking, op dieselfde wyse as wat slige 3 tot 2 staan .

Slige 9 funksioneer as die gevolgtrekki ng tot die hele gedig.
Die uitgebreide gebruik van partisipia (deelwoorde) om God se aksies en betrokkenheid by die mens en skepping
te beskryf, is tipies van liedere in die Ou Testament. Hier is die tema dankbaarheid, en dit word duidclik in die terme
105

106

Die veld van Hebreeuse metriese strukture is in omstredenheid gehul, en eruge poging om metriese strukture te
onderskei, kan as arbitr;;r afgemaak word. Tog moet ' n poging aangewend word, omdat dit waarskynlik vir die
eorste hoorders op subjektiewe vlak ' n boodskap wou oordra (indien Hebreouse metrum bestaan het).
"The symmetry and beauty of the poetry make Uleir own contribution to the praise of God" (Baldwin 1978:91).

214

Hoofstuk 4: Twcc magic in OPllosisic - Nchuk:!dnesar verslIs God

gesicn wat vir dankbaarhcid gcbruik word : Jj:fD.

~-;~;'ia

en

Ii:;!~

in verse 20 en (die laastc twcc termc in) 23. Die

kJankspel tussen die woorde val ook op.
Die gedig se inhoud bevestig twee hoofmotiewe van die groter liter,;re eenheid: goddclike wysheid in sfige 4-6. en
goddclikc mag in sfige 3. Slegs in sliges 1 en 7 kom daar werklike stereotipe liter';re frases voor (Van Wyk 1983 : 187).
Sliges 4-6 behandel God as die bron van wysheid en openbaring, en vonn die sentrum van die poetiese eenheid. Dit is

waaroor Daniel 2 gaan. Die droom kan nie deur enige mens verklaar word nie. Daniel kan dit egter doen, omdat hy 'n
dienskneg van die God is \Vat die droom in die eerste plek aan die koning gegee het.
12 (met klem op vv 12 en 13).

In die sin is dit gebaseer op Job

107

Hier word die Jood se oordeel oar Babiloniese astrologie (asook moontlik die Hellenistiese noodlotsgedagte)
gegee. God aileen kan geheimenisse openbaar. Dit is verlossend am die oog op Hom te hou (Helberg

199~a : 34) .

Die

psalms kom die naaste aan die godsdienstige uitdrukking en teologiese denke van anti eke Hebrecrs (Anderson
1984 : 16). en oak in die verhaal speel dit 'n uiters belangrike rol. Hier word in besonderhede vertel \Vat DaniCl oar God
dink.
Die volgende inligting word in die lied oar God se rol in die verhaal geopenbaar (Fewell 1991:29) :
•

Die goddeJike kan openbaar wat geen mens kan nie. Daar is niks \Vaartoe Hy nie in staat is rue: die groolSle
geheime is aan Hom bekend. Hy is immers die Jig self;

•

God opcnbaar Hom aan rncnsc, dirck

teen die tcologie van die wyse manne in wat Sf dat die gode nie onder die

mense woon rue. Die transendente God is ook die immanente God. Die taal wat terselfdertyd die goddeJike
transcndensie in die lied beJig, minimaliseer op iroruese wyse dit, deur klem te plaas op die immanensie.
Godde!ike wysheid kan deur mense geken word. Die "God van die heme!" word die "God van my vaders".
As na die gedig in 20-23 gekyk word, kan die volgende oar parallelismc ges,; word:

108

Lccsccnhcid

107

108

47 mag Naam altyd geprys word

Al

-18 Hyaan wie wysheid en mag behoorl

81

49 Jiy verander lye en omstandighede

B2

50 Hy sit konings af

83

51 !-ly slel koning aan

84

52 fly gee Qan wyses wysheid

85

53 Hy gee insig aan (lie wat slim is

86

54 !-ly openbaar grool en ondeurgrondelike dinge

137

55 Hy weel wat in duislernis is

88

56 by !-lom is lig

89

57 Ek loof en prys U, God van voorvaders

A2

58 U gee aan my wysheid en mag

C1

59 U he! bekend gemaak waf ons gevra he'

C2

v 20

v 21

v 22

v 23

Die Targum van Job lees byna Jetter vir leller soos die DaniClteks (Charles 1929:36).
Virkier (1981 : 106) meld dat Hebreeuse parallelisme in drie tipes gekategoriscer kan word :
•
sinorueme parallelisme waar die tweede Iyn van die slanza die inhoud van die eerste herhaa1, maar
verskillende woorde;
• antitetiese parallelisme waar die idee van die tweede lyo in skerp kontras met die cerste Iyn staan;
• en sintetiese parallelisme waar die tweede Iyn die idee van die eerste Iyn verder vocr ofvervul.

In
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60 U hef bekend gemaak waf am aan koning fe

se

C3

Leeseenheid 48 vind 'n parallel in leeseenhede 49 tot 54 .

109

Die verwysing na "mag" (Iaaste gemeld)

tn

leeseenheid 48 word uitgebrei in leeseenhede 49 tot 51 , in sintetiese parallellisme Die verwysing na "wysheid" in
leeseenheid 48 word uitgebrei in lecseenhede 52 tot 55, oak as sintiese parallellisme. Wat leeseenheid 55 betref, is
leeseenhede 56 en 57 weer die parallellisme wat beeldend die abstrakte begrippe verduidelik. Die kom oak voor in
leeseenhede 59 tot 61 , waar leeseenhede 60 en 61 die temporele neerslag van leeseenheid 59 is. Leeseenhede 47 en 58
funksioneer dan as verduidelikende notas vir die lied oar God.
Die psalm oflollied herinner aan Psalm 41 : 14; Nehemia 9:5 en Ester I 13. Trauens, Daniel se ervaring van God se
ingrype herinner hom waarskynlik aan wat hy van God se pad met mense in die verlede gehoor het. Dit verklaar sy

vcrwysing na ~n;]~~
Die lied

i17N. "die God van my voorvadcrs" in vcrs 23 .

Ie klem dat die uiHeg nie aan Daniel se venno;;ns toe te skryf is nie.

bemoeienis met die geskiedenis.

Dit gaan am God se ingryping in en

C Ie Raux meen dat die lied die verhaalgang doelbewus vertraag, am die Ieser

persoonlik te betrek. Die Ieser word deur die lied genooi am persoonlik voor God te gaan staan. "Wat moes hierdie
lollied nie vir die Joad in Antiogus se tyd beteken het nie!" (C Ie Raux 1995 :16).
Die skrywer verwys met die "Naam van God" (v 20:

1~"'?~'1156

l;lOID]), volgens Hartwig (s.a :23), na die ewige

wcsc van God waarvan die mens iets aanskou as Hy Homself openbaar. Die "Naam" is 'n ckwivalcnt van die Wcsc van
God, soos gemanifesteer in sy onderhandelings met mense. Dit is een van die maniere wat die Jood gebruik am God
aan te spreck sander am sy (eie)naam ydellik te gebruik.
Yers 21 beklemtoon op empatiese wyse: ~"', "dit is Hy wat". Die skrywer gebruik dieselfde woord

(~l:Jl)

in vers

23 . Die klem word op God en sy vennoens geplaas. Die Ieser sou dadelik die kontras aanvoel met die wyse manne se
belydenis: "geen mens kan nie" (v II).
Yers 22a vorm die inleiding tot die visioene wat in Daniel 7-12 weergegee word: "Hy openbaar diep en
geheimenisvolle dinge. En die Iig bly by Hom" (22b). Die woorde herinner aan Psalm 36:10; Jcsaja 60:19-20; die
Wysheid van Ben-Sirag 7:24-26 en I Johannes I :5-7. In latere Joodse Iiteratuur is dit terminologie wat op die messias
van tocpassing gemaak word.
is die Iig. Lig

dingc verbano

(~-11:J n)

11 0

Die lema van Iig en danker speel 'n belangrike ral in apokaliptiese literatuur. By God

simboliseer kennis. Omdat Iig by God woon, kan Hy die duistemis van die diep en verborge

III

Die lied is bemoedigend vir mense wat tye van vervolging en swaarkry beleef.

Daar kom nie 'n

enkele klaagsang in die boek voor nie, omdat dit juis aan die tweede eeuse lood die mag van God oor die
geskiedenis wil toon . Daniel 2 bevat ' n lofsang omdat God die oorwegende faktor is . Alhoewel Hy slegs as
die onsigbare karakter agter die tonele beweeg, stc! die lied Hom direk as die Primere Oorsaak bekend . In
hoofstuk I is Hy die een wat gee, en in hoofstuk 7 maak Hy 'n kortstondige verskyning.

109
110

11 1

Maar Hy bly die

Die syfers verwys na die analise wat van verse 20-23 gemaak is.
So gee die Midrash Echah folio 36, kolom 2 verskeie name vir die Messias, en sluit af met: "Sy naam is die Lig,
soos dit gesc word (DaniCl 2:22) : Die lig bly in hom". Sien oak die Johannese geskrifte waar die motiefvan lig
dikwels ' n belangrike ral speel. Charles (1963:245) se ondersoek toon dat die term "Messias" slegs vier maal in
die tweede eeu gemeld word: in I Henog 83-90, en in die Sibillynse Orakels 1l1.652-654. Die ontstaan van die
derde Sibillynse Orakel word gewoonlik aan die tyd van Antiochus IY verbind (Robinson 1892:51).
"Om te bly" (~J<Zi) is 'n deelwoord, wat gewoonlik passief in vorm is, maar hier is die betekenis eerder aklief. 111
Die werkwoord beteken ecrs "om los te maak" en dan "am te bly", deurdat die betekenis afgelei is van die gebruik
am die pakke op pakdiere los te maak met die docl am oar te bly. of kamp op te slaan vir die nag (Wood 1973 :61).
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verSIiS

God

Een wat deur al die verhale beweeg, sander dat veel van Hom gehoor word. God is nie aktief in die wereld
betrokke rue, maar sy teenwoordigheid agter die skerms is vir die geloofsoog sigbaar.
[n Daniel se wereld hou God Hom besig met die belangrike mense op politieke terrein : die koning,
administrateurs, die eerste minister. Die

l'~rteller

wil sy lesers se oog op die goddelike soewereiniteit vestig.

D..::rcm is dit nodig dat goddelike soewereiniteit hoe sigbaarheid geniet. Om effektief te wees, moet Cod se
dade getuies he.

En dit moet prestigieuse getuies van wonderlike tekens wees. wat meer betekerusvolle

wonders tot gevolg het (Fewell 1991 : 132).
Opvallend is die gebruik van name vir God in die hoofstuk . Nerens het Hy 'n persoonlike naam nie.
Aile name wat vir Hom gebruik word, word gebore uit verhoudings met Hom.

112

Ek stem saam met Fewell (1991:31) dat dit moontlik is am die afleiding uit die lied te maak dat God
goddelike wysheid en kenrus asook mag gee slegs aan die wat in staat is am dit te hanteer. Dit is Hy wat
wysheid vir die wyse en insig vir die verstandige gee (v 2 1). Maar soos Hy konings aanstel en afsit (v 21),
gee Hy aan "my" wysheid en mag, en aan "ons" die inhoud van die uitleg (v 23) .

4.3.11

Daniel vra Arjok om hom na die koning te neem - vers 24

Daniel daag by Arjok op met die versoek dat hy na die koning geneem word. Die verteller noem weer
wie Arjok is : hy is die persoon wat deur die koning aangestel is am die wyse manne dood te maak. Daniel
rig sy versoek in terme van die opdrag dat Arjok die wyse manne tereg moet stel . Hy vra dat Arjok nie die
opdrag uitvoer nie, omdat hy die vereiste uitIeg aan die koning kan gee. Die verteller gebruik die korung se
opdrag am die dringendheid van die saak te beklemtoon. Die wyse manne word uitgewis .
skep hy die indruk asof Daniel oar die wyse manne begaan is .

113

Terselfdertyd

Wat is die funksie van Daniel se

jammerhartigheid? Die verteller gebruik Daniel se versock dat die wyse manne gespaar word as styltegniek
am die leser se aandag daarop te vestig dat die vier Jade se lot aan die wyse manne

verbD~d

is . Ek meen nie

dat hy wil aantoon dat Daniel oor die redding van die wyse manne bekommerd was nie. Daniel vra am na
die koning geneem te word met die docl am sy eie sowel as sy vriende se lewe te red .
Die woorde,

l1'"1t:\-?~ ?~ ':>1<';1

("Daniel gaan in na Arjok" - v 24) bevat 'n herhaling van kJank wat

opsetlik gekies is, am aan te dui dat DaniCl sander versuim na Arjok gegaan het. Hy het rue tyd verspil nie.
"Om in te gaan" kan ook sterker vertaal word met "bililledring" . Die skrywer kon 'n meer neutrale woord
gekies het (soos ?n< later in die vers) as hy wou aandui dat Daniel slegs gegaan het.

Klem word op die

dringende en doclgerigte aksie van die Joad geplaas.
Teenoor Atjok maak Daniel geen onderskeid tussen God wat die vermoc gee am geheime te openbaar,
en sy eie kennis van die uitIeg rue. Daniel laat dit tot hy by die koning kom. Die kart toneeltjie wat tussen

112
113

Herkenning van God kom voor in Daniel 2:47; 3:29; 4:37, 34 en 6:26.
Dit sou die spanning verhoog het en die kontras duideliker gestel het, as die verhaal vertel hel hoe die wysc rna nne
in groot getalle dood~emaak is. lerwyl die Judesc "wyse manne" oorleer Dil gebeur met DanitI se leenstaanders in
die sesde hoofstuk. 113
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Daniel en Arjok afspec!, is 'n spieelbeeld van die toneel in verse 14-15 wat dieselfde twee karakters bevat.
Dit sluit die raamwerk wat die nagvisioen insluit.

4.3.12

Arjok noem vir die koning dat hy iemand het wat die droom kan uitie - vcrs 25

Arjok gaan "haastig"

(;j,?~:!n;;:!)

na die koning. Die indmk word geskep dat hy verskrik en beangs was .

Arjok is oorhaastig om die koning te probeer tevrede stc! . Die persepsie wat dit van die koning skep , is dat
hy arbitrer optree, dat niemand se lewe veilig voor sy mag is nie.
Arjok noem vir die koning dat hy iemand "gevind het"

(no~00-'l) .

ooreenstemming met die werklikheid nie, want Danit! moes Arjok gaan vind.

Dit is natuurlik nie in
Maar Arjok benut die

gc!eentheid om die verdienste vir homsclf toe te eien . Deur slegs die enkele woord word die karakter van die
hoof van die Iyhvag geskets: hy is ' n opporrunis wat skelm optree om sy eie belange te bevorder.

114

As

Arjok 'n bc!oning verwag het, is hy teleurgestel omdat die koning slegs in Daniel belang stel (Fewell
199130)
Arjok noem Daniel nie by die naam nie . Die doel van die verreller is nie om k1em te laat val daarop dat
die koning in elk geval nie sou geweet het wie Daniel is nie. Die res van die verhaal suggereer dat die
koning nie van Daniel geweet het nie. Die koning het immers nie navraag by die man gedoen wat tien maal
slimmer as die ander wyse manne is nie (Dan 1:20).

Die modeme leser sal verskoon word as hy tot die

gevolgtrekking kom dat Daniel onbekend by die koning is. Die rede hoekom Arjok na Danit! as "een van
die ballinge uit Juda" verwys, is eerder om die k1em daarop te plaas dat die Chaldecrs nie die uitleg kan gee
nie, maar dat iemand uit die verbondsvolk dit kan doen.

Die benaming

"110'''

funksioneer hier om die

assosiasie op te roep van die volk wat aan God behoorr, om by die God van die ballinge uit te kom. Die
verreller is besig om die ironiese tema van die gode en God volledig uit te werk. Danit! word as 'n kind van
Juda

(110' '1

(11"11':>1

'jYjI:l1:;lJ)

beskryf, en nie as 'n priester soos in die laaste dec! van die storie van Bc! nie.

Die feit dat Daniel aan die koning voorgestel moet word, en die formele aankondiging dat iemand die
uitleg kan gee, dui soos reeds gemcld op die some wat in die verhaal ontstaan het as gevolg van die
bywerking van verskillende tradisies en interpretasies. Die koning gun volgens vers 16 aan Daniel 'n tyd om
temg te kom met die uitleg. Hy sou daarvoor gewag het (Wood 1973:63).

11 5

Dit kan ook verklaar word as

'n stylelement, waarmee die verreller die spanning opbou, deur die verhaalgang nog eens te vertraag . Die
outeur het nie groot belang daarby om sy bronne konsekwent om te bou tot 'n solidere eenheid nie. Hy wil

114

115

Greene (1964:74) wil uit die feit dat Arjok vir Danitl tyd gun om te bid. ailei dat hy nie "a emel, blood-thirsty
man" was nie. Dit word ncrens gesuggereer nie, omdat die karakterisering van Arjok baie min om die lyf hel.
Vergelyk die narratologiese bespreking by 4.3 .
Wood mcen Arjok was nie by toe die vorige transaksie tussen die koning en Daniel plaasgevind het nie, en dat hy
dus nie bewus was van die reelings wat tussen die twee bestaan het nie. Dit het te doen met pogings tot
sinehronisasie wat noodsaaklik is as die historisiteit van die verhale bevestig word.
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veel eerder die teologiese stelling bewys dat dit die God van die lode is wat oor aile dinge regeer en sy
bedoelings bekend wil maak Daniel is immers tussen die loodse ballinge (Hammer 1976:28).

4.3.13

11 6

Die koning vra Daniel of hy die droom kan uitle - vers 26

As DaniCl in die konteks van die hof korn, word sy nuwe naam gebruik - ~:>I<Otl"J c~ '1 "K';I ("'Daniel,
wie se naam Beltsasr was") . Dit is irnmers hoc hy aan die koning bekend is.

Die verteller is op subtie!e

wyse besig om met die gebruik van die nuwe naam die klem te plaas op die stryd tussen God en die gode,
tussen die Elohim van Daniel en die Bel van Beltsasar.

4.3.14

Danie! erken : niemand kan die droom uitle nie, maar God kan - verse 27-28

Daniel beklcmtoon in sy antwoord aan die koning dat niemand die droom kan maak nie. In die Iysie wat
hy van die wyse manne maak, laat hy die ehaldeers weg (teenoor v 4 wat die Chaldeers as segsman van die
wyse manne sien).

Docn DaniCl dit dalk omdat die koning se gevoe!ens scergemaak is deur die onvermoe

van die wyse manne met wie hy noue bande het, die Chaldcers? Is dit 'n teer punt by Nebukadnesar dat sy
eie mense nie die uitleg kon gee nie?

Nebukadnesar is van Chaldese afkoms.

Die verteller gebruik die

vern,)'sing na die wyse manne slegs om te wys op die mens se onvermoe om die geheim te verklaar. Dit dien
as kontras met Daniel se God, die God van die heme! , wat in staat is om die uitleg te gee. En Hy is nie soos
die gode net met Homself besig nie. Hy woon onder mense, al is sy tempel in Jerusalem deur diese!fde
koning verwoes. AI staan sy tempelinstrumente in die skatkamers van Marduk . Hy is die God wat Hom met
die belange van mense bemoci .

Hy is die God wat nie slegs die toekoms ken rue. Hy bepaal ook die

toekoms . Dit is nie net die duislemis wat by Hom is nie. Die lig woon ook by Hom .
Op grond van die woorde

t:"~1'

n'lDKJ ("in die laaste dae") het eksegete in die verlede soms die droom as

'n profesie beskou. Hieruit het hulle dan allerhande atleidings gemaak wat sou dui op die eerste (en se!fs
twccde koms) van Christus . En dit terwyl daar geen verwysing na 'n messias in die Danielboek voorkom
.

rue.

117

Die modeme geslag beleef 'n milleniumwending.

Dit het die wcderkomsverwagting gevoed .

Daar is talle predikers wat die geleentheid vir die wederkoms sien.

116

111
118

119

11 9

lIS

En die droom van Daniel 2 word

n Vergelyking tussen Daniel 2 en die uilsprake van Deulcrojesaja lewer opvallende ooreenkomsle op. Daar
beslaan ' n verband lussen:
• DaniCi 2:27 en Jcsaja 47 : 13 en 44 :25 ;
• 2:11 en 44 :9-20 en 41 :21-24 :
• 2:20-21 en 40:23-24:
• en 2:24-30 en 44 :25-26 (Collins 1975b:223).
Dil hoef egler nie Ie dui op direkte benulling van die Deulerojesaja-orakcls nie. Dit is moontlik dat beide skT)~vers
dieselfde gees geadem hel, dal beide in verskillende eeue deel was van dieselfde geeslestroming.
Vergelyk Reeves (Julie 1999:20).
Van Rensburg (Februarie 1999:23) verwys na ' n verskynsel wat die akroniem teotwaki gekry het: "The end of the
world as we know it". Dil verwys na die dag van die "".uwending.
Hetsy as 'n wegraping, ofvestiging van 'n duisendjarige vrederyk, of in waller vorm die wederkoms ook al verkJaar
word deur 'n lellerlike verkJaring van wal duidelik deur die Nuwe Teslament as beelde beskryf word.
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opnuut diensbaar gestel om te "bewys" dat die wederkoms op hande is .

120

Die Aramese woorde " in die

laaste dae" beteken letterlik " later, in die toekoms, die laaste, agter of aan die westelike kant" (lenni
1997a:84) . Verhoef (1994 :227) vertaal dit as " in die agterkant-dae", dit is die dae wat nog agter die toekoms
se sluier verborge Ic. Ek meen die skrywer gebruik die uitdrukking om bloot na toekomstige dae, of die
onbekende toekoms wat agter hom Ie te verwys . Die Jood het na die verlede as voor hom gekyk, wat logies
is, omdat dit gesien kan word. Die toekoms Ic agter die mens, omdat dit nie in die oog gekyk kan word nie .
Ek aanvaar nie dat die woorde per se eskatologies is nie. Dit het wei in 'n sekere sin apokaliptiese betekenis .
Die onderskeid IUssen die twee moet gedefi:1leer word, anders mag dit na 'n weerspreking Iyk . DaniCl se
woorde verwys nie na die einde van tyd en die verloop van gebeure wat aandui dat die einde aanbreek nie.
Oit is nie eskatologies van aard nie. Oit verwys eerder na die situasie van die leser, met die doel om God se
bemoeienis met hul geskiedenis aan te dui (in apokaliptiese terme) .

En dit word gedoen aan die hand

daarvan dat die verlede as voorspelling beskryf word, om aan te dui dat God dit wat voor is, bepaal het. Vir
die rede kan ge10wiges Hom ook vertrou met wat agter is . Die "agterkant-dae" waaroor die koning gedink
het, Ie voor God.

121

Ek sluit aan by Porteous (1979:44), wat in die einde van die dae die sluitingsperiode

van die tockoms sien, sover as wat die skrywer dit in die oog kan neem . Oit is apokalipties in die sin dat dit
die einde in terme van twee ryke en twee eras sien .
As na "die laaste dae" verwys word in Genesis 49 : I, Numeri 24: 14, Oeuteronomium 4:30 en 31 :29,
verwys dit na wat nou geskiedenis is . Oit kan egter ook na 'n klimaks in een of ander vorm verwys . So word
dit in Jeremia 23:20, 30:24, 48:7 en 49:39 benut. Ek stel voor dat dit in die droom nie na 'n einde verwys
nie, maar na ' n werklikheid wat agter die werklikheid Ie. Die werklikheid dat agter aile menslike regerings
daar 'n hand is wat die gang van hul geskiedenis bepaal.

Dit is Hy wat vir die val en opkoms van ryke

verantwoordelik is. En as die ryke hul gang gegaan het, sal sy ryk steeds staan. Oit is 'n ryk wat ewigdurend
van aard is, met ander woorde, wat vir 'n baie lang tyd, 'n onbepaalde tyd sal hou.

120

12 1

122

122

Om enkele voorbeclde te noem: Greene (1964 :78) noem die dreom in Daniel 2 God se bloudruk van toekomstige
dinge, ' n plan van wat die toekoms tot aan die eindc van tyd sal inhou. En Walvoord (1971:60) meen "die laaste
dae" verwys na die konsummasie van prefeticse vooruitsigte. CleRoux (1995: 19) beskou ook die woorde as
eskatologies: die term dui op die einde van' n bepaalde fase van die gcskiedenis, waarskynlik van die peri ode voor
die Messias kom en God sy koninkryk sal oprig.
Sien Anderson (1984: 19) se opinie dat verse 27-30 wysheid, eskatologie en apokaliptick byeenbring. Daniel as die
wyse man hou hom besig met die onderwerp van die laaste dae, in taal wat doelbewus versluier is. Hy erken dat
die eskatologie embrionies van aard is, tcrwyl die apokalipticse elemente aan die begin van ' n beweging staan wat
mettenyd meer kompleks sal raak, in die twee eeue wat op die boek volg. Anderson bied nie deftnisies van wat hy
met wysheid, eskatologie en apokaliptiek bedocl nie, alhoewel hy waarsku dat die terme nie los van die
Danielmateriaal gesien moet word nie. Die konteks moct dit bepaal . Goeie definisies sou sy argument
verstaanbaar gemaak het. Hy aanvaar ook as vansc1fsprekend dat die woorde "in die laaste dae" in die teks
voorkom, en dat dit na die eindc van tyd verwys.
Dic frase "ewigheid" kom volgens Hammer (1976 :28) veertien keer in die Ou Testament voar. Hy meen dat dit
eers in die gebruik van Jesaja 2:2 en Jeremia 23 :20 voorkom dat dit na die inleiding van ' n nuwe era van God sc
regering verwys. Ek meen die Septuaginta se venaling ondersteun die standpunt:
aU' ~ caTLv 0(05' EV oupav4> OTfOKo).,{rrnwv Il00T~PLQ Kat E'YVWPlUEV T4> !3aaLAEl Na!30llxo8ovoaop a 8El 'Y EV(
crOal CiT' (UXOTWV TWV TUlE:PWV. TO EVU1TVlOV crou Kalal opcianS' Tfls KEq,a)..fls (JOV bTL TllS KOLTllS' (TOU TOUT
6 <un v.. "Maar daar is 'n God in die heme! wat geheime kan openbaar en wat aan u, koning Nebukadnesar. wil
bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur - NAB se vertaling van v 28). Die Ou Griekse Vertaling vertaal ook
met "in die laaste van dac". Op grand hiervan stel Archer (1958 :30) voor dat die ware lesing van die teks dit in ag
sal neem en na "hierna" sal invoeg "in die laastc dae" . Alhoewcl die modeme navorser nie wect hoe Iesers Daniel 2
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Die woordorde in vcrs 28,

T;m~1:Jl

tp"O? ("vir koning Nebukadnesar "), is ongewoon, en word ncrens

anders in Aramees gevind nie. Die nonnale orde is altyd "Nebukadnesar die koning" . Die verteller wil met
sy vreemde woordkeuse klem daarop plaas dat die God van die hemel (die eintlike ware Koning) aan die
koning die geheim bekend wil maak .
[un Ezra (Young 1949:71) noem dat die engele die openbaarders van geheime is. Die woorde in vcrs 30

(pu,n

~:l"O" ~-'i:l:J '-;

nj:J,-"JI) kan letterlik vertaal word met "sodat hulle bekend mag maak" . Na wie

verwys die skrywer as subjek van die openbaring? I-lier is geen sprake van die bemoeienis van engele nie.
In die Aramese taalgebruik kom dit voor dat 'n onpersoonlike konstruksie gebruik word wat as passief
weergegee moet word . m
Voordat Daniel by die droom en die verklaring van die uitlcg kom, maak hy eers 'n toespraak met
woorde wat goed gckies word (vv 27-28). Daniel se woorde aan die koning is ironies. Hy so dat die koning
nie op mense moet vertrou vir die geheim van sy droom nie, omdat die wyse manne dit nie kan doen nie.
Maar dan bied hy die uitleg. Wat hy doen, is om eintlik vir die koning te s6: u het op die verkeerde mense
vertrou. Hier is die ware wyse man (Fewell 1991 :31).
Die droom wat Daniel dan vertel, vonn 'n vertelling binne 'n vertelling.

4.3.15

Daniel vertel die inhoud van die droom- verse 29-36

Die visioen bind die tweede verhaal aan die visioene wat in die tweede deel van die bock (Dan 7-12)
voorkom.

Op die manier vonn Daniel 2 die brug tussen die verhale en die visiocne, sodat die eenheid van

die werk as 'n geheel gehandhaaf word.

e

Ie Roux (1995 :19) wys daarop dat die Aramese teks wat die visioen beskryf, deurmekaar is . Hy

meen die verteller kies sy woorde doelbewus om die koning se verwarring terwyl hy die droom waargeneem
het aan te dui . Oit is egter nie so duidelik nie . Sluit dit nie eerder aan by die gemocdstoestand wat Daniel in
sy latere visioene beleef het nie (vgl Dan 7: 15 en 8: 18 as twee voorbeelde van wat gebeur as Daniel die
subjek word wat die visiocne sien)? Of kan dit te doen he daannee dat die verteller iets van die benoudheid

123

geinterpreteer het in die tyd toe die DaniClboek in die Septuaginta opgeneem is nie, is dit waarskynlik dat die
gedeelte reeds profeties geinterpreteer is. Die interpretasie bepaal immers die vertaling, en nie anders om nie.
Verge!yk byvoorbeeld die Ou Vertaling se "die Seun van 'n mens" in 7: 13, wat met die hoonetter beperk word tot
God, of dan hier, sy Seun. Ek meen die plasing van die bock in die Grieksc kanon, tussen die Nebi 'im, dui aan dat
die oorwegende neiging was om die boek profeties te interpreteer. Die Esra Apokalips, wat uit die vierde ceu n.c.
dateer, beskou die verwysing na die vierde ryk as Rome (Porteous 1979: 103). Die Romeinse siening is gebaseer op
die gebruik van die DaniCiboek as ' n profetiese werk wat die toekoms voorspe!. Die Joodse (en Christelike) kerk
het die boek uit die Kelubim gehaal, en dit profeties begin lees.
Die probleem wat Bar-Efrat (1989: 199) skets in die verklaring van die taal van die Bybel is relevant en hoort
voortdurend in gedagte gehou te word. Hy skryf dat ons nie van al die aanvullende betekenisse van woorde en
linguistiese strukture wat in Bybelse vertelling voorkom weet nie. Ons kan nooit ' n volledige prentjie van al die
nuanses en skadu 's van betekenisse van woorde he nie, soos die geval met ' n moedertaal is. Die Bybel bevat ' n
baie beperkte deel van die Hebreeuse taal wat in Bybelse tye gebruik is (en sovee! meer geld van die Aramese
gedeeltes, wat slegs enkele hoofstukke beslaan). Baie min buite-Bybelse bronne bestaan wat as verwysingspunt
gebruik kan word. Dit beteken dat ons nooit die volle omvang en presiese aard van die Hebreeuse taal onder die
knie sal kan kry nie. Dit maak dit haas onmoonUik om akkuraat ' n ranteit of afwyking van enige gegewe woord of
linguistiese verskynse! te bepaa!. Dit behoort die eksegeet nederig te maak, en te laat erken dat hy met ' n klein
liggie in die groot donkerte sock.
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en angs van 'n Daniel wil weergee wat vir die koning kom vertel dat sy ryk se dae getel is? Daniel se uitleg
suggereer dat die einde van Nebukadnesar se ryk 'n hoop rommel gaan wees, terwyl die Judese volk as die
volgende regeerders van die hele wcreld gevestig gaan word?

124

Die boodskap is immers gerig aan 'n

koning wat geweldige mag besit, maar duidelik in die vrees leef dat hy nie in staat is om dit te bestuur nie.
Hy leef in die angs dat sy ryk tot 'n val

s~1

kom.

Die koning se "gedagtes" (v 29: 11"J)"1) kom van die woord wat in Prediker I: 17 en 4: 16 vir "gcjaag",
(jl'JJ"J) gebruik word (daar in die enkelvoud).

Hier word die meervoud gebruik, rajon , en dit wil \vys op

gedagtes wat 'n kwelling is, of na kwellende vrae wat die koning op sy bed gehad het. Die mens dink oor
baie dinge, maar kan seide met absoluutheid seker wees dat die gedagtes objekticf is. Die mens weet nie of
die oplossing wat hy bedink, korrek is nie. Die wysheid van die wcreld is dikwels dwaasheid, omdat die
mens in die ondermaanse subjektiewe vasgevang is.

li?/I'

' 1lT11

Archer (1958 :30) lei uit die gebruik van die woorde

19?n ("van u hoof') in vcrs 28 af dat die gesaghebbende deel van die siel (to hegemonikon in

Grieks) nie in die hart nie, maar in die brein Ie, soos Plato ook geleer het (Archer 1958:30) .

125

Ek stem saam

met Muller (I 997e: 1186) wat meen dat die gebruik van fD/I, slegs venvys na "die individu" : "die drome en
visioene wat u gehad het".
Die gedagtes van die koning is duidelik gerig op die politi eke toekoms, bestendigheid en sekuriteit van
sy nuwe ryk.

Dit kan gesien word uit die lydsbepaling volgens vers 2: "in die tweede regeringsjaar van

Nebukadnesar". Sy pa het 'n jong ryk op die puinhope van die voormalige Assiriese ryk gevestig. Sou die
ryk bestendig wees? Hoe Iyk die jong koning se toekoms? Nou se Daniel: "die droom handel daaroor dat
die God van die heme I die antwoord op u vrae wil gee. Hy wil die gordyn ietwat lig sodat u kan sien. Die
transendente God wil in sy immanensie u iets van die toekoms, wat aan Hom behoort, laat sien. Want Hy is
die God wat konings aanstel en afdank, en lye en omstandighede verander" (v 21).
Die droom en sy betekenis voml die tema van die vertelling, volgens Venter (1993 :1016). Die droom en
uitleg is die Leitmotiv van die intrige, soos aangetoon in die herhaalde gebruik van die woordpaar "die
droom en sy betekenis". Ses en sestig persent van die totale diskoerstyd word ge",), aan die vertelling van
die droom en sy inhoud.
Die psigoanalitikus, Jung (1964:50), beskryf die soort droom wat die koning gehad het in terme van
eksterne omstandighede wat daartoe aanleiding kon gegee het.

"People who have unrealistic ideas or too

high an opinion of themselves, or who make grandiose plans out of proportion to their real capacities, have
dreams of flying or falling . The dream compensates for the deficiencies of their personalities, and at the
same time it warns them of the dangers of their present course".
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Ofdalk is Anderson (1984 :23) reg as hy hierin sien dat die teks hervenverk is en daarom rue baie gelyk lees rue.
Hy voeg egter dadelik by dat dit, soos die historiese onakkuraathede wat die bock kenmerk, vir geen oomblik
afbreuk doen aan die "boodskap" van die boek nie. LaCocque (1988:65) beskryfverse 41-43 as ' n glos wat uit
verskillende clemente opgemaak is, en wat elk ' n ander oorsprong venoon.
Archer (1958:92) bring dit in verband met Maneus 9. Vergelyk sy volledige argumenl in Archer (1958:92-98).
Monsma (1957:42) vene! 'n slorie wat wt die Arnerikaanse Wilde Weste kom, van rowers wat op 'n maanlose nag
aan'l skree en skiet raak om beesle weg te voer. Die beeste storm voor hulle uil, en die cowboys kan hulle nie keer
rue. As die becsle voor 'n afgrond kom, kau hulle rue omdraai rue omdal die grool getalle beesle agter hulle in angs
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In Nebukadnesar klop die hart van 'n imperialis. Hy is 'n wcreldveroweraar.

Hieruit word die droom

gcbore, wat waarsku : alhoewel Nebukadnesar 'n hoe posisie beklee, is hy nie allerbelangrik nie. Hy is daar
omdat God hom daar gestel het. En hy sal daar bly solank God dit wil (vgl Dan 4, wat vertel hoe God hom
tydelik uit sy pos ontslaan) .
Die beeld in die droom dien as 'n allegoriese figuur wat die wereld se ryke (of wereldheersers, as
personifikasie van die ryke) as 'n reuse man voorstel.

Oit kom dikwcls in anti eke literatuur voor, en vorm

waarskynlik die bron van die simboliek. '" Ginsberg (1 948:5) stem nic saam dat die becld 'n allegoriese
figuur is wat die wereldheersers voorstcl nie. Hy meen die vierryke-teorie is die vier monargiee-Ieer van
Achaemeniede Persico Die leer se dat die groot Assiriese ryk wat deur Ninus en Semiramis geskep is, deur
die Mede gecrf word, en dan deur die Perse.

Hierop sou Alexander die Grote 'n vierde ryk bou, die

Masedoniese, as hy die gebicde onder beheer van Darius III suksesvol verower. Deur dit alles het die niehellenistiese volke van Wes-Asic die hoop gekoester dat 'n vyfde, oosterse monargie sal opstaan om hulle vir
eens en altyd te verlos.

Ginsberg vind in die tweede en sewende hoofstuk die hoop duidelik verwoord.

Anderson (1984 :20) meen weer dat die skrywer moontlik be,vus mag gewecs bet van Iranese en Griekse
voorstellings van die kosmos in menslike vorm, maar vra dan hoekom die skrywer oorspronklikheid ontse
moet word deur die bron ciders te soek. Feit is dat die voorkoms van diesclfde skema en beeld wil dui op 'n
gemene oorsprong.
Wat die skrywer hier doen met die beskrywing van die bccld en die uitleg, is om met 'n verhaal 'n
teologiese waarheid tuis te bring.

"Wat ons teologies en versigtig se, sc die Jood dikwels helder en

onvergeetlik met 'n verhaal" (C Ie Roux 1995 : 11). Met die verhaal sc die skrywer dat die heidendom bankrot
is, ten spyle van hul uitgebreide kennis en wysheid. In die woorde van Exell (s .a .:66), waarmee hy die beeld
bcskryf:
"it is a compound thing
it is a big thing
it is an imperial thing
vorentoe beur. En so val beeste en wagters hulle te pletter. So sal die wcrcldheersers voorthaas na hul einde. al is
hulle 01' die oomblik die magtigste figure.
'" Dit is dieselfde skema as wat by die Romeinse historikus, Aemilius Sura, voorkom. 'n Fragment van sy geskrif is
deur Velleius Patereulus bewaar, waarin die vier ryke as Assirie, Mede, Perse en Masedonic beskryf word. Die
tydsduur van die vier ryke is 1995 jaar. Die ryk wat hierop volg, is die Romeinse, wat al die ander in mag
verreweg oortref. Die stuk pro-Romeinse propaganda is voor 171 v.c. neergepen. Dit word ook in die Sibillynse
Orakcls, 4, gebruik. Die Sibillynse Orakels is 'n pre-Makkabese dokument en moonUik van nie-Joadse oorsprong.
Die vier ryke word hierin geldentifiseer as Assiri;;, Mede, die Perse en Masedonie. Ses geslagte word aan die
eerste, twee aan die tweede en een aan die derde en vierde ryke onderskeidelik toegeken. 'n Derde bron wal
dieselfde skema gebruik, is die Persiese Zand-i I'ohllman Yasn, of die Brahman Yash!. Dit is 'n laat midrasjiese
tipe uitbreiding op 'n verlore leks van die A ves/a. of die Vohu/11an Yasn . Zarathustra sicn in 'n droam die slam van
'n boom, met vier takke - van goud, silwer. staal en gemengde yster. In die intcrpretasie van die droom word elke
metaal aan 'n rcgering of koning verbind. Die ooreenkoms met Daniel is volgens Collins (1977:41), wat die
gegewens oor die soortgelyke simboliek weergee. as net te groot am toevallig te wees beskryf. Die dokument is
verseker pre-ChristeIik, en in die beskrywing van vier ryke word die eerste drie as Persiese vorse beskryf, met die
vierde moonUik die Masedoniese (Collins 1977:37). Die Griekse digter, Hesiod, wat in die agste eeu v.c. leer, stel
vier of vyf epogge ook deur metale voor: gaud. silwer, brons en yster. Die ryke wat mekaar opvolg. word al
sIegter. Die laaste en slegste is die tyd van Hesiod . 'n Verdere bran mag dalk die "Dinastiese Profesie" van Babel
wees, 'n teks wat slegs gefragmenteer oorgelewer is, en van vier ryke vertel maar dit nie aan vier metale koppel nie
(Davies 1985 :44) .

223

Hoofstuk .t: Twee maJ.,Tte in opposisie - Nebukadncsar versus God

it is a human thing
it is a tonering thing" .
Die woord wat in vcrs 31 gebruik word om die beeld te beskryf, wil iets weergee van die reusagtigheid
van die beeld .

En die voorkoms daarvan was ?'n, ("vreeslik", of

Dit het 'n groot massa gehad.

"vreeswekkend"). Die skrywer gebruik 'n passiewe declwoord van die wortcl ?n, ("om te vrees"), om te
beklemtoon dat die becld van so 'n aard was dat dit vrees in die koning se hart gewek het, van wee die g roone
en helderheid eienskappe (Wood 1973:66).

128

Die beeld word met die Aramese C?~ beskryf, wat na 'n

"standbeeld" verwys, en rue die assosiasie van 'n afgodsbeeld het rue (Wildberger 1997c: 1080-1 ; vgl ook
Baldwin 1978 :92). Die beeld is nie 'n afgod nie. Dit versinnebeeld rue 'n goddelike wese nie. Dit is eerder
die teken van die mensdom . Die topswaar struktuur verteenwoordig die mensdom wat voortdurend homself
vergryp . Die ryke verteenwoordig slegs die mensdom .
Die beeld bestaan uit vier metale . Hammer (1976:31) meen die getal "vier" het 'n simboliese betekenis.
Dit is volgens hom die uiteindclike en volmaakte getal, en word hier gebruik om aan te dui dat dit op die
finale konsununasie van die wereldgeskiedenis dui . Die getal "vier" het egter eerder te doen met die skema
wat oorgelewer is, en met wat die verteller se.

Daar was vier duidelik onderskeie ryke voor die periode

waarin hy sy bock saamste!' Die feit dat hy die vier ryke se gang en opeenvolging korrek kan beskryf, wil sy
voorstelling van die onmiddellike toekoms legitimeer.
Die beeld is topswaar, met die kop van goud en voete van geglasuurde keramiek wat met ysler gemeng
IS .

Die beeld vra om neer te val. Y ster en klei is onvermengbare clemente. Maar tog val dit nie om nie. Dit

benodig 'n klip om dit om te stamp en te vemietig.

129

Die einde van die becld kom omdat die hele struktuur

in die pad staan van 'n ander koninkryk. Dit blokkeer die koninkryk wat verseker sal kom, en die toekoms
sal vul (Wallace 1979:57) .
Daniel maak 'n slim strategiese sku if om die slegte nuus oor die val van die ryk in te lui met die woorde
aan die koning: "u is die hoof van goud" .

130

Een van die titels van die Babiloniese koning was immers,

volgens Duff (s .a.:29), shar-sharani, "koning van die konings". Terwyl hy die groot koning komplimenteer,
kondig hy terselfdertyd sy val aan. Die kop van goud val saam met die voele van klei-en-ysler.

As die

droom 'n boodskap van oordeel oor Nebukadnesar se hubris is, val DaniCi se interpretasie kort van die droom

128 Die Aramese woord wat vir "blinkt1 gebruik word, l'n: jwn, korn moontlik van die Assiriese 'lsimu (Gesenius

1953 :273).
129 In die sin is Anderson (1984: 19) nie reg as hy beweer dat die va) van die beeld rue te doen het met die kop van

130

goud nie, maar met die voele. Soos mel Goliat is dit die onstabiele voete van yster en k1ei wat die val veroorsaak.
Dawid het in elk geval nie Goliat teen die voete getref nie!
Wallace (2000:2) meen Nebukadnesar het Daniel se beskrywing van die konings se toekoms goed verstaan. Daniel
3 is die koning se reaksie op die profesiee van Daniel 2. Die kop is "the shonest/smallest part of the statue,
assuming the statue was relatively realistic". Daarom bou Nebukadnesar nou in Daniel 3, volgcns Wallace, ' n
standbeeld wat van kop tot tone van goud is. Dit is nie ' n beeld van Marduk nie. Dit is die beeld van die
Babiloniese koning wat die God wat sy droom uitgele het, uildaag. Nebukadnesar so deur sy goue standbeeld: "I
will reign forever! And you better bow down and acknowledge Ihis or you will get fired l" "In very graphic terms,
then, Nebuchadnezzar was attempting to thwart the divine will" (Wood 2000:2-3). Nebukadnesar het gemeen dat
daar nie ' n kans is dat die vyfde ryk kan aanbreek as dit nie ecrs by die eerste koninkryk verbykom nie. Mel sy
becld wou Nebukadnesar die hele proses stop voor dit begin. Die vertelling leen hom hoegenaarnd nie tot so ' n
interpretasie nie.
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self (Fewell 1991 :35). Die spreker skryf die grootste deel van die koning se skuld af Het dit te doen met
diplomasie, dit is aangeleerde gedrag as jy jou kop in diens van 'n Oosterse despoot wil behou , omdat die
koning bekend was vir sy arbitrere gedrag?

Fewell (1991:34) wys ook daarop dat DaniCi die waarheid

vertel, maar nie die volle waarheid nie. I-ly vertel wat die inhoud van die droom is, maar in sy uitleg laat hy
vecsl:eie elemente links Ie. Die temporaliteit van die beeld word gekenmerk, nie deur opvolging van cEe ryke
nie, maar deur sinchronie. Hy poog nie om die teenstrydigheid te verklaar nie.
Die goue kop het twee maal die gewig van 'n soortgelyke hoeveelheid van enige van die ander metale
wat genoem word (Walvoord 1971 :63).

III

Die ryk is die waardevolste van al die ryke. Op die kop van goud

volg die bors en arms van silwer, die maag en heupe van brons, die bene van yster en die voete deels van
yster en dee1s van k1ei . Terwyl die materiale in gewig en waarde afneem, neem dit egter in hardheid toe.

132

Robinson (1892:41) meld dat Babel in buite-bybelse literatuur madehabah genoem is, wat letterlik
beteken "'n gelykenis van goud".

Babel is die grootste, rykste en mees indrukwekkende stad waarvan die

load bewus is . Agan se buit van pragtige klere, twee kilogram silwer en 'n staaf goud van meer as 'n halwe
kilogram goud kom uit Sinar, die ou naam vir Babel (los 7:21). Goud is die beste manier om na die stad en
dit wat daardeur verteenwoordig word te venvys, want goud is die simbool van rykdom en welvaart. Babel
is die sentrum van welvaart in die sesde eeu . Babel is ' n wereldrnag.
Die feit dat die wereldryke in een beeld verenig word, wil aandui dat dit in werklikheid bymekaar hoort .
Vanuit 'n teologiese oogpunt gesien, word almal oor dieselfde kam geskeer, al mag elke ryk sigself as iets
besonders en outonoom ago III Vir God is almal bloot onderdele van die groter gehee!. En die groter geheel

III

132

III

King (1954:52) gee die spesifieke graviteit van die metale: goud is 19.3, byna twee maal meer as silwer met 10.5,
kopcr (brons) is 8.5, yster is 7.6 en klei is 1.9. Dit beklemlOon dat dit al harder word soos die waarde afneem. Dit
mag interessant vir die modeme mens wees, maar die regte vraag is: wat het die skrywer bedoel met sy gebruik van
die metale, en wat het die lesers daaronder verstaan? Wat was die boodskap wat hy daarmee wou oordra? Dit sal
toevallig wees as sy boodskap met ' n skeikundige waardering van die metale ooreenstem. Dieselfde gebeur as
verklaarders hul eie situasie in die metale inlees. Om twee voorbeelde te nocm wat by mekaar aansluiting vind :
King (1954:57) beskryf goud as ' n outokratiese regeringstelsel waar absolute mag in een man se hande geselel is.
Silwer verwys na ' n oligargiese stelsel waar die mag aan ' n handvol behoort. Koper verwys na regering deur die
aristokraste. Yster verwys na ' n imperialistiese, mililcre regeringstelsel, wat volgens die skrywer na die Romeinse
Ryk venvys. Die kombinasie van yster en klei is dan demokrasie, wat volgens hom slegs kan lei tot "biller turmoil
and tempest and trouble". Dit is duidelik dat die skrywer nie tevrede is met die regeringstelsel waar die yolk hom
oor sy eie toekoms uitsprcck nie. Die steen is dan ' n teokrasie, die hoogste vorm van regering. Van Melle (s.a.:7)
sluit hierby aan. Goud is ' n kosbare regeringstelscl omdat die despoot, Nebukadnesar, aan sy onderdane probeer
goed doen, alhoewel hy nie a1tyd daarin geslaag het nie omdat hy nie die Woord (!) in sy hand gehad het nie.
Alhoewel silwer meer edel is, dui dit op ' n minder regverdige regeringstelsel. Koper is die regering deur geld, ' n
harde regeringslelsel waar geld heerskappy gevoer het Dil was tot onlangs die deurslaggewende regeringstelsel
(dit is nie duidelik of die skrywer na kapitalisme verwys en dit as ' n regeringstelsel wil bcskryf nie) . Die
regeringsvorm is hard, maar nie vernielsugtig nie. As elke verklaarder sy eie waarde-oordele in ' n stuk lees,
verloor dit volledig betekenis vanwec die arbitrere aard van die verklarings wat aangebied word.
Die gewig van brons varicer en word bepaal deur die hoeveelheid van gegalvaniseerde yster of sink wat daarby
gevoeg word. King (1954 :5 1) beweer met groat stelligheid dat dit vertaal moet word as "koper", omdat brons nog
nie ontdek was nie. Hy bied geen be\vyse om sy stelling te staaf nie, en dit word ook nie deur vertalers of
verklaardcrs aanvaar nic.
Die beeld hou verband met Danid 3 se beeld van goud. Die plasing van die verhale impliseer ook 'n verband met
Daniel 5, \Vat vertel van die gode wat aanbid word en van verskeie metale gemaak is. Collins (l975b:223) maak
hieruit die gevolgtrekking dat dit waarskynlik is dat die redakteur van vcrs 35 nie in terme van 'n opccnvolging van
ryke in die eerste pick dink nie, maar van 'n beeld wat saamgestel is uit die metale waarvan die gode gemaak is.
Die beeld verteenwoordig die mens se gode, wat met die God van die hemel gekonfrontcer word. Ek stem nie
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is 'n verwaande mensdom wat hom aan God en sy gcsag onttrek en op menslike mag en geweld staat maak
(Helberg 1994a:36).

134

Die metale wat vemietig word, word nou in omgekeerde volgorde genocm as in verse 32 en 33 . Die
skrywer gebruik chiasme om aan te dui dat die rolle omgekeer word. Die beeld word van onder tot bo

fYn

gestamp . Dit is duidelik dat die prentjie getekeil word as dat die beeld omgeval het. Die voete het eerste in
die pad van die klip beland. Die woord wat gebruik word om aan te dui dat die beeld fyn gestanlp is,

~:ll" ,

beteken "om aan stukke te breek" (Holladay 1971 :73). Dit kom ook in Daniel 7:7 voor, en word gebruik om
na "vennorsel" te wys.

135

Die metale word gelyktydig vemielig.

"iO:;l, wat dui op "soos een" of "saam".

Dit word uitgedra deur die gebruik van

Dit het dus nie slegs tegelykertyd gebeur nie.

Oil dui op een

omvattende gebeure. Die vemietiging was so totaal dat daar geen spoor van die beeld gevind is nie . Die
gebruik is bekend dat gedorste koring in die lug opgegooi word as die koel aandwindjie begin waai, sodat die
kaf wegwaai en die koring op die dorsvloer terugval (Wood 1973:66) . Die kafhet geen nut of waarde nie.
Oat slegs die ryke wat rondom Mesopotamie regeer genocm word, het te doen met die gesigspunt van
die skrywer. Egipte was met tye 'n sterk mag waannee deeglike politieke rekening gehou moes word . Van
Egipte maak die verteller nie melding nie, omdat dit nie binne sy raanlwerk van belangstelling val nie .

136

Drie van die ryke wat deur die skrywer geidentifiseer word, is as werktuie van Israel se God beskryf.
Assiric is die roede in God se hand volgens Jesaja 10:5.

Die Babiloniese Nebukadnesar is 'n werktuig

volgens Jeremia 27:6. En die Persiese Kores is die gesalfde volgens Jesaja 44 :28.
Die

waardevolle

beeld

met

sy

blink

voorkoms

kontrasteer

direk

met

die

vaalheid

en

onindrukwekkendheid van die steen wat ooglopend ook baie minder waarde het. Klippe tel 'n mens in die
veld op .

Ek meen die skrywer benut die kontras tussen die blink beeld en die vaal klip doelbewus, en

effektief.

Die verskil met die klip is egler dal dit nie deur 'n mensehand opgetel is nie. Die enigste ander

hand wat in die verhaalwcreld 'n rol kan vervul, is die direkte ingrype van Israel se God. Die belangrikste
koninkryk is die vyfde. Die eerste koninkryk word in verse 37 en 38 beskryf, die tweede en derde in 39, die
vierde in 41 en die vyfde in verse 41, 43 en 44.

134

135

136

137

137

saam mel Collins nie. Die metale verwys na wcreldryke, alhoewel bygevoeg moet word dat die gelmpliseerde leser
agter wereldregerings die gode van die volke gesien hel.
Monsma (1957 :54) maak die opmerking dat daar geen Christelike regering in ons dag is nie, en ook geen
Christelike nasie. Die feit ctat die meerderheid van 'n land se inwoners die Christe/ike godsdiens bely maak dit nie
' n land waar Christelike beginsels konsekwent in die regering uitgeleef word nie. Die Christendom en die
koninkryk van God is (onge/ukkig) twee verskillende sake, wat met lye baie ver van mekaar kan staan.
Dit kom van die werkwoord pp. , en beteken volgens Holladay (1971 :73) "om fyn te maal" ("be ground fine"). Dit
word ook in Eksodus 32:20 gebruik.
Ek het die argument gevoer dat die droom 'n Mesopotamiese oorsprong gehad het, en in oorspronklike vorm as
propagandastuk vir Mesopotamiese oorheersing gedien hel.
Alhoewc1 nie te vee1 daaruit afgelei kan word nie, is Caragounis (1993:389) se stalisliek tog vec1seggend as hy
aandui hoeveel ruimte in die vorm van die aantal woorde aan die beskrywing van die verskillende ryke afgestaan
word:
Droom van 2
Visioen van 7
Beskrywing
Interpretasie
Beskrywing
Interpretasie
23
Ie ryk
6
31
21
2e ryk
6
6
3e ryk
20
3
9
79
118
4e ryk
10
83
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Die steen of k1ip wat die becld tref, tref eerste die voete. Ook die res van die beeld word verbryse!. Die
skrywer beduie dat die laaste ryk aileen bestaan, maar dat in 'n sin die ander ryke daarin vervat is .

138

Die

verskil van die koninkryk van die k1ip met die ander ryke het slegs met 'n lang lewensduur te docn . Dit is
duidelik nie 'n "goddelike" koninkryk nie, maar 'n (aardse) ryk wat deur God opgewek is. Die hoof van goud
is egter ook deur God opgewek, en so ook die ander ryke wat as instrumente van God op een of ander
stadium beskryf word (vgl verwysing na die heidense konings as instrumente in God se diens. vroeer in
bespreking) .
Helberg (1994a:38) vind die betekenis van die droom daarin dat dit die einde van historiese tyd aandui
- die eindtyd het aangebreek. Greene (1964:79) sluit hierby aan, en gaan selfs verder: "We are two thousand
five hundred years this side of Daniel's day; but we can tum to the pages of history and check the accuracy of
his prophecies, which have been - and arc being - fulfilled in details, even in the morning headlines of our
newspapers day by day!" Die standpunt sien in die vier metale die Babiloniese, Medo-Persiese, Griekse en
Romeinse ryke, met die Romeinse ryk wat in een of ander vonn tot in die modeme dag voortduur.

139

Hierteenoor staan die standpunt, wat deur die studic ondcrskryf word, dat Babel, MediI', Persie en die
Griekse ryke deur die vier metale vcrteenwoordig word.

Die feit dat Medic as onafhanklike ryk ophou

funksioneer het ongevcer elf jaar voor die val van Babel, lei tot die gcvolgtrekking dat dic skIywer (wccr
eens) verwar was oor historiese besonderhede wat in die verlede Ie.

140

Die skrywer se bclangstelling in

geskiedenis is slegs in soverre historiese gebeure belang het vir hom en sy mense. Historiese gegewens is
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n Vergelyking lussen die hoeveelheid woorde wal aan die beskrywing van die eerSle drie ryke leenoor die
beskrywing van die vierde ryk gewy word. dui aan waar die senlimenl en belang van die skrywer Ie. Oil geld vir
Daruel 2 sowel as Daniel 7. Oil is duidelik dal die senlrum van belangslelling vir die skIywer rue Babel of die
BabiJoniers is nie, maar Judea en die Jode. Die skrywer is rue besig mel ' n hisloriese beskrywing nie. Hy skryf ' n
lIoosbock wal aan volksgenole wal in verdrukKing verkeer, gerig is. En hy rig sy boodskap om hulle aan Ie spreek.
Daarom handel die droom van DaniCi 2 en die visioen van Daniel 7 oor die Joodse gel roues wal in die tweede eeu
lydens Antiochus IV se vervolging blocdig weerstand bied lccn die helleruseringsproses.
Die klip breek los. Hartwig (s.a.:39) wil dil lees dal die klip homself losskeur: volgens hom is die k1ip self die
lewende, handelende faklOr. Die leks leen hom egter rue 101 so 'n interprelasie nie. Die klip rol ook volgens hom
rue van die berg af rue. maar lIek deur die lug en lIef die beeld. Oil word rue deur die leks gesuggereer rue, en is
ook rue erugsins ler sake in die gcdagtegang van die skrywer rue. Hartwig (s.a. :41) sien ook in verse 34 en 35 twee
aparte katastrofes. Oil is egler duidelik dal vcrs 35 se inligting slegs 'n aanvuJlende verklaring van vers 34 bied.
Daar is lalle wal in die klip Christus sien. Tregelles (1965:20) vind bewyse (!) hiervoor in Psalm 68:22. Jesaja 8: 14
en 28: 16, Handelinge 4: II en I Petrus 2:4 en 6. Helberg (l994a:38-39) opper die moontlikheid dal die Sleen na die
hocksleen van die lempel in Jerusalem kan verwys. Oil is die lempel waaraan Nebukadnesar hom sou vergryp het.
Die tempelgereedskap Slaan steeds in die huis van sy god. Oil Iyk vir my onwaarskynJik dal die leser so 'n
gcvolgtrekking sou maak. Die verwysing is Ie vaag, en ek bring dil eerder in verband mel die sewende hoofstuk se
interpretasie. Die tyd hel aangebrcck dal die heiliges die koninklike heerskappy sou omvang (Dan 7:22).
Nebukadnesar hel dil dalk eerder verstaan in tenne van die eielydse opvalting dal die milologiese godcberg die
rniddelpunl van wereldheerskappy was, omdal die gode daar hul lIone opgeslel het. Volgens die Kanaanitiese
milologie is Safan in die noorde die godebcrg, en vonn dil die middelpunl of naeltjie van die aarde. In dieselfde
tenne hel Jode na Sion gekyk in onder andere Psalm 48:2-3 en Esegitl 17 :22-24 . Die wereld rondom Babel is 'n
plat wereld mel weinig berge of heuwcls. Die simbool van die klip wat 'n rots word wal so grool is dat dil die hele
wereld sou oordek. kon besondere bclekerus he vir 'n mens wat in plat wereld bl)' waar hoe berge 'n rarileil is. Die
berg kan die hele wereld vul omdal die aarde in die wereldbeeld van die dag 'n pIal skyf is wat op walers rus, en
mel water bo-oor die aarde (May & Metzger 1977 : 1070).
Die hele kwessie gaan rue hier bespreek word nie, omdat die argumente dikwels en goed gedokumenteer is, en
geredelik bcskikbaar is. Vergclyk ook die bcspreking by 2.2.1.
Daniel 8 se visiocn sien immers ook die lwee ryke van die Mede en Persc as aparte entileite wat elk op sy beurt
regeer.
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diensbaar aan sy verhaa!.

Die verwysingspunt in sy evaluasie van hisloriese gebeure is dan ook Joadse

gOOsdiens en etiek. Historiese gebeure het relevansie en belang slegs in die mate wat dit relevant is vir die
Joadse nasie wat verdruk word deur 'n Siries-hellenistiese koning (Caragounis 1993 :395).
Die skrywer gebruik 'n dubbele dimensie in sy perspektief op wereldgebeure.
verband tussen die onsigbare en die sigbare.

Hy sien 'n kousale

Aardse gebeure is nie bloot die resultaat van politi eke,

ekonomiese, maatskaplike en ander faktore nie . Aardse maghebbers mag wei geweldige invloed uitoefen in
die vorming van hul wereld en die mense onder hul heerskappy.

Maar aardse maghebbers en wereldgebeure

kan beter verduidelik word aan die hand 'an die werklikhede van die onsigbare wereld (Caragounis
1993:396). Agter die werklikheid Ie die ware werklikheid wat nie met die oog gesien kan word nie, en \Vat
in meeste mense se werclde en stories geen funksie vervul nie. Dit is die werklikheid \Vat die gang van die
geskiedenis bepaal, en wat toon dat God bemocienis met sy mense wat deur gOOdelose magte verdruk word
maak.
Ginsberg (1948 :20) meen Daniel 7 is die hersiene uitgawe van Daniel 2, wat nodig gemaak is deur die
vervolging onder Antioehus IV. Die doe! van Daniel 7 is am prominent aan te toon dat die vemietiging van
die inkamasie van die bose baie naby is .

141

Uit die Griekse oogpunt beskou, is Antioehus IV 'n uiters

bekwame, gewilde en effektiewe administrateur en strateeg. As verligte monarg was hy waarskynlik 'n goeie
koning. Vanuit die skrywer se oogpunt is die koning egter die bcligganling van boosheid . Dit het te doen
met die dualistiese beoordeling van die werklikheid. Antioehus IV hoort by die werklikheid wat God se volk
verdruk en vir die rede goddeloos is .
Die draom het beide sinehroniese en diaehroniese waarde as die verband lussen die draom en die
gebeure waama dit verwys, yerby die tyd bewccg waarvan die verhaal verte!' Die draom reflekteer beide die
storiewereld, en transendccr dit ook temporee!. Die droom word voargestcl as die toekoms wat die God van
die hemel wil he Nebukadnesar moet sien. Die tockoms bevat 'n konfrontasie lussen menslike en goddelike
mag.

Die God van die hemel wil dat Nebukadnesar die opperheerskappy van goddelike mag erken (Fewell

1991 :33). Dit gebeur in vers 47, as die koning bely: "Hy heers oor al die konings". Die skrywer brei verder
op die tema in Daniel 4 uit.

14 1

leiS moel oar die verband tussen Daniel 2 en 7 gese word. Alhoewel albei op die oog af dieselfdc sc, bestaan daar
belangrike verskille. Daniel 2 sien die vyfde ryk as 'n wereldwye en ewige ryk, wat deur God gevestig is (Dan
2:35b, 44). Oil verwys nie in duidelike terme na die loodse nasie se dominante ral daarin nie. Daniel 7 is
doelgerig am die annihilasie van die vierde ryk te beskryf, waarap die voondurende sQCwereinileil van die heiliges
bekIemloon word (Dan 7: 18, 27). Oil dui aan dal Daniel 2 pre-Epifanies is, terwyl Daniel 7 selfs in sy primere
stratum Epifanies is (Ginsberg 1948:6). Daniel 2 sien ook die oorlewing van die eersle drie ryke tOI die oomblik
dal die vierde gelikwideer word. Die boonste deel van die becld val saam met die ondersle deeL Daniel 7 sien die
tweede en derde ryke. wal die soewereinileil van die vyfde ryk erken, nadat die eersle ryk lank reeds vernietig is.
In die Griekse tyd oorleef die oorblyfsefs van die Mediese en Persiese ryke in die vorm van onafllanklike
vorsledomme, Alropalene en Persis. Ook die Babiloniese ryk oorleef as Seleukus in 307/6 die tilcl van koning van
Babel aanvaar. Eers na 261, mel die dood van Antiochus II, kan 'n duidelike entiteil, die Babiloniesc ryk, nie meer
ondcrskei word nie. Baldwin (1978:54) vind die ooreenkomsle lussen Daniel 2 en 7 daarin :
• dal menslike koninkryke kon van duur is, en die een die volgende opvolg;
• dal menslike ryke in waarde afneem (Dan 2) en al meer dierlik raak (Dan 7). Die skrywer is nie oplimisties
oor die toekorns van die wereld nie, wal een van die apokaJi ptiese kenmerke van die boek is;
• dal die soewereinileit van God die patroon van die geskiedenis beheef.
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llersus

God

Daar is reeds op gewys dar die vertelling van die droom waarskynlik vroeer in 'n ander konteks oorvertel
IS .

Ek meen dat dit duidelik uit DaniCi 2 is dat die droom in die vroegste Babiloniese konteks 'n totaal ander

. ge ha d het.
toepassmg
4.3.16

14'-

Daniel verklaar die droom - verse 37-45

Nebukadnesar is die t;<';>?o ,?o ("die koning van die konings" - v 37). Die teml kOl11 uit die peri ode van
die Aehaemeniede, en die verteller pas dit hier op Nebukadnesar toe in navolging van die gebruik (Hartman

& DiLella 1978 : 108). Dit beteken nie dat dit noodwendig anachronistics is rue . Dit is hoe die Babiloniese
koning ook geslen

IS

(LaCocque 1979:50) .

EsegiCi 26 :7 gebruik dieselfde term as hy na Nebukadnesar

verwys.
Ek meen die geimpliseerde lesers van die Daniclboek het Nebukadnesar as die argetipe van boosheid
geslen.

Die rede is omdat hy Jerusalem en die tempel verwoes het, en die volk in ballingskap weggevoer.

Die boek van Judith beskou Nebukadnesar ook as die verwoester van Juda se ideale.

143

Was dit dan nie

vreemd as die verteller Nebukadnesar as die hoof van goud beskryf nie? Hoe sou geimplisccrde lesers die
beskrywing evalueer? Twee redes kan hiervoor aangebied word. Die verteller word opgeneem in sy verhaal
waar Daniel diplomaties die koning gerus stcl dat die siegle nuus nie 56 sleg is nie.

In die tweede pick

bestaan daar ook getuienis dat die Babiloniers gcdurende die Hellenisriese peri ode na die regeringstyd van

142

Navorsers het verskeic voorstelle hieroor gcmaak, waarvan dje bclangrikstc hicr wccrgegec word :

•

•

•

Eissfeldt (1974 :519) bcspreek die leorie dat die vroegsle weergawe 'n waarskuwing aan Nebukadnesar was om
nie sy opvolgers aan te dui nie. Die weergawe is waarskynlik mondeling oorgelewer, en laler op skrif gestel.
As Nebukadnesar sy opvolgers sou aandui, wil die droom aandui, sou hy sy mag verswak. Sy opvolgers was
Evil-Merodag en Neriglissar. Esarhaddon se opvolgers was immers vir die Assiriese ryk vemieligend.
Baldwin (1978:92) sien in die verwysing na die vier konings verwysings na Nebukacnesar, asook AmcJMarduk (of Evil-Merodag), Neriglissar en Nabonidus, wat Nebukadnesar sc opvolgers is. Die vier konings se
val beteken dal die dinastie val, en die voorspelling is dat dit mel 'n loodse dinastie vervang sal word.
Anderson (1984 :2 1) shut ook by EissfcJdl aan as hy meen 'n eerste wcergawe her om vier konings gegaan. Hy
meen ons kan nie vandag vasstel na watter vier konings die oorspronklike droam vcrwys ruc.

•

•

Frohlich (1993 :267) meen weer die droom was oorspronklik 'n Babiloniese loodse orakel wat uil die begin van
die Persiese regering dateer, kort na die val van Babel. Hy sien in die teks van die tweede hoofstuk 'n
interpolasie uit die Hellenistiese tyd wal die vorige weergawe vergroot, en eietyds locpas. Hy lei dil onder
andere af uit die herhaling van die beginwoorde, wat in verse 41 en 42 voorkom.
Polak (1993:264) vind drie dimensies in die oorlewering van die droom. Op die bodem, meen hy, Ie die
antieke propagandasluk wal leen Nabonidus gerig is. Diesclfde propaganda kom veral in Daniel 4 tot uiting.
In die Persiese era word die verhaal deur ludese ballinge op hul eie situasie tocgepas as gefokus word op
nasionale heil , soos Daniel 2 en 5 duidelik stel. Aan die begin van die Griekse era word Daniel 7 by die
korpus gevoeg as dil dui op die einde van Griekse verowering. Die verhale word in die tweede eeu weer
tocgepas, die keer as anti-Hellenistiese propaganda. Die verhale dien die docl om die harte van diegene Ie
sterk wat die Helleniserende lasonfaksie opponeer.

Wanneer gcpoog word am die oorlcweringsgeskiedenis te rekonslrucer. wcrk navarsers dikwels mct

143

veronderslellinge wat hullc nie altyd duidelik slcl nie. Dil kan veroorsaak dat dil Iyk asof daar baie lig op dic
onderwcrp is, lerwyl die donkerte in der waarhcid indringcnd is. Die histories-kritiese melodes dicn ' n gocie en
bcJangrike docl, maar moet myns insiens dcurgaans nederig genoeg wees om Ie erken dal dit slegs uil Icoriee
beslaan. Die teoriee kan met tyd en groler Iig aangepas word. Dit kan by die naluurwelenskappe geleer word.
Teorie;; wat mel grool oortuiging vcrdcdig word, is slegs maar teo rice en hipoleses.
"So het daar nou vir Nebukadnesar op sy beurt slerkle gekom en hy hel baie trots geword. Hy hel aan almal
rondom hom eise gestel om aan hom onderhorig te wees .. ." - eerSle hoofsluk.
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Nebukadnesar as die "goue tyd" verwys het.

144

Hy was immers die een wat die grootste dee! van die

oikoumene aan sy mag onderwerp het, en sy ryk ongelooflik ryk en voorspoedig gemaak het. Berossus skryf
in c. 275 v.c. dat Nebukadnesar alle ander konings oortrefhet. Megasthenes s6 dat hy selfs Herakles oortref,
asook Alexander die Grote en Selcukus (Collins 1977:41) . Die identifikasie van Nebukadnesar met die hoof
van goud pas veel eerder in die mond

\'a~

'n HelleHistiese Babilonicr, as van 'n lood uit die tweede eeu.

Tallc van die interpretasieproblcme van die tweede hoofstuk kan na die mening van Collins (1977:42)
opgelos word as aanvaar word dat die loodse samesteller van die boek 'n Babiloniese politieke orake!
oorgeneem het. Die orakel het Nebukadnesar as die hoof van goud sien, en het uitgesien na die herstel van
die Babiloniese ryk deur die god (wat waarskynlik Marduk is). As dit die waarheid is, is al wat nie in die
verhaal pas nie, die steen . Dit is dan die bydrae van die loodse redakteur. Die vyfde ryk wat deur die steen
vertccnwoordig word, is ook die enigste apokaliptiese element in die hele verhaa!. Die vyfde ryk verwys na
die opheffing van geskiedenis deur ' n ingrype van God .

Die apokaliptikus wat vir die Danielvisioene

verantwoordelik is, is pessimisties oor aardse geskiedenis, en wag vir die opskorting daarvan as God ' n nuwe
ryk tot stand sal bring. Hy voeg ook die element by in die uitleg van die droom volgens Daniel 2.

145

Collins

(1977 :43) sien die oorspronklike orakel wat die verhaal ten grondslag 16, as 'n teologie van die geskiedenis
wat die gang van die wereld in periodes verdee!.

146

Daar word uitgekyk na 'n finale periode wat deur

stabiliteit gekenmerk word (die taal wat deur die redakteur aan die ryk van die steen gekoppel word) .
Apokaliptiese literatuur het oor die algemeen 'n belang by die chronologiese ontwikkcling van die
geskiedenis, en die aanbreek van die finale ryk. Daar bestaan ook buite-Bybelse bronne van apokaliptiese
aard wat daama verwys.
Ek meen nie dat Daniel 2 veel aandag aan die ontwikkeling van die recle geskiedenis gee nie.

Die

verhaal voorspel ook nie 'n messiaanse ryk in een of ander vorm nie. Die doe! is baie meer eenvoudig: dit
bemoedig Jode met die boodskap dat hul nasie uiteindelik die oorhand oor hul vyande sal kry, en as 'n
wereldheerser bevestig sal word . Die geimpliseerde lesers, wat tydens die tweede eeuse krisis leef, hoor die
verhaal volgens Daniel 2 dat die afgodediens wat deur die helleniseringsbeleid op hulle afgedwing word,
deur 'n ingrype van God vernietig sal word.

Die loodse getroue sal tot 'n onafuanklike en se!fstandige

bestaan herstel word. Dit gaan dus nie om vier ryke nie, maar een koninkryk, met vier heerskappye. "This
unity of the idolatrous empire indicates

that the Kingdom of God is contemporaneous with the events

described even though it is spoken of as a future reality" (LaCoeque 1979:51).
Vir die verstaan van die droom is dit nie noodsaaklik om met sekerheid die ryke te kan identifiseer nie .
Daar is reeds verwys na die hoeveelheid ruimte wat aan elkeen afgestaan word. Slegs die laaste een is vir die
144

145

14.

Die Babiloniese ryk kom direk uit die Assiriese voon. Die Assiriese ryk het vir 1450 jaar bestaan. Onder koningin
Seriramis word Babel uitgebrei en verfraai. Haar seun, Sardanapulos, volg haar op. Hy is verwyf en lafllanig, en
sterf na 'n kon rukkie in 'n sameswering. Na sy dood skeur die ryk in drie: Assiric met Nineve as hoofstad, Babel
met Nabopolassar (of Belessis) as eerste vors (hy was die Assiriese hoof van die weermag) en Medic.
Aalders (s.a.:65) sien egter in die dele van die beeld nie opeenvolgende ryke nie, maar die konings van een ryk.
Die steen is dan Kores wat die Babiloniese ryk ten grande bring.
Vergelyk MacLaren (\938:49) se bewering dat ' n lilosolie van die geskiedenis die bock ten grondslag Ie. Die
geskiedslilosolie is na sy mening bepalend vir die interpretasie van die bock. Ten minste wat die verhale betref.
dink ek nie dat dit so is nie. behalwe as die visioene op prafetiese basis geinterpretccr en dan terug in die verhale
ingelees word.
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leser van belang.

Die skrywer laat doc!bewus die k1em op die eerste en die laaste ryke val.

Dit

verteenwoordig die veronderstelde tyd van die droom en die werklike tyd wanneer die DaniClboek beslag
kry. Die betekenis van die droom het nie te doen met watter koning deur wie opgevolg sal word nie. Dit dra
die betekenis oor dat die koninkryke die kiem dra van die vergoddc!iking van menslike gesag, en derhalwe
verdoem is om vervang te word (C Ie Roux 1995:21).

' 47

Die hele bewoonde wereld staan onder Nebukadnesar se heerskappy . Die dierewereld van die veld en
die lug, en die mens is aan hom onderwerp . Jerelnia 27:5 en 28: 14 verwys ook na Nebukadnesar se mag wat
oor aile diere strek .

Daniel is besig om, soos die gebruik was as met die grootkoning gepraat word, die

heuningkwas dik aan te smeer. Vers 37 begin met 'n drievoudige herhaling : l;"~?Q l"D l;'J"D - "u, 0 koning, is
die koning van konings".
.

II

regeer oor k orungs .

149

148

Dit staan in direkte verband met die koning se belydenis in vers 47 : "julie God

Nebukadnesar is groot, hy is die kop van goud. Dit is so omdat God aan hom

heerskappy, krag, mag en eer gegcc het. Hy is groot omdat hy groot gemaak is l Dit is die ironie wat met die
beeld van die ontstc!de, bang koning geskets word.

Hy regeer oor die hele wereld, en kan 'n hele klas

paleisbeamptes met 'n woord laat doodmaak . Maar hy is daar slegs omdat God hom daar gestc! het. En hy
sal bly slegs vir solank as wat God hom toelaat om daar te wees .

150

Die hoof kan ook ve"vys na die setc! van intelligensie, rigting en wilskrag (Aalders 1962:62; Fewell
1991:35 ; Helberg

1994a:38)

Die geskiedenis het bewys dat Nebukadnesar 'n goeie strateeg en

administrateur was wat vir die tyd wat hy aan bewind was, die Babiloniers se lojaliteit verseker het. Hy het
sy volk agter hom geskaar gekry. Na sy dood het die politieke k1imaat verander tot een van agterdog en
sameswering, soos reeds geskets .

Sy ryk het ook uitmekaar geskeur (soos trouens na amper elke groot

koning se dood gebeur het, as vasalstate in opstand kom in die hoop om die juk af te gooi voor die nuwe
regeerder op die troon kom) .
T:ln~

("na u korn 'n ander") kan ook vertaal word met "in u spoor", of "in u plek" . In die verklaring van

die droom \-vil dit dui op 'n volgende wereldhecrser in die plek van die Babiloniese ryk. Nebukadnesar was
nie die laaste koning op die Babiloniese troon nie. Hy word in 562 opgevolg deur sy saggeaarde, swak seun
Ewil-Merodag (die koning het rede gehad om deur nagmerries ontstel te word l ), wat in 560 in 'n

'4'

,<8

'49

150

Helberg (1994a:4 l) stem ook saam : die fokus val op die wcreldryke as ' n eenheid, en nie op wie hulle was nie. By
die identifisering van die ryke, is sy advies. is dit verstandige beleid om ruimte vir verskille tussen navorsers te laat.
tem'YI op die hoofsaak gekonsentreer word. LaCoeque (1979:50) meen dat as vcrs 38 van die Babiloniese ryk
praat. die skrywer eintlik na die dagbreek van tyd vel"\VYs. Hy kombineer die motief van die eerste Adam en die
eerste koning met die van die drie koninkryke en 'n sterker een. Soos Jeremia ook doen, word Nebukadnesar met
die eerste mens geidentifiseer, op die basis van die funksionele analogie van universele heerskappy. Dieselfde
prosedure word in Daniel 7 gevolg ten opsigle van die beskrywing van die seun van die mens.
Die Hebreeus Ices: \I'~?Q l?D \lJ?Q. Die skiywer maak goed gebruik van die klankspel van a1literasie en
assonansie.
Die term wat gebruik word, staan moontlik ook in verband met die Babiloniese Nuwejaarsfees, waar die Epos van
die Skepping herhaal word ter ere van die skeppergod, Marduk, en die koning as sy verteenwoordiger figuurlik uit
die dood opstaan.
Dit word gedemonstreer deur die grootste gelykmakende mag wat op aarde funksioneer: die dood. Selfs die
magtigste en rykste kan nie aan sy kloue ontsnap nie. Vergelyk ook die gebeure wat in Daniel 4 geskets word. wat
van die vemedering van Nebukadnesar vertel.
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sluipmoordaanval sterr. Oit is sy swaer, Neriglissar, wat hom doodmaak en opvolg.

151

Hy sterr self ook in 'n

sluipmoordaanval , in 556 . Sy seun, Labasji-Marduk, volg hom op, maar sterr na enkele maande op die troon
in 'n sameswering. Die hoof van die samesweerders, Nabonidus, kom op die troon . Hy was moontlik met
Nitokris, die dOgler van Nebukadnesar getroud.

152

Die koninryk wat Nebukadnesar se Babiloniese ryk volg, is "'n laer koninkryk" (liD KlIJK) .

Young

(1949 :74) meen dit word in morele terme beskryf. terwyl Keil (1975 : 103) meen dat dit 'n kleiner of minder
belangrike koninkryk beskryf. Oit kan ook verwys na 'n koninkryk wat gekenmerk word deur 'n geb rek aan
innerlike eenheid (Walvoord 1971:67).

;)ie metale wat al minder werd word, word in die woordkeuse

\53

teruggevind. Anderson (I975 :48) vertaal met: "After thee shall arise another kingdom downward from thee,
earthward from thee" . Hieruit lei hy af dat die gehalte van die volgende ryk minder sal wees, maar dat die
landoppervlakte groter sal wees .
dat

154

Ek meen dat die skrywer met sy woordkeuse weer eens wil beklemtoon

ebukadnesar die grootste van al die konings is - "na u kom kleiner ryke, \Vat in u skaduwee staan " .
Oaar is reeds na die twee gedagleriglings verwys in die interpretasie van die vier koninkryke.

Romeinse siening geniet die steun van die rabbyne en Talmoed
die eerste maal deur Porfirie

156

beskryf.

157

155

Die

van vroce tye. Die Griekse siening is vir

Walvoord (1971 :67) se opmerking verdien kornmentaar. Hy

beweer dat die enigste probleem wat "Iiberale" kritiei met OaniCl 2 kan he as die vierde ryk na Rome verwys,
is dat die hoofstuk dan egle profesie bevat wat letterlik in vervulling gegaan het.

158

Kritiei van die Bybel as

"Woord van God" sou volgens hom nooit kan erken dat daar so iets soos egle profesie in die Bybel voorkom
me.

Oit ondergrawe hul argument dat die Bybel 'n dokument met uitsluitlik menslike woorde is.

So 'n

argument trek die bedoelings en geloofwaardigheid van 'n groot groep navorsers in twyfel, en steur hom nie
aan die redes hoekom die vierde ryk as die Masedoniese gesien word nie.

159

Enkele navorsers het probeer

om die onderskeie ryke se metale aan die hand van hul regeringsvorm of 'n ander maatstaf te verkJaar.

160

Larkin (1929:43) beskryf Laborosoarchod (of Amel-Marduk) as ' n "imbecile child. who after 9 months' reign was
beaten to death".
IS2 Sommigc wil dat hy met die weduwee van Nchukadncsar gClroud was.
153 Die NAB se keuse is: "'n ander koninkryk wat nie so belangrik as die van u sal wees nie" .
154 Dit is onduidelik waarop hy sy argument begrond dat die volgende ryk se grondgebied groter sal wees. Dit Iyk nie
vir my of die teks enige wenk daaroor gee nie.
155 Middcleeuse loodse kommentare deur rabbi Saadiah Gaon. R Moshe ben Maimon en rabbi Moshe ben Nachman
vestig die Romcinse siening as die wat vandag steeds in tradisionele Judaisme aanvaar word.
156 In dokumente tot ons beskikking stel Porfirie (Braverman 1978:21-24) die standpunt die eorste keer.
Dit is
moontlik dat Porlirie die woordvoerder van 'n grater gToep Siriese kerl,vaders was.
157 Koch (1980 :9) verwys na die twee sienings as die Exilthese en die Makkabaerthese.
158 Sien byvoorbeeld Bultema (1988:86) se "sweepmg statement " dal die voUedige geskiedcnis van die wereld in
hierdic sewe verse, 37-43. verduidelik en voorspcl word.
159 Sien ook Spangenberg (1998b:134) se opmcrking waarmee hy sy bock afsluit: "Wie veroudcrdc sienings en
uiUegmclodes verabsoluleer en dil as die enigsle korrekles klassiliseer. mag wei meen dal hulle besig is am God sc
eer Ie verdedig, maar laler vind dal hulle self haUl aangedra het na die brandslapel".
160 Daar kan nie Ie vecl van die argument gemaak word nie, soos gesien kan word in 'n vergclyking van opinies.
Sommige navorsers meen dat die Perse se wapens, en veral hul skildc. mel silwer ingele is (wat dit waardcvol moes
gemaak hel) . Dit is waar die verbintenis tussen silwer en die Perse vandaan kom. Anderson (1975:48) meld dal
Xerxes grool hoeveelhede silwer van sy pa, Darius Hyslaspes, erf en dal dit die Pcrsiese ryk kwalifiseer am van
silwer Ie wees. Monsma (1957:65) verbind die Griekse ryk met die brons omdal die Grieke bekend was vir hul
koperware. Anderson (1975:49) verbind die brons aan die Griekse ryk omdal hul soldate sc borsplale, hclmhoed en
swaarde van brons gemaak sou word. Archer (1958 :32) sien (in navolging van Hieronimus) in die helder klarik wat
brons maak as dil mel ' n harde voorwerp geslaan word. die welsprekendhcid en mooi klank van die Griekse laal!
151
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Oat die ryk van die Mede en Perse in een sin beskryf en dan eenkant gelaat word, is veelseggend . Die
skrywer se belang Ie nie by die ryk van die Mede of Perse nie, maar die vierde ryk .

161

Die ryk van die Mede

is 'n apokriewe ryk . Die rede hiervoor is dat die Mede, wat hul dee! bygedra het om Nineve in 612 tot 'n val
te bring, rondom 550 in die koninkryk von die Perse geinkorporeer word. Dit gebeur as Kores Astyages
vec~ l ~an

word. Die skrywer is egter oortuig dat daar so 'n ryk bestaan het wat die Babiloniese opgevc!g het,

net soos hy oortuig is van 'n Darius wat as Medicr regeer het (sien Dan 6: I) .
LaCocque (1979 :51) vind in verse 41-43 die fragmente van glosse, wat die betekenis bemoeilik en die
konteks oorlaai . Hy meen as die teks gerekonstrueer word sonder die laterc glosse, Iyk dit so:
•

vers 41 b: die koninkryk is verdeel , en 'n deel daarvan is so sterk soos yster, terwyl 'n ander dec! van
gemengde klei en yster is ;

•

vers 42b: 'n decl van die koninkryk sal sterk en 'n dec! sal swak wces, soos u gesien het dat die yster
en klei gemeng is;

•

vcrs 43a: die vermenging sal deur die saad van 'n man wees, maar sal nie tot eenbeid lei nie. soos
yster en klei nie kan meng nic.

As die gedeelte verklaar word soos LaCocque voorstcl, vereenvoudig dit die beskrywing van die uitleg
van die droom.
Die !wee kenmerke van die vierde ryk is dat dit sterk soos yster sal wccs, maar dit is ook tersc!fdertyd
verdeeld . Alexander die Grote het sy ryk uitgebou in die kort rukkie wat hy geleef het, tot die punt waar hy
die hele bewoonde wereld onder sy septer gehad het. Hy daag op !wee en twintigjarige leeftyd by Hellespont
op met dertigduisend voctsoldate en vyfduisend ruiters, en kom te staan teen die Persiese Darius III met sy
seshonderd duisend soldate.

Na Alexander se oorwinning vee hy ook die wccrstand van Sirie, Fenisie,

Palestina, Egipte en Libic plat.

In meeste lande word hy sonder vec! weerstand tot heerser gekroon . Dit

gebeur ook as hy by Babel aankom . Sy ryk strek tot diep in Indie.

162

Na 'n dronkparty sterf Alexander in

323 in lndie aan 'n hewige koors . Sy enigste seun, by die Persiese prinses Roxanne, ""rd eers na sy dood
gebore.

Die seun is op

twaalfjarig~

leeftyd in 3 II dood.

Alexander se enigste ander erfgenaam is sy

halfbroer, Filippus, wat jonk en onervare is . Hy sterf in 317. In die onsekere tye na Alexander so dood gryp
Bithinic, Pergamon, Galasie, Kappadosie, Pontus en Armenie hul onafhanklikheid terug.

Vyf jaar na sy

dood is sy vrou sowc! as al sy brocrs en susters en al hul kinders dood, as die vier generaals wat die ryk
verdeel, hulselfteen moontlike trooneise beskerm (Robinson 1892:49).
Die vraag kan gestc! word of die voe!e 'n nadere beskrywing van die vierde ryk is, en of dit na 'n vyfde
ryk verwys? Di! wil Iyk (en so sien meeste navorsers dit) asof die voete as deel van die bene gesien word .
Die voete en bene word in een asem genocr.1, en somler die inleidende woorde op enige plek dat 'n volgende
ryk aanbreek .

161

162

Sommige is nie levrede mel die min woorde nie. Hartwig (s.a.: 51) brei die beeld verder uil. Hy sien in die Iwee
sye van die bors van silwer die rykc van die Mede en Perse. lerwyl Fenisie en Egiple die een arm en Klein-Asic die
ander arm vorm. Hoe so iels in die leks gelees kan word. is onduidclik.
Brockhaus (s.a.:32) vertcl dal Alexander hui l as aan hom vertc! word dal daar rue nag 'n land is wal hyaan sy mag
kan gaan onderwerp nie.
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Die Griekse siening (of Makkabeertesis) beskou die bene, wat van yster is en alles vergruis en verwoes,
as sinnebeeld van die opkoms en vestiging van die Griekse ryk onder Alexander.

163

Na hom verdeel sy ryk

in vier, maar vir praktiese doeleindes saver dit die Jood in die t""eede eeu betref, in twee. Die twee voete
wat van yster en k1ei is, is die ryke van die Seleukiede en Ptolemeers.

Die Seleukiede (wat oor Egipte

regeer) en die Ptolemeers (wat oar Siri " regeer) maak beurte am mekaar binne te val en te onderwerp . Die
woonplek van die Jade is die speelbal \Vat gebruik word as beskermingsbuffer wat deur die veroweraar
gebruik word am die verloorder by te kom .

164

Die skrywer gebruik twee woorde am na "klei" te venvys .

Die eerste woord, 'lon, dui op

pottebakkersklei . Die tweede, t;tm, dui op "klei van die drek", wat iets van die geringheid van die waarde
daarvan beklemtoon (Tregelles 196517) .

Wat die rede vir die uitdrukking \,;'0 'lOry:l is, wat letterlik

"pottebakkersklei van drekklei" beteken, is nie voor die hand liggend nie (Gesenius 1953:341 , 380).

Ek

meen die skrywer vestig met sy gebruik van die woorde vir "klei" aandag op die totale gebrek aan waarde
daarvan .
Die swakheid van die voete word toegeskryf aan die vermenging van yster en klci . Die vermenging
hou verband met ondertrouery (Ietterlik "dit sal gemeng wees met die saad van 'n mens" )1;'1'1

\'0l~ 9}1:l

]':J11'ro). Dit is 'n vreemde uitdrukking wat aan die verbod in Levitil",s 19: 19 herinner. Die saad op die

land mag nie gemeng word nie, en so oak nie die saad van diere nie .

165

Die ondertrouery venvys na gebeure

tussen die twee koniriklike families , die Seleukiede en Ptolemecrs. Antiochus II en Berenice trou in 252 v.C.
in 'n paging am die Seleukidiese en Ptolemese ryke te verenig. Die alliansie \Vat deur die huwelik tot stand
gebring moet word, hou egter nie. Berenice se broer, Ptolemeus Ill, oorweldig en onderwerp Sirie in 246
v.c.

Die tema word waarskynlik aangesny am te \vys op die labiele verhouding wat tussen die twee ryke

geheers het. Oat elke voet deels van yster en deels van klci was, kan ook moontIik daarop dui dat elke ryk
by gelecntheid die oppergesag gevoer het oor die gebied rondom Palestina, voordat dit voor die mag van die
ander ryk geswig het.

166

Die venvysing mag moontIik oak betrekking he op ondertrouery tussen gehelleniseerde Jade en mense
van ander rasse.

163

164

Oil kom in die tweede eeu redelik algemeen voor as die helleniseringsbeleid vrug afwerp .

Vergelyk Walvoord (1971:68) wat in die feit dal daar lwee bene is, sien dat die vierde ryk die Oosle sowel as die
Weste insluil. Dil mag sin maak vir die moderne mens, maar vir die antieke mens het die weceld nie uil die Oosle
en Weste bestaan nie.
Die Romeinse siening sien die vierde ryk as Rome, en die voele van verd~eldheid tipeer dan die ondergang van die
Romeinse Ryk en die einde van die wcreld. Wanneer oor die lwee voele en lien lone gefilosofeer ( die term
geteologiseer kan nie gebruik word nie) word. lei elke navorser se arbitrere keuses 101 <n wye verwarring van

165

166

slandpunte. Pre-, POS1- en a-millenialisle vind elk ander gebeunenisse wat inpas by hul eie sienings. Dieselfde
geld as die twee bene as die verdeling van die Romeinse Ryk in twee dele. die Ooslerse en Westerse ryke, beskou
word. Die Wes-Romeinse Ryk bestaan slegs lot 476, lerwyl die Oos-Romeinse Ryk voortleef 101 1453 as dit deur
Moslemmagte ingeneem word (Du Toil 1953:10). Dil is ook Burden (1993 :1227) se opinie as hy die verklaring
van die DaniClboek in die Bybel in Praktyk doen. Hy beredeneer ongelukkig egter hoegenaamd nie sy Romeinse
standpunl nie.
Minder logies is die verbod dal kledingsrukke ook nie gemeng mag word nie, sodal 'n mens slegs een soort
materiaa! mag dra.
Dit is opvallend hoe elke skrywer die besonderhede van die becld op sy eie dag loepas. So praal Keil (1975 : 109) in
die bespreking van die verse van die huwelike van die Duilse keiser Ono II en die Russiese groolhertog Vladimir
mel die dogters van die keiser van Oos-Rome.
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Dit is moontlik dat Antiochus TV hom beY'ver het vir die sames melting van aile rasse deur ondertrouery aan
te moedig, met die doel am 'n lojale gehelleniseerde ras tot stand te bring.

167

LaCocque (1979:52) sien in

Daniel 2 se verwysing dat godde1ike sanksie nie aan so 'n ongeinspireerde wyse van vereniging gegee is nie.
168

Die teks verleen hom egter nie tot so ' n uitspraak nie.
Die idee dat die ryke se waarde afneem, soos die metale al minder werd word, mag te doen he met 'n

pessimistiese oordecl oar die gang van die geskiedenis .

So 'n geskiedsbeeld kom herhaaldelik in

geskiedswerke na die tweede eeu v.c. voor. Die veronderstelling van die filosofie is dal die goeie tyd in die
verlede Ie, tenvyl dit al slegter gaan hoe nader geskiedenis aan die "modeme" dag kom .

169

Oat die werk deur magteloses geskryf en gelees is, word duidelik uit die onderskeid wat getref word
lussen die waarde- en magsbepaling. Die waardebepaling neem af, tenvyl die ryke al sterker word (met die
uitsondering van die verlenging van die vierde ryk, wat deels sterk en deels swak is) . Indien die skf)"ver aan
die kant van die maghebbers was, sou hy dit as 'n positiewe eienskap beskryf het dat die sterkte van die ryk
toeneem . Omdat die Jade aan die verloorkant staan en die mag ten koste van hul onafhankJikheid en nasiewees uitbrei, beoordecl die verteller dit negatief.
Die mag of sterkte wat toeneem, staan oak in kontras tot die laaste ryk.

Die laaste ryk sal die

gesamentlike koninkryke vemietig wanneer dit aangerol kom.
Ek meen dat die opeenvolgende ryke mens like pogings tot die vergoddeliking van menslike mag
verteenwoordig . Oit is die rede hoekom die ryke gedoem is am tot 'n einde gebring te word deur 'n mag wat
van buite die wereld kom . Die geimpliseerde lesers, wat slagoffers van die misbruik van politieke mag was,
sou in die beeld die kontras tussen die menslike element in die ryke en die ewige ryk gesien he!.

Die een

groep ryke word deur mense gevestig, en die laaste ryk deur die God van die hemcl (v 44) .
Dit is nie duidelik hoek am die skrywer spesifiek na die tone venvys nie (dit gebeur oak in v 42). Die
teks

verleen hom egter duidelik nie tot eietydse toepassings wat saam met die gang van die

wereldgeskiedenis voortdurend aangepas moet word nie.

Die tone word oak slegs in die interpretasie

genoem . Die venvysing na "yster en klei" in vers 41 het aanleiding gegee tot spekulasie oar die identiteit
van die tien tone.

167

168

170

Die Romeinse siening sien hierin een ofander verwysing na ' n vereniging van state.

171

Oil mag verband hou mel die Assiriers so ballingskapbeleid wal op ' n ander manier dieselfdc loja!ileil wou
bcwerkstellig. Hulle hel die ballinge oor verskillende provinsies verslroo;, sodal hulle lussen mense van ander
rasse be!and het. Metlertyd het die onderskeie rasse hul identiteit verloor, sodal die Assiricrs sukseS\'ol was,
alhoewel dit hullc rue aan bewind gehou het nie.
Young (1949 :77) meen dit verwys na die manier waarop regeerders verskillende nasionalileile kombineer, deur
connubium.

169

170

171

Sien so Hesiodus se werk. Werke en Dae. waarskynlik uit die periode kon na Homeros. Hy beskryf sy eie dag as
die YSlenydperk (Baldwin 1978:97). Voor dille die Bronstydperk, loe yster onbekend was. Voor die Bronstyd Ie
die Goue en Silwer eras. die era van die helde en van onskuld. Sy pessimistiese geskicderusbeskouing kom redelik
wyd voor in die antiekc wcrcld.
Die skrywer maak geen melding van Iwee bene of lien tone rue. Baldwin (1978:94) is reg as hy waarsku dat ' n
mens rue iets hierin mag lees wal die skrywer duidelik rue bedoel het nie.
Daar word gedink aan die Volkerebond wat later die Verenigde Nasies geword het. die Statebond sowel as die
Europese Unie (vroerer die Europese Ekonomiese Gemeenskap). Daar is ook ander kandidate wat hiervoor
genomineer is. Sommige wil die Christel ike kerk se ekumeruese pogings hierin sien, met die Wcreldraad van
Kerke as 'n goeie proponent wat yster en klei verteenwoordig.
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Die vierde ryk is verdeeld. n;;p word met "splits, splyt, van mekaar skeur" vertaal, en bevestig dat die
vierde koninkryk in twee gedeel sal wees. Die ryk sal hoogs onstabicl wees . Die verteller herinner die leser
daaraan dat yster en k1ei nie kan meng nie. Daar bestaan nie 'n kans dat die Ptolemeers en Seleukiede op 'n

manier sal verenig nie.

172

Die verwysing in vers 44 na t;\':;l'?o '1 lWD1':J , "daardie konings", is baie vaag, want geen kon ings word
vermcld nie.

Dit verwys heel waarskynlik na die konings van die koninkryk wat laaste genoem is, die

verdeelde koninkryk van die Ptoicmeers en Scleukiede. Of is dit reste van verskillende tradisies wat deur die
verteller in sy verhaal gekombineer word scader dat hy al die some gelyk maak? Dit mag teruggaan na die
feit dat die droom aanvanklik oor konings van een ryk, die Babiloniese, gehandcl het.
Daar kom geen verwysing na die messias in die bock voor nie. Die steen verwys eerder na die opkoms
van 'n loodse koninkryk wat die gcleentheid gegun sal word om oor hulsclf te regeer, en wat hul mag sal
uitbrei deur in die plek van die wereldheersers al hul onderdrukkers te verower.
stukke breek en vergruis (Ietterlike vertaling van v 40) .

174

173

Hulle sal al die ryke aan

Die implikasie van die koninkryk wat deur God

opgerig word, is dat Israel as volk van God oor die hele wereld sal regeer. Dit word eers in Daniel 7 duidelik
verwoord. Die naaste wat die Ou Testament aan die voorspelde opkoms van nasionalisme kom, is in lesaja 2
en Miga 4.
ingehou het.

172

173

174

I7S

Die verwagting wat die Danielboek skep het bemoedigende implikasies vir die verdrukte lood
I7S

Hartwig (s.a. :59) is van mening dat die tone die ramp oorleef. Eers met die verplettering en uitskakeling van die
voete kan die tone ' n selfstandige bestaan voer. Die rede vir die vreemde verklaring is dat hy as postmillenialis die
bestaan van die volke tydens die Duisendjarige Vrederyk moet erken, terwyl die beeld die indruk skep asof aile
koninkryke totaal vernietig is.
Vergelyk Daniel 7: 18 wat na die ontvangers van die koninklike heerskappy verwys as "die heiliges van die
Allerhoogste" .
Portirie volg die loodse verklaring wat in die steen die loodse volk sien, wat ' n groot en magtige nasie word.
Opvallend dat Augustinus na Porfirie verwys het as "die mees geleerde filosoof wat vandag leef', volgens
LaCoeque (1979:7). Portirie het gemeen dat die Pentateug deur Esra geskryf is, en dat die Ou Testament die
bestaan van ander gode erken, soos bewys word deur die loods-Christelike geloof in engele. MaeLaren (1938:52)
sien in die steen wat volgens vcrs 35 'n berg word, die Sionsberg wat simbool van God se teenwoordigheid en
regering is. Hy gaan voort om die beeld van Sion te verbind aan die Messiaskoning wat volgens Psalm 2 en lesaja
2:3 oor die aarde sal regeer. Laasgenoemde het te doen met die dwingelandy van die belofte-vervullingskema wat
op die Ou Testament afgedwing word. Dit is egter moontlik dat die tweede eeuse lood die verwysing na die berg
in ternle van Sion kon sien, soos die sesde eeuse Babilonior hierin 'n verwysing na Safan, die godeberg, kon sien
(LaCoeque 1979:49). Davies (1985:48) stem saam: die berg is Sion, en word gebruik as simbool van die
oruniddellike herstel van die loodse nasie tot onafhankJike volk wat mettertyd die sentrum van die aarde sal word.
Dat die berg deur almal gesien kan word, het te doen met 'n wcreldbeeld wat die aarde as plat sien, en omring deur
die oseaan. Sionsberg sal nou 'n finale einde maak aan aile mensgemaakte ryke wat die Godsvolk dikwels in die
verlde verdruk het (C Ie Roux 1995:20).
In 70 n.c. verloor die load weer sy aanspraak op sy vaderland, en dit sou tegnies eers in 1948 wees dat 'n
onafhanklike loodse staat geskep word, met talle interne en eksterne vyande. Van ' n loodse wereldregering is nie
sprake nie, a1JlOewel in die populere pers die aanspraak dikwcls in die verlede gemaak is dat loodse geldmag die
wcreld beheer, soos vervat in die Illuminati of Vrymesselaars (of 'n ander organisasie wat onbekend sou wees,
asook ewe moeilik om na te vors, sodat die skrywer haas enige stelling onder die son kan maak sonder vrees vir
teenspraak).
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4.3.17

Die koning vereer Daniel en erken da! Daniel se God die grootste is - verse 46-47

Ironie word hier op die spits gedryf
wat aan die vreemde hof wysheid kom

Met heerlike humor word Daniel, die Judese gevangene, die een

Ie~r.

Hy word die heerser. Hy ontvang die geskenke. En die groot

ko •• il.g wat Daniel se volk onderwerp en hul God saam in ballingskap weggevoer word, buig hl()r 'n
verteenwoordiger van die God.

Die koning erken dat Hy God van die gode en Koning van die konings is .

En dit alles, omdat Daniel in die naam van die God die droom kan vertel, en 'n uitleg daarvoor bied .
Dit Iyk nie of die koning die uitleg van die droom snap nie. Daniel voorspel immers dat die Babiloniese
ryk tot ' n einde gaan kom.

Die wyse waarop die koning op die uitleg reageer en wat Daniel in die uitleg

verduidelik, kom nie ooreen nie. Die vertellcr skep ' n ironiese kontras tussen die kennis wat die koning het,
en wat Daniel weet (Venter 1993 :1017).
Die ballinge het dikwels gewonder of JHWH ook deur Nebukadnesar gevange geneem is. Is Hy nou in
Marduk se tempel toegesluit, saam met die voorwerpe wat uit sy tempel weggevoer is? Die antwoord in
Daniel I was dat Nebukadnesar Jerusalem kon inneem, omdat die Here die stad in sy hand gegee het. En
hier word dit in ander woorde herhaal.

176

Of die koning hom werklik aan die God van Daniel (in die verhaalwereld) steur, is te betwyfel. Dit Iyk
of hy net bly is dat hy die kop van goud is (Baldwin 1978 :94). Niks in sy verdere optrede dui daarop dat hy
skielik hom tot die God bekeer het, of die etiek wat deur die God voorgeskryf word, aanvaar nie.

177

Nebukadnesar bely immers nie dat Israel se God die enigste God is nie, maar slegs dat Hy die hoogste van
aile gode is, met die meeste mag. Daar bestaan getuienis dat Nebukadnesar die titel bel ilani, "here van die
godc", ook aan Marduk toegeskryfhet (Young 1949:81) .

118

Indien diejaarbepaling van Daniel 2:1 aanvaar

word, verwoes Nebukadnesar kort na hierdie gebeure Jerusalem en die tempel l Fewell (I991 :3 7) meld dat
Nebukadnesar se taalgebruik die moderne leser laat wonder tot watter mate hy die uniekheid en
soewereiniteit van Israel se God begryp. Is dit omdat Daniel se God die God van die gode is, dat Daniel die
geheim kan openbaar?

Of is Daniel se God nou die God van die gode, omdat Daniel die geheim kon

openbaar? Kan goddelikheid en menslikheid onderskei word?
Die offer wat hy vir Daniel bring, ;;QlO, word spesiflek in Esra 7: 17 vir die graanoffer gebruik.

Dat

Daniel die offer sonder protes aanvaar, het vir Joodse en Christel ike kommentators hoofbrekens veroorsaak.

176

177

Dit is oak die boodskap wat die boodskapper van Jcsaja 52:7 bring. Die scenario van die teks is van ' n
boodskapper wat van die slagveld af hardloop am die nuus van die uitkoms van die geveg oar te dra. Jerusalem,
JHWH het gewen teen die gode van Babel (Brueggemann 1997:85)! Vergelyk oak DaniCi 4:34-37 wat dieselfde
tema het. Daniel 1-6 word doelbewus opgebou sodat die heidense konings al meer besef dat JHWH die Een is wat
soewerein regeer. Dit gebeur op diesclfde wyse as in Eksodus 1-15, wat gerangskik word am die pynlike prases te
beskryfwaardeur die farao leer dat JHWH oak oar die Egipliese ryk regeer.
Monsma (1957:70). wat die DaniClboek as ' n historiese werk aanvaar, beklemtoon dat Nebukadnesar se bclydenis
nie diepgaande kon wees nie. Israel se God is niks anders as net nag 'n God tussen die vele ander gode nie.
Nebukadnesar het immers kart na die gebeure Jerusalem asook die tempel met die grand gelyk gemaak, in 588-587

v.c.
178

Openbaring 1:5 en 19: 16 verwys in die terme na Christus: "die heerser oar die konings van die aarde" en "Die
Koning van die konings en die Heerser van die heersers".
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Die woord ,7 ;;:;>9,7 ("'neergeval voor hom") word in die Bybel slegs vir goddelike verering gebruik .

179

Die

koning beveel dat 'n wierookoffer, rnn'J, voor DaniCi gebrand word as verering van hom. So skryf Rashi dat
Nebukadnesar nog net van plan was om 'n offer vir DaniCi te bring, maar dat DaniCi dit gekeer het (Anderson
1984:25·26; Collins 1984a:49). Rashi wys daarop dat die teks slegs van die opdrag dat dit gedoen moet
word, praat.

180

Sommige Talmudies" ;okste aanvaar dat dit 'n probleem is en

Ie die blaam voor die deur van

die groot en sondelose Daniel dat hy tog die offer aanvaar het (Anderson 1984:26). Dalk was die koning se
gedagte om DaniCi se God te eer deur vir DaniCi as aardse vertcen\\"oordiger van die God wierook te brand
en offers te bring.

J81

Dit bly vreemd dat die Makkabese samesteller die stelling behou het dat die offer aan

Daniel gebring is . Sy stryd was immers teen Epifanes, "die verskynscl van God" . "In such a situation it
would have been unthinkable to give encouragement to the thought that any human being could receive
worship" (Baldwin 1978 :94). Of is ditjuis behou om vir die lood te wys dat die bordjies verhang sal word
en dat die wat nou die mag stewig in die hand het. uiteindclik voor die load in aanbidding sal knicl? Hy sal
nie toegelaat word om by die lood se God uit te kom nie, as deel van die oordeel waarv1ill vers 45 praat.

182

Ek stem saam met Porteous (1979 :5 1) dat die skrywer hier fyn humorsin aan die dag \C. 'The lew who
was so often in die position of the inferior liked to indulge in the fantasy of having the tables turned on
oceaslOn"

Hoevecl moed sou ' n tweede eeuse lood wat die dood aan die hand van ' n volksvyand in die

gesig staar, nie put uit ' n verhaal wat vertcl hoe die volksvyand voor die lood buig nie l
Die verteller moet voortdurend sy oog op die aanvaarbaarheid van sy verhaal hou.

As hy buite die

grense beweeg, kan dit gebeur dat sy verhaal geloofwaardigheid inboet. Daarom moet hy binne die grense
van die waarskynlike bly.

Een van die argumente wat Portirie aanvoer hoekom die DaniCiboek nie 'n

historiese werk kan wees nie, is omdat ' n trotse koning nooit ' n balling sou aanbid het nie (Archer 1958 :33).
Die skrywer van geskiedenis hocf rue bekommerd te wees oor die gcloofwaardigheid van wat hy vertel nie,
omdat hy met historiese gegewenhede werk.

183

Ek meen die skrywer neem ' n berekende risiko as sy verhaal

daarop dui dat sy held die aanbidding van die Babiloniese koning aanvaar. Hy het ' n doel hoekom hy die
gegewens in sy verhaal inbou.

119

180

181

ISO

183

Dil word oak germpliseer in die vcrhalc van Cornelius \Vat voar Petrus necrval, en die inwoncrs van Listra wat
Paulus en Barnabas as gode uitroep en vereer. Sien Handelinge 14:9·1 3 en 28:6.
Greene (1964 : 106) meen (sonder voldoende teksgetuienis) dat die begin van vers 47 aandui dat DaniCi wei beswaar
aangeteken het teen die aanbidding, want die koning wy nou sy volle aandag eerder aan ' n getuienis oar DaniCi se
God.
So vertel Josefus van die apokriewe besoek van Alexander die Grote aan Jerusalem, waar die groot koning voor die
hoepriester buig en eer aan hom bring. As Parmenio vir Alexander na die rede vra vir sy cerbetoning, is s)'
antwoord: "Ek aanbid nie vir hom nie. maar vir sy God wat hom met die hoepriestcrskap vereer het" (Lauey
1948:65 ; Porteous 1979:51).
Helberg (1994a:42) se oplossing gaan nie op nie : hy meen dat die gelowige soms in ' n situasic gedwing kan word
waar hy geen keuse het nie, en nie kan opuce soos hy wil en moet nie. Daniel beland hier in so ' n situasie, maar
tog tree hy so op dat God se heerskappy openlik erken word en dat hy selfs die erkenning van die wereld genic!.
Veel eerder gaan dit am hoekom die skrywer die stukkie besonderheid in sy verhaal inslui!. Die antwoord daarop
is nie meer voor die hand Jiggend nie. Een van Porlirie se besware teen die egtheid en gesag van die Danielboek
het am die goddelike verering gedraai wat DaniCi ontvang en goedskiks aanvaar (Aalders s.a.: 172).
Alhoewcl die delinisie van "gegewenhede" in moderne geskiedskrywing in die spcrvuur staan. Waar loop die
grens tussen subjektief ervaarde "feite" en interpretasie. en objektiewe gebeure?
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Daniel se optrede ondersny in 'n belangrike sin die betekenis van die verhaal.
beperkinge, sodat die klem op goddelike mag val.

Dit wys op menslike

En as die verhaal sy hoogtepunt bereik, aanvaar Daniel

die verering asof die mag aan hom behoort.
Die term P?r,l tno ("Here van die konings") is nie uit ander bronne bekend nie. Die enigste inskripsie
waar dit voorkom, is die Brief van Adon aan Egipte, wat moontlik in die vroec regeringsjare van
Nebukadnesar gedateer kan word, volgens Baldwin (1978 :95). Dit begin met die woorde: "Aan die koning
(here) van konings, farao, u dienskneg Adon ... "

Oit is laler ook deur die Seleukiede en Plolemecrs in

dokumente gebruik, maar dan waarskynlik in die sin van "here (koning) van koninkryke" .

184

In die beskrywing van Daniel se God bestaan daar kIankspel : ;J(K K1;J jDCl(K. Die skrywer beklcmtoon
daarmee dat die God die uiteindelike fokus van sy verhaal is, en hy doen dit deur God in terme te beskryf
wat onrniddellik die aandag van die leser trek.
Daniel word as j'lJO-::n, hoof van die wyse manne aangestel.

185

Die Joodse midrajiste, Eupolemus en

Artapanus, en die Joodse historikus, Josefus, sien Abraham en Moses as die eerste wyse manne. Daniel se
tema volg die voorbeeld van die Josef-epos . Josef trou met die dogter van die hoepriester van Heliopolis .
Volgens Handelinge 7:22, wat 'n Joodse oorlewering weergee, was hy 'n kundige in Egipliese wysheid .

186

Oit is 'n kenrnerk van "folk-tales" dat die held geregverdig en gehandhaaf word en dat sy vriende vir
ewig gelukkig saam met hom leef, sonder enige verdere moeilikhede (Russell 1989:38). Oit is 'n kenrnerk
van wysheidsliteratuur dat die vergeldingsbeginsel konsekwent deurgevoer word: as jy getrou is, word jy
gecer.

187

4.3.18

Die koning vereer Daniel, sowel as sy drie vriende - verse 48-49

Daniel bly ('J?r,l Jr:1n::l 7K'171, "in die hek van die koning", wat beteken dat hy direk aan die koninklike
hof verbind word (Porteous 1979:52).

Daarmee word bedoel dat hy direkte toegang tot die koning het.

LaCoeque (1979 :53) meen dit behels die pos van adviseur vir die koning.

'n Modeme weergawe van die

term, wat gereeld in die Nabye Oosterse literatuur uit die periode voorkom, sou die ekwivalcnt van 'n
kabinetspos wees (Baldwin 1978:95). In die Turkse hof is tot in die vorige eeu na die deel van die paleis
waar die hof gehou is, as Porte verwys (Robinson 1892:62).

184

185

186

187
188

188

Greene (1964 : 108) se voorstel is verregaande as hy in Nebukadnesar se getuienis oor Daniel se God die Drieeenheid vind: die God van die gode verwys na die Vader, die Koning van die konings verwys na Jesus en die
Openbaarder van geheime verwys na die Heilige Gees.
"Hoofprefek", ?:J;I n;'11Y?~ ?~ 'm'ADo, is 'n leenwoord uit die Assiriese dialek en kom van die Akkadiese saknll . Dit
is 'n titel vir die oppergesag, in die geval van al die skote van wyse manne in Babel. Die woord kom vyfkeer in die
Daniclboek voor en agt keer in Aramese papiri wat ontdek is, en die meervoud word deurgaans gebruik (Ietterlik
"hoof van die prefekte van al die wyse manne" - Gesenius 1953: 1118).
Vergclyk ook LaCocque (1979:36) se opmerking dat DaniCl 2 ' n midrasj op Genesis 41 is. Hy wys spesifiek op
die ooreenkoms wat tussen Daniel 2: 1 en Genesis 41 :8 bestaan. asook tussen Daniel 2:28 en Genesis 41 : 16.
Vergclyk Spreuke 11 :4 en Deuteronomium 27: 12-28:68 vir enkele voorbeelde.
Duff (s.a.:3 1) beskryf 'n inskripsie wat in Sanherib se palcis gevind is: "Belibni, who as a young child had been
brought up in my gate, over the kingdom of Swnir and Accad I set him". Duff (s.a.34) meld ook dal die hoofraad
van die Sultan van Turkye die Porte genoem is.
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Die drie vriende word hier genocm om as aansluiting te dien by die volgende hoofstuk, waar Daniel
afwesig is . Die rabbi's interpreteer vers 46 as die rede hoekom Daniel nie in die derdc hoofstuk funksioneer
me . Hulle rcdeneer dat die koning hom nie in die oond kon gooi kort nadat hy hom aanbid en vereer het nie
(LaCocque 1979:54).

)89

Die verhaal laat die leser gedisoncnteerd.

Die verteller vertel in hoofstuk 2 hoe DaniCi en sy vnende

suksesvol in die administrasie van die staat geword het, maar chronologies klop dit nie met die gegewens van
hoofstuk I nie . Die vier Judecrs is verseker nie terug skool toe om hul opleiding te gaan voltooi nie' Die
twee weergawes staan in spanning teenoor mekaar.

Dit wek vrae oor die sanlesteller se vermoens en

betroubaarheid. Of is dit dalk juis sy doel dat hy wil aantoon dat as God met jou is - Hy is die Bron van aile
wysheid - jy nie die skool se opleiding nodig het nie? Hy neem 'n jong en onervare student en maak hom
goewerneur van Babel, op grond van die wysheid wat Hy gee.
Is Daniel suksesvol omdat hy die koning beindruk het met sy konstante wysheid, soos DaniCi I
impliseer? Of is DaniCi suksesvol omdat hy die geheim van die droom ontrafel het, soos Daniel 2 implisccr?
Die vrae toon spanning tussen die twee hoofstukke aan wat die leser beleef wanneer hy die verhalc lees . Oat
daar spanning bestaan, dui aan dat die twee verhale in verskillende kontekste ontstaan het, en aanvanklik
niks met mekaar te doen gehad het nie.
Dit het uit die struktuur-analitiese bespreking duidelik geword dat vers 49 die enigste vers is wat nie
essensieel aan die vertelling van DaniCi 2 is nie. Die verteller het slegs kursones na die dne vnende verwys.
in vers 17. Vers 49 vertel dat die koning die drie in beheer van die aclministrasie van Babel geplaas het, op
versock van Daniel.

Vers 49 dien ' n inleidende funksie tot die derde verhaal, as die drie vriende uit die

brandende oond gered word (Dan 3).

Die vcrs is rcdaksiehistories gesien ' n laat toevoeging, die werk van

die verhale se finale samesteller.
'n Opvallende kenmerk van die verhaal is die houding van die Joodse karakters teenoor heidene, en
veral die heidense konings . Daar bestaan geen vyandigheid teenoor die heidene nie, en die koning is ook nie
teen die Jode gekant nie . Trouens, as die koning gedwing word om teen die Jood op te tree, doen hy alles in
sy vermoc om dit te keer (vgl Dan 6: 15). Dit is 'n belangrike oorweging om nie die verhale se ontstaanstyd
aan die Antiochus IV-gebeure te koppel nie.

)89

190

190

Daar is reeds na die argument in literalistiese kringe verwys dat DaniC! deur God in die posisie geplaas is sodat hy
in posisie is om loodse belange te beskerm wanneer sy volk in Babiloniese ballingskap weggevoer word. DaniC!
het nou die koning se oor (Wood 1973 :76). Daar bestaan geen historiese bewyse vir die argument nie. Dit is blolC
konjektuur. gebaseer op die veronderstelling dat die figuur van DaniC! histories was. Henninges & Henninges
(1920:38) beweer selfs dat die vriendskap tussen Nebukadnesar en Daniel tot ' n proidamasie lei wat
godsdiensvryheid vir aile loodse ballinge aankondig!
Die verhale van die eerste deel (Dan 1-6) vertoon 'n ander houding teenoor die heidense koning en heidense wcrcld
as die tweede decl met sy visioene (Dan 7-12) . Die Danielverhalc is posiliefteenoor die konings in die sin dat die
held in hul diens slaan. Die visioene kyk meer krilies na die konings, en het geen gooie woord vir die heidense
konings nie. Die eerste deel is simpatiekgesind teenoor die heidense konings, terwyl in die tweede deel die konings
geteken word as lasterlik en vyandiggesind teenoor die loodse godsdiens. Ek meen dit dui aan dal die verhale in 'n
ander konteks as die visioene ontstaan het. Die skrywer pas die verhale in die nuwe konteks van die tweede eeu
toe, en werk met die gegewenheid van verhale wat vir lank reeds oorvertel word. Wanneer hy die visioene skryf.
kan hy dit vorm soos sy situasie dit vereis. Die verhale venoon nie ' n simplistiese houding teenoor die konings nie.
Daniel is lojaal as staatsamptenaar, solank sy gewete nie geraak word nie. Antioohus IV het ook nie deurgaans met
die loodse lewe en godsdiens ingemeng nie. Hy is as' t ware deur die verdeeldheid wat IUssen die lode ontstaan het
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Die l ood mag volledig met die wil van die koning saamstem, maar hy mag nooit die koning se absolute
soewereiniteit erken rue. In die DaniCi I, 3 en 6 gaan dit om die positiewe en negatiewe van die aard van
lojaliteit van loodse gelowiges . In Daniel 2 gaan dit om die bclydenis van 'n heidense koning rakende die
lojaliteit.

4.4 Narratologiese sintese 191

Die proses van interpretasie is 'n kruiskulturele proses, omdat die hlltuur waarin die teks ontstaan, soveel
van die modeme kultuur verski/. Die proses behels dat die moderne leser die teks op 'n afstand van homself
plaas met die hulp van kruiskulturele modelle. Sy doel is om aanvanklik die kulturele tekste van die partye
wat by die vertelling betrokke is, te bepaa/.

Dan poog hy ook om die betekenisse van gegewe itemme van

gedrag op 'n vergelykende wyse te bepaa/. Wat nodig is vir die taak, is 'n stel modelle wat eksplisiet ruimte
laat vir die interpreteerder, vir die kommunikasie vanuit die verlede, en vir die sosiale wereld waarin dit
gewortel is.

Die navorser skep uit die gegewens 'n vergelykende raamwerk wat tot begrip lei .

Die

vergelykende raamwerk bestaan uiteindelik uit die wcreld van die teks, en die modeme wereld, en die
modeme mens (sien Malina 1983 : 11-25 en 1995 :2-4 vir 'n bespreking hiervan) .
Die begrip en interpretasie van eruge soort teks is uiteindelik in 'n sosiale wereld gewortel, in 'n stel
modelle wat verduidelik hoe die wereld werk.

192

AIle interpretasie benodig sulke modelle, en goelC

interpretasie berus uiteindelik op die effektiwiteit van die modelle wat ontwikkel is . Die mens kan nie sin
maak van sy ervarings en wcreld sonder sulke modelle rue, omdat hy in terme van abstrakte
verteenwoordigings daaraan dinJe
Modelle van eie menslike gedrag of modelle wat mense gebruik om ander se gedrag te voorspel, is
geneig om selfvervullend te wees .
uitgeleef te word .

Modelle skryf rolle en verwagtinge aan mense toe wat geneig is om

Op groter skaal is die sosiale sisteem van enige menslike groep 'n soort model wat

oor die helleniseringsbeleid. gedryf tot sy reaksie van verdrukking. Die Jood het oor die a1gemeen nie sy
buitelandse oorheerser se Iewe bemocilik nie, en die eerste decl se houding tecnoor heidense konings het
waarskynlik vir die grootste deel die Jood se algemene houding weerspiee!. Die feit dal DaniCi soms
ongehoorsaam aan die welle optree, het aangesluit by wat die Jood ook soms godocn het. As die wet van die
oorheerser die Tora bedreig. is hy genoop om meer gehoorsaam aan God te wees. Meningsverskiltussen Jode oor
die houding teenoor die "heidense" beskawing kom reeds van die tyd van Nehemia, in die vyfde eeu. Daar was die
wat die beste uit die heidense samelewing wou inkorporeer en die Joodse wereld daarmec wou verryk. En dan was
daar die groep wat eng nasionalisties was en eruge invloed lcengestaan he!. Dit was In eksklusiwistiesc groep.
Poneous (1979 : 19) se opmerking is van pas ' "Yet in this strange \\ orld the good oftener than not docs not survive

by compromise however reasonable. but by adopting an extreme position. and it is usually the men who stick to
principle even in maners which seem in Ule world's eyes of little moment who stand firm in U,e evil day when
issues of ultimate consequence arc involved" . Dit was ook so in die Makkabese opstand. 'n Groot groep van die
Jcrusalempricslers en aristokratiese klas het hellcnisasic nic as 'n problccm gesien ruc. Die armcr mense het egtcr

191

192

in die helleniseringsproses ' n beginselprobleem gesien. As die groep nie teen hellenisering in opstand gekom het
nie, het die Joadse volk met hul heidense omgewing geassimileer, en die pad van die Samaritane geloop.
Ek het in die struktuur-analitiese bespreking en detail-analise ook aan die aspekte van narratologiese kritiek aandag
gegee. Hier word slegs ' n sintese van die gegewens aangebied. Die doel is om dit wat bymekaar hoon. langs
mekaar te plaas. Dit bied ' n beter prentjie van die narratologiese organisasie en aanbicding van die teks.
Vergelyk Gottwald (1983 :26-37) vir ' n volledige bespreking.
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kategoriec van mens like ervaring en gcdrag aanbied.

Dit help die navorser om die vloci van mens like

interaksies te verstaan, te beheer en te voorspel.
Bybelse interpretasie moet soos die interpretasie van enige geskrewe kommunikasie gebaseer wees op en
afgelei word van mode lie van hoe die wereld van mense werk (dit is die terrein van die sosiale wetenskappe) .
Dit word ook gebaseer op hoe taal fur,ksioneer (dit is die gebied van die taalwetenskappe) . En omda! die
teks uit 'n nie-kontemporere sosiale groep stam, is 'n soort van 'n historiese model oak nodig.
Wat die skrywer doen, is om die werklikheid te probeer weergee. Dit gebeur in die skryf van feite sowel
as fiksie.

193

Daar word gepoog om 'n beeld van die werklikheid te skep . In meeste gevalle is dit die gewone

mens like werklikheid wat ewig interessant is.

Dit is 'n basiese estetiese verskynsel wat tegnies "mimesis"

genocm word (Lieht 197810).
Die geimpliseerde skrywer van DaniCi 2 leef in die sesde of vyfde eeu, kort na die gebeure wat
aanleiding tot die ballingskap gegee het Nebukadnesar is kort aan bewind, en die geimpliseerde leser besef
dat sy heerskappy nog nie gevestig is nie. Dit vorm die agtergrond vir die droom .
Die werklike skrywer leef egter in die tweede eeu, as hy die verhale (Dan 1-6) byeenbring. en visioene
(Dan 7-12) byvoeg. Sy doel is om Jode wat onder die vervolging deur Antioehus
Groot groep welvarende Jade het Antioehus

rv

met ope arms verwelkom .

rv

Iy, te bemoedig . 'n

Selfs die priesters het die

gimnasium besoek en op die manier trou aan Antioehus se helleniseringsbeleid gesweer. Die skrywer skaar
hom by 'n groep wat ondemeem om nie die knie voor Antiochus en hellenisering te buig nie . Hulle sweer
trou aan JHWH aileen .

Die werklike skrywer gebruik die verhale am die groep te bemoedig.

Al eis

Antioehus dat hy die openbaring van god is, wys die skrywer wie die werklike God is . Die God van Juda
verander tye en omstandighede. Hy stc1 konings af en aan, en Hy gee aan wyse manne wysheid en insig aan
die wat insig het (Dan 2:24) .
Op die oog af Iyk dit asof die geimpliseerde skrywer die verhale met 'n ander doclstelling skryf as die
werklike skrywer.

Vir baie lank het teoloe die DaniCiverhale vanuit die oogpunt van die gecmpliseerde

skrywer verklaar. Dit was ballingskapverhale wat van 'n groep Jode vertel het, wat die hoogste sport aan die
Babiloniese hof bereik het God het hul1c daar geplaas, en hulle gesecn, omdat hul1e aan Hom getrou gebly
het Vandag meen talle verklaarders steeds dat die verhale so verklaar moet word .
Die Makkabeerhipotese maak dit egter moontlik am die doelstelling van die werklike skrywer raak te
sien . Wanncer die modeme leser die verhale lees, moet hy die werklike agtergrond (in teenstelling met die
gelmpliscerde agtergrond) raaksien en toelaat dat dit sy interpretasie van die verhale bepaal. Die werklike
skrywer wil die tweede eeuse getroues (maskilim) aanmoedig om getrou aan die Here in aile omstandighcde
te bly, al mag die situasie hoe desperaat voorkom. Hy seen sy kinders wat getrou bly en laal hul1e bo hul
tydgenote uilStyg (Dan I) . Hy is die Een wat konings aanslel en afstel, en wat die gang van die geskiedenis
in sy hand het As Hy in beheer is, hoekom vreemde magte wal die Godsvolk bedreig, vrces (Dan 2)?

193

' n Waterdigte onderskeid tussen feit en fiksie het in die moderne tyd onmoontlik geword, omdat besef word dat
sclfs die feit ' n sterk element van fiksie het, omdat dit te doen het met die subjektiwiteit van ons bclewenis en
interpretasie.
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Die geimpliseerde skrywer is 'n skepping van die literere teks.

194

Hy het geen bestaansreg buite die teks

rue. Dit geld ook in die DanieIverhale. Daar ontstaan egter 'n probleem wanneer die modeme leser op die
teks se historisiteit aandring. Die leser doen dit vir dogmatiese redes - Daniel is immers 'n bybelse bock.

4.4.1

195

Verteller

Die geimpliseerde skrywer konfronteer in Daniel 2 die leser met die verteller. Die verteller kruip egter
weg, sodat hy slegs in die vertelling van die gebeure gesien word. Die verteller stel homsel f nie aan die leser
as 'n identiteit voor nie. Hy onderwerp sy eie perspektiewe ann die van Daniel en Daniel se God. Dit gebeur
dikwels in die Bybel. Die werklike skrywers dien met hul werk 'n teologiese gesigspunt. Hulle wil nie die
kollig op hulself laat val nie. Dit gaan om God en die open baring van sy genade en liefde (wat soms oordeel
insluit).

Die verteller steck homself agter die vertelling weg. Sy bydrae word slegs in die vorm van die

vertelling gesien.
Die verteller in Daniel 2 is alwetend . Hy ken die wilsbesluite, emosies en denke van die karai-.'1ers.
Omdat dit sy boodskap dien, gee hy nie gedetailleerde verslae oor sy karakters nie. Dit wat hy noem, dien
om die verhaal sy gang te laat gaan.
Dit is duidelik dat die verteller nic objektief teenoor sy karakters staan nie, al gebruik hy neutrale terme
as hy na hulle verwys. So kies die verteller duidelik kant by Daniel, teenoor die wyse manne. Die gebrek
aan die gebruiklike groet as Daniel vir die tweede keer by die koning aankom, die keer met die droom en
uitleg, is opvallend (v 27). Dit wys heel waarskynlik daarop dat Daniel pas sy loflied vir sy God gesing het.
Sy boodskap van sy God aan die koning diskwalifiseer hom om ann die koning die ewigheid toe te se (of dan
'n baie lang lewe).
Die verteller se alwetendheid is egter nie konsekwent neutraal nie. Hy lewer deur enkele redaksionele
notas op subtiele wyse kommentaar op wat gebeur.

'n Voorbeeld daarvan kom in vers 10 voor, as die

sterrekykers die koning antwoord dat niemand aan sy cis kan voldoen nie. "Wat u vra, is te moeilik, daar is
niemand wat dit kan doen nie, behalwe die go de, en hulle woon nie onder die mense nie" (v II) .

Die

verteller gebruik die woorde om dit direk by Daniel se antwoord aan die koning in vcrs 28 te laat aansluit.
"Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u, koning Nebukadnesar, wil
bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur" .

Die twee aanhalings dien die doc! om as raamwerk vir

Nebukadnesar se belydenis te dien : "Werklik, julIe God is die grootste van al die gode, Hy heers oor die
konings en Hy openbaar geheime, wantjy kon hierdie geheim bekend maak" (v 47).

194

195

Die gelmpliseerde leser is die "first-lime reader", die oorspronklike lesers aan wie die leks in die eersle inslansic
gerig was. Die eerste lesers word ook soms met "reading communities" geidentifiseer (Fowler 1983 :5-23). "The

actual responses of real readers are unpredictable, but there may be clues within the narrative that indicate an
anticipated response from the implied reader" (Powell! 990: 19). Die docl van narratiewe kritiek is om die teks te
Ices soos die geimpliseerde leser dit sou doen. Die geimpliseerde leser is die "imaginary person in whom the
intention of the te,,1 is to be thought of as always reaching its fulfillment" (Kingsbury 1988:38).
Die kwessie is in 2.2.2 bespreek.
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Die verteller is egter nie deurgaans direk betrokke by die vertelling am 'n spesifieke gesigspunt daarop af
te druk nie. Dit dra by dat die vertelling meer dramaties is . "The narrative will be more vivid, dramatic,
gripping and realistic the less the narrator's existence is felt, the less aware we arc of the fact that someone is
mediating between us and the events, and the less we sense that someone is selecting and interpreting them
for us" (Bar-Efrat 1989:3 1) . Die verteller beperk interpretasie en verduideliking tot die minimum.
Venter (1993 : I 0 18) wys daarop dat die skrywer ast ware meer as een verteller gebruik. Op die basiese
vlak figureer die verteller wat vanuit 'n alwetende gesigspunt in die derde persoon praat. Hy kyk terug op
wat gebeur het, en lewer geen kommentaar Jaarop nie. Hy vertcl die verhaal van die buitekant, en am sy
afstand te handhaaf, gebruik hy titels soos "die koning" en "'die wyse manne". Wanneer die verteller egter
by Daniel kom, gebruik hy sy persoonlike naam . Hy staan baie nader aan Daniel, en verraai duidelik dat hy
Daniel se gesigspunt dee!. Daniel se gesigspunt vier hoagty as die verteller Daniel toelaat am sy eie verhaal
binne die grater verhaal te verte!'

So maak die verteller Daniel tot verteller op ' n tweede vlak, of tweede

diegesis.

Daniel word by twee geleenthede as verteller gebruik. In verse 17-23, ' n narratiewe pause, vertcl Daniel
m ' n liriese teks van sy innerlike lewe.

Hy besing God se mag am te regeer en sy verrnoe am geheime te

openbaar. Die tweede gcleentheid bestaan uit die vertelling oar die droom en uitleg, in verse 29-45 (Venter
19931018-1019).
Die verteller is die cen wat die verhaa1 beheer. Sy stem word duidelik gehoor as die aksie van karakters
beskryf word . Dit is oak die gesigspunt wat die leser gebruik as hy die gebeure en karakters waameem en
evalueer. Die verteller is die instrument wat deur die skrywer gebruik word am die leser se reaksie op sy
storie te vorrn en te bepaa!.

Die verteller verteenwoardig die stem wat die geimpliseerde skrywer gebruik

am sy verhaal oar te dra .
Ek meen die oorskakeling na Aramees in vcrs 4 kan oak as die werk van die verteller verduidclik word.
196

Die verteller gebruik die Aramese taal wat hy meen aan die Babiloniese hof as spreektaal dien. Dit maak

sy vertelling baie meer dramatics vir die geimpliseerde leser.

191

Die geimpliseerde Ieser identifiseer met die verteller. Sy identifikasie met karak'ters word deur die Ieser
gemanipuleer. Die leser sien die karakters en gebeure deur die verteller se oe. Hy is nie self teenwoordig
am raak te sien as die verteller gebeure verkeerd beskryf of interpreteer nie. Die Ieser is volledig op die
verteller vir alle inligting oar die karakters en gebeure aangewese. Die verteller wys vir die leser wat hy wi!.
Dit beteken dat die leser nie self die karakters beoordeel nie . Die verteller doen dit vir hom. Van die leser
word verwag am die verteller implisiet te vertrou.
Die verteller gebruik gesigspunt effektief as 'n instrument am die vertelling substansie te gce.

Die

konseptuele gesigspunt in Daniel 2 is die van God . Hier kom heelwat meer verwysings na God voor as in

196

191

Vergelyk 2.2.1.
Die vraag random die twee tale-kwessie bly': hoekorn hel ' n lalere redakteur dit nie opgekJaar deur alles in die
"heilige" taal Ie vertaal nie? Ek meen die antwoord wat narralOlogiese kritiek merap gee, bied ' n verduidcliking:
geirnplisccrde lesers het dit as ' n stylelement gesien wat die eIJektiwiteit van die verhaal verhoog. Dit is die rede
hoekorn die Aramees nie laler na Hebreeus vertaal is nie. Dit verduidelik nog nie hoekom die Aramese taalgebruik
aanhou 101 aan die einde van Daniel 7 nie.
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DaniCl I. God tree egler nooit as karakter op nie . Die karakters skryf aksies en gevolge aan Hom toe. En
die beskrywing van sy invloed en werk is bepalend vir die vertelling.
Die verteller se van God :

•

Hy is die God van die heme I \Vat die geheim van die droom en uitleg aan DaniCi openbaar, nadat
DaniCi en sy vriende vir die openbaring daarvan gebid het (v 18-19);

•

Daniel sing van Hom : aan Hom behoort wysheid en mag (v 20):

•

Hy verander tye en omstandighede;

•

Hy stel konings aan en sit hulle af;

•

Hy gee aan die wyse manne wysheid;

•

Hy gee verstand aan die wat insig het (v 21) ;

•

Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge;

•

Hy weet wat in die duistemis is ;

•

by Hom is lig (v 22);

•

Hy gee aan DaniCl wysheid en mag;

•

Hy maak aan Daniel bekend wat hy gevra het;

•

Hy maak bekend wat om aan die koning te se (v 23) ;

•

Hy wil aan Nebukadnesar bekend maak wat in die tockoms gaan gebeur (v 28) ;

•

die God van die hemel het aan Nebukadnesar heerskappy, krag, eer en mag gegee (v 37);

•

Hy het hele bewoonde wereld in die koning se mag gegcc;

•

Hy het Nebukadnesar as heerser aangestel (v 38);

•

die God van die hemel rig aan die einde 'n koninkryk op wat nooit vernietig sal word nie;

•

sy koninkryk sal nooit vemietig word nie;

•

dit trap die ander koninkryk plat en vemietig dit;

•

dit bestaan vir altyd (v 44);

•

God wat magtig is, openbaar aan die koning wat gaan gebeur (v 45);

•

Nebukadnesar bely: God is die grootste van aile gode;

•

Hy heers oor konings;

•

Hy openbaar geheime (v 47) .

Die opsomrning bied -n idee hoevcel die verteller van God bekend maak.
Die verhaal sentreer rondom die tema van God se soewereiniteit om in die geskiedenis in te gryp . Die
eerste deel vertel hoe die Babiloniese wyse manne nie die koning se droom en uitleg kan openbaar nie. Die
tweede deel gee weer hoe Daniel dit kan doen: God openbaar dil aan Hom. Die derde deel bestaan uit die
openbaring van die droom, en die uitleg van die droom. Die doel van die droom word in vcrs 47 gevind, in
Nebukadnesar se belydenis. God regeer in die wheld. Die goud en silwer van mens like regerings mag die
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mens betower of bevrees maale Die gelowige weet egter: agter menslike mag staan God se almag. Hy is in
beheer. Dit is oak die tema van Daniel se loflied (vv 20-23). En dit vorm die gesigspunt, wat die perspektief
van die verteller se wereldbeeld vorm.
Die konseptuele gesigspunt bepaal oak die perseptuele gesigspunt . Dit is die perspektief van waaruit
die gebeure in die vertelling aangebioG word . Die verteller se oog is op die doel hoekom hy die verhaal
vertel. Hy wil aan die gelowige die versekering gee dat God in beheer is . Hy regeer soewerein. Die hele
vertelling word daaraall ondergeskik gestel.
droom dat hy nie kon slaap nie.

So noem die verteller dat die koning so ontstel was deur sy

Wanneer hy die wyse manne (towenaars, voorspellers, goelaars en

sterrekykers) byeenroep, is sy eis nie dat hulle die uitleg van die droom gee nie. Dit sou hulle kon doen,
omdat niemand hul uitleg as vals sou kon bewys nie (slegs die toekoms kan). Hy eis dat hulle die droom self
oak moet vertel. Dit dek die tafe! vir wat volg: God aileen kan geheime openbaar.

En sy geheim oor die

toekoms is : Hy regeer oar Nebukadnesar, en Belsasar en Darius, en Antioehus IV.
Selfs die vertelling se belange-gesigspunt word hierdeur bepaal. Die verteller verte! die verhaal volgens
Daniel 2 am Daniel se belange te dien.

Dit mag op die oog af Iyk asof die vertelling Nebukadnesar se

oogpunt dien. Dit is sy droom wat uitgele word. En hy is die hoof van gaud, wat oar die hele bewoonde
wcreld regeer, aan wie die heerskappy, krag, eer en mag behoort (vv 37-38).
ontsluiting kom egter eers in vers 48 .

Die verhaal se werklike

Daniel word vereer en as goewerneur van Babel en hoof van

koninklike raadgewers aangestel. Hy bly in die paleis (v 49).

198

Die verhaal dien Daniel se belang.

199

Daniel se belang word egter deurgaans met God se gesigspunt gddentifiseer. Dit is ' n kenmerk van die
Danielverhale (Dan 1-6) dat die protagonis 'n dubbelganger vir God is.

God trek die voordeel uit die

verhaal. Dit gaan am Hom.
Die ironie van die verhaal Ie daarin dat Nebukadnesar angstig is am die uitleg te kry. Hy loaf 'n groat
be10ning uit vir die uitleg. En hy is baie bly as iemand na vore kom wat dit vir hom kan gee. Hy beloon
Daniel met hoe eer, baie geskenke en die hoogste posisie aan sy hof. Maar die droom en uitleg, wat aan hom
geopenbaar word, word tot sy nadeel vertel.

200

Die koning is bly oar die uitleg.

uitleg van sy ondergang. Die droom eer Daniel se God, en nie Nebukadnesar nie.

Maar eintlik vertel die
201

Dit is ironies dat die

openbaring van die droom Nebukadnesar bly maak, maar die eer aan die God van die hemel toebring, omdat
dit Hy is wat eintlik regeer. Die ironie word onderstreep deur die verteller se gebruik van twee gesigspullte:
God en Nebukadnesar se oogpullte.

198

199

200

201

Die verwysing na die drie vriende van Daniel in vers 49 dien geen ander doel as om inleidend vir hoofstuk 3 Ie
wees nie.
Word die veneller van die verhaal so meegesleur deur sy venelling dal hy die inligting in vcrs 46 weergee: die
koning het Daniel geeer deur ' n graanoffer en wieraokoffer aan hom te offer? Die koning aanbid Daniel!
Natuurlik sou dit die gefmpliseerde leser geskok het. Ek kan geen ander rede sien hoekom die veneller die
inligting aanbied nie, as dat hy op sy verhaal uitbrei en oor die grens van aanvaarbare norme (vir Jode) gaan. or
aanvaar die veneller dat die gefmpliseerde leser dit as "normale gedrag" van 'n heidense koning in soongelyke
omstandighede beskou?
Veral as die wydverspreide geloof in anti eke tye in gedagte gehou word dat 'n woord bindend en van krag word as
dit uitgespreek word.
or was Nebukadnesar bly dat hy in sy lewe aan bewind sou bly, ongeag wat na sy tyd gebeur? Hiskia se blydskap
was meraor - vergelyk Jesaja 39:7-8 en 2 Konings 20: 12-19.

246

Hoofstuk 4: Twcc mag1c in opposisic - Ncbul..adnesar versus God

Die verteller gebruik dispariteit lussen die wyse manne en Daniel se gesigspunte vir komiese effek . Die
wyse manne bc1y hul tolale onvermoc om die droom te openbaar. Die geimpliseerde leser weel dat dit wyse
manne se werk is om drome uit te Ic . Hulle is toekomsvoorspellers par excellence. Dit is immers hul
daaglikse werk.

Nou konfronteer die koning hulle egter met ' n verdere taak. Hulle moet ook die droom

openbaar. Natuurlik kan hulle dit nie doen nie. Geen mens kan dit doen nie. Die gei"mpliseerde leser lag in
die mou . Hy weet wyse manne se voorspelling van die toekoms is vals . En nou vang die koning hulle uit.
Die geimpliseerde leser beskou die koning se besluit om nie die droom aan die wyse manne te vertc1 nie, as
doclbewus . Hy het nie die droom vergeet nie. Hy toets sy wyse mamle, of hulle regtig is wat hulle voorgee
om te wees .
Daniel bc1y dat ook hy nie die droom kan openbaar nie. Hy gee ook nie in die verhaal voor dat hy dit
sou kon uitle as die koning die droom aan hom vertel nie. Maar hy vra uitstel om die inligting te kry, want
hy weet van lemand wat geheime kan openbaar. Trouens, drome en hul uitleg berus by God. Die koning
was reg. Hy het rede gehad om ontsteld te wees omdat hy nie die uitleg van die droom verstaan nie. Dit is
' n bc1angrike droom. "God in die hemel wil aan u bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur" (v 28) .
Die geimpliseerde leser geniet die situasie, maar die wyse manne nie. Die verteller impliseer dat die
laksman reeds by sommige wyse manne aangedoen het voor hy by Daniel en sy vriende kom.
Die verteller klim nooit uit sy vertelling in Daniel 2 nie. Die verhaal verloop tempored in logiese orde.

4.4.2

Agtergrond

Die agtergrond van die verhaal is die ruimte waarbinne die karakters optree. Hul aksies vorm die intrige.
Die intrige word deels deur die agtergrond bepaaI.

202

Die agtergrond het meer as een funksie in die verhaaI. Die belangrikste funksie van die agtergrond in
Bybelse verhale is dat dit werklikheid aan die verhaal verlccn . Die verhale speel aan 'n koninklike hof af.
Dit is die hof wat op die oomblik die belangrikste in die lewe van die loodse nasie is. Die Babiloniese hof is
bepalend vir wat in die verhale gebeur. Dit bepaal die werkJikheid waaraan die verhale gemeet word. Nog 'n
funksie van die agtergrond mag insluit om die atmosfeer of 'n gemoedstocstand van 'n vertelling te skep, wat
bydra tot die verhaal se betekenis en struktuur.
Dit is nie moontlik om ' n duidelike onderskeid tussen agtergrond en karakters te maak me.

In die

tweede deel van die vertelling (vanaf v 14) vorm die wyse manne deel van die agtergrond. In die eerste deel
vorm die groep egter ' n karakter. Die onderskeid tussen agtergrond en karakters Ie op ' n kontinuum.

202

' n Goeie Afrikaanse vertaling vir "selling" en "plol" skort: agtergrond en komplot so nie alles nie. Die intrige
word ook deur die handelinge van die karakters bepaaJ.
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4.4 .2.1

Temporele gegewens

Die vertelling kan nie sonder tyd bestaan nie. Dit ontvou in tydsverloop in die vertelling. Die vertelling
word in stadia geskets .
Wat verloop van tyd in die verhaal betref, is daar slegs twee aanduidings. Die eerste verv.'Ysing is na die
historiese datum waarin die vertelling afspeel. "in die tweede regeringsjaar van koning Nebukadnesar" (v I) .
Ek herhaal nie die argumente hoekom die datum nie met die werklikheid ooreenkom nie.
'n retoriese doel.

'03

Die datum dien

Die koning het maar pas aan bewind gekom . Die geilnpliseerde leser verstaan dat dit in

elke nuwe koning se regeringstyd gebeur het dat sy heerskappy gedurende die eerste paar jaar wankelrig was .
Daar was in aile gevalle persone wat hul reg op die troon wou uitoefen .

Daarom was meeste

troonopvolgings bloedig, met talle individue wat saam met hul gesinne uitgeroei is.

Dit is in die

omstandighede dat Nebukadnesar op die troon kom.
Die opmerking dat die droom aan die Babiloniese hof afspeel, skep die breer agtergrond vir die verhale .
Dit vertel van Judese ballingskap.

"Ballingskap" roep vir die geimpliseerde leser die assosiasie op van

verknegting en vemedering. 204
Die ander temporele aanduiding is dat DaniCl in die nag 'n visioen gehad het (v 19). Dit skep die indruk
asof die verhaal binne twee dae afspeel. Op die eerste dag kry die wyse manne wie se gode nie tussen mense
woon nie, 'n kans om die droom te openbaar.

Op die tweede dag kom DaniCl en sy God wat geheime

openbaar omdat duistemis en lig by Hom is, aan die beurt. Die feit dat tydsverloop nie meer spesifiek in die
verhaal aangedui word nie, dui daarop dat die geimpliseerde skrywer nie die vertelling as geskiedenis
aanbied nie.
Die gebruik van "dag" en "nag" in die vertelling is opvallend.
kontrasterend.

Die verteller gebruik die twee terme

Die droom kom in die nag na Nebukadnesar toe. Die wyse manne stoei gedurende die dag

om die droom uit die koning te kry, sodat hulle die uitleg kan gee. Die openbaring van die droom en uitleg
kom in die nag na Daniel (v 19 - nagtelike visioen) . Die volgende dag openbaar Daniel dit aan die koning.
Die geilnplisecrde leser assosieer "nag" met die geheime werk van God, en "dag" met die mens se werk.

Vertellingstyd in DaniCl 2 is korter as vertclde tyd, behalwe in die dialoe wat in die vertelling
wecrgegee word . Dialoog speel 'n belangrike rol, soos die struktuur-analise aangetoon het. In dialoog kom
vertellings- en vertelde tyd baie naby aan mekaar.

205

Tyd staan nooit in die vertelling stil nie. Dit veroorsaak dat die vertelling dinamies en vinnig verloop .
Waar die vertelling nie dialoog gebruik nie, is dit opsommend van aard. Die vertellingstyd is korter as
die vertelde tyd. Die vertelling word kompak aangebied.

203

204

'05

Een van die belangrikste argumente kan wt die DanieIverhale afgclci word : die vertelling in Daniel 2 speel afvoor
Daniel I. Daniel is nog nie as wyse man gekeur en aangestel nie (volgens Dan I) voor hy gesoek word om as dee I
van die groep wyse manne doodgemaak te word (Dan 2).
Ek het in die vorige hoofstuk na "ballingskap" (3.4.2) as monumentale tyd in Ricoeuriaanse terme verwys, omdat
dit na ' n gebeure in die geskicdenis vernys. \Vat mettertyd vir lode die geskiedenis getransendeer het.
Dialoog kom voor in verse 3. 4-6, 7, 8-9.10-1 LIS. 17-18, 20-23.24.25.26, 27-46 en 47 .
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'n Onderskeid tussen kalendertyd en psigologiese tyd kan gemaak word.

Psigologiese tyd het te doen

met die spoed waarteen die komplot afspeel , in terme van die leser se subjektiewe gevoclens . Dit is die
persepsie van tydsverioop soos dit in die kop van die leser verioop . Daniel 2 skep vinnige psigologiese tyd,
deur die krisis met dramatiese insidentei:: die vorm van hewige botsings en skerp kontraste. Die koning se
bo., idg met sy wyse manne vorm ' n dramatiese insident en die skrywer skep skerp kontraste russen die wyse
manne en die lode, en die koning en God.

4.4 .2.2

Daniel

Ruimtelike gegewens

2

speel

in

die

koninklike

hof af

Die

Babiloniese hof vorm

die geo-politieke

agtergrondgegewens waarteen die verhaal funksioneer (Venter 1993 : 1018). Hoekom die werklike skrywer,
wat ' n Palestynse load was, die agtergrond sou behou, is nie duidelik nie. Die belang van die verhaal is
egter nie net van toepassing op Diasporajode nie, alhoewel dit wil suggereer dat die verhaal ' n Diasporaoorsprong het (Collins 1975b:220).
loubert (1979 :35) merk op dat die verhaal van Danid 2 ' n bekende tema nit die ballingskap bevat. Dit
behandel die geskiedenis van die volk nit die ballingskap vanuit die perspektief dat die volk se politieke val
nie beteken dat die volk se God ook geval het nie. Dit was ' n oortuiging wat diep by die omliggende volke
gevestig was . As jou land voor ' n ander land swig, het jou gode aan die oorwinnaar se gode toegegee. Israel
mocs die boodskap hoor dat sy God nie in ballingskap was nie . Hy regeer soewerein. 206
Danid 2 reflek-teer ' n tipiese loodse perspektief, met anti-heidense propaganda (die val van die beeld
word daardeur geillustreer) wat die koms van 'n regering voorspel wat deur God vasgestel is, en duidelik die
loodse nasie sal bevoordecl.
Die skaarsheid van spatiale beskrywings in Danid 2 val op . Die gebeure speel af in die koning se paleis
en Daniel se huis, wat albei argitektoniese agtergrondgegewens vorm. Ek meen dat

di~

verteller die twee

terme doelbewus kontrasterend gebruik ter wille van ironic. Die geimpliseerde leser sien in die koning se
paleis die teenoorgestelde as in Daniel se huis . Die paleis is simbool van alles waarvoor Babel vir die lood
staan: opstand, geweld en sonde.

207

Danid se huis word deur verse 17-19 gekwalifiseer: dit is die plek waar

hy en sy vriende bid, en God aan Daniel die open baring van die droom gee.
Die verteller beklemtoon ook die onderskeid tussen die buite- en binnekant van die paleis. In vcrs 16
gaan Danid na die koning om uitstel te vra. In vers 17 gaan hy na sy huis om te bid. In vcrs 24 kan Daniel
nie (weer) direk na die koning gaan nie.

Hy het 'n bemiddelaar nodig.

Narratologies gesien. is die

oenskynlike diskrepansie tussen verse 16 en 24 'n stylelement. Die verteller gebruik dit om die spanning op
206
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lesaja 46: 1-2 kontrasteer die val van die gode van Babel mel God se heerskappy. Deulerojesaja sien die
magleloosheid van die gode leenoor die almag van JHWH. Babel kan nie verhoed dal sy afgode in ballingskap
gaan nie. Die poetiese beelde wal deur Deulerojesaja gebruik word, veneenwoordig vir Frohlich (1993 :269) die
draaipunl van die geskiedenis. Die beeld van kosmiese verandering hang saam met politieke veranderinge wal
geskets word, lem1'1 die beeld van verganklikheid duidelik geleken word. Daniel 2 se skrywer gebruik dieselfde
beelde. Dil is moontlik dat die orakels wal Daniel 2 len grondslag Ie, in dieselfde Babiloniese kringe as
Deulerojesaja se werk ontslaan het.
Vergelyk die bybelse assosiasies van Babel , wat in 3.1 bcspreek is.
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te bou . Sal Daniel in tyd by die koning uitkom? 'n Hcle nag verloop . Sal hy die volgende dag 'n ouditnsie
kry om die droom se openbaring aan die koning mee te deel? Die koning ken hom dan nie eens nie (v 26
impliseer dat die koning nie van v 16 weet nie) .
Die verteller beskryf nie een van die plckke nie. Die gebrek aan besonderhede skep ruimte dat die leser
assosiasies daaraan kan verleen . Die

"~rteller

1""1 dit aan die leser se verbeelding oor om die besonderhede

voor die geestesoog te sien afspeel. Die bybclse vertelling verloop vinnig en aanhoudend.

4.4 .2.3

Sosio-kulturele gegewens

Die derde soort agtergrondgegewens wat Abrams (1981: 175) noem, is sosiale gebruike en instellings .
Die geimplisccrde leser het die voordeel dat hy nader in tyd aan die gebeure van die verhaal staan.
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Hy

verstaan sosio-ekonomiese en politieke gebruike en instellings wat die verhaal vorm, beter. Modeme lesers
moet op historiese kritiek staatmaak vir kennis oor die sosiale agtergrond in bybclse tye. Waar die inligting
nie beskikbaar is nie, benadecl dit die begrip van die betrokke vertellings .
Daniel 2 gebeur teen die agtergrond van die instelling van wyse manne aan 'n heidense koninklike hof.
Die wyse manne het as politieke adviseurs vir die koning gedien . Hulle het ook dikwels aanspraak gemaak
daarop dat hulle deur die bestudering van voortekens en drome die toekoms kon verklaar (Douglas
1962: 1334-1335).

4.4.3

Karakters

Die verteller skets sy karakters, rangskik die tonele en voeg besonderhede by om sy verhaal
geloofwaardig sowcl as esteties aanvaarbaar te maak.

Elke element speel 'n rol.

Veral in die kort

kortverhale wat in die Danitlboek (Dan 1-6) voorkom, is elke woord funksioneel. So is die wyse waarop die
koning van God praat, woord-vir-woord van belang, want die verteller gebruik min woorde om sy verhaal te
vertel. Hy beskryf sosiale en psigologiese magte mimeties, of plaas dit direk in die mond van sy karakters.
Karakters se bedoelings en motiewe word in Daniel 2 op indirekte wyse weergegee.

Die enigste

uitsondering is die redaksionele nota dat die koning woedend geword het. En die manier waarop dit indirek
weergegee word, is deur die woorde van die karakters . Die leser moet nou die besonderhcde vertaal en
interpreteer, en die karakters se denke en emosionele bclewenisse konstrueer.

So voel die leser eers die

verontwaardiging en dan die vrees van die wyse manne aan, terwyl hy die verbasing van Daniel decl as hy
die nuus kry dat aile wyse manne tereggestcl moet word. Die leser deel in sy blydskap as die koning positief
reageer op beide sy versoek om die droom en sy uitleg te verskaf, en op die reaksie van die koning as die
uitleg aan hom oorgedra word. Danitl se loflied toon sy dankbaarheid en opgewondenheid. Deur dit aan die
leser oor te laat om self die interpretasie te doen, verhoog die skrywer op subtiele wyse sy leser se aktiewe
betrokkenheid by die verhaal.
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Vergelyk 1.5.3.2.2.
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'n Groot deel van spraak in die Bybelse vertelling, en ook in DaniCl 2, val in die kategorie van
voorskriftc!ike spraak.

Dit moedig die hoorder tot aksie aan. Die verhaallyn van Daniel 2 word hierdeur

gedra.
In 'n lang kunswerk is daar ruimte om aan te dui dat 'n karakter se optrede kompleks is, en dat hy op

verskillende maniere in soortgc!yke omstandighede kan reageer. In die kortverhaal is daar meestal nie plek
daarvoor nie. Die verteller bedoel aile optredes van karakters as karaktertrekke. Net die essensiCle aard van
die mens word ",eergegee (Bar-Efrat 1989 :80).
Nie een van die figure in Daniel 2 word dinamies geteken nie. Dit beteken dat geen karakter se profiel in
die loop van die verhaal verander nie.
Die eerste karakter \Vat optree is die Babiloniese koning. Die skrywer teken hom as die een wat mag het
oor die lowe van sy onderdane. Hy droom en eis dat sy wyse manne die droom aan hom bekend maak sowel
as uitIc. Die wyse manne sal groot geskenke en eer ontvang as hulle die koning se opdrag uitvoer. As hulle
dit nie kan doen nie, is hy woedend. Hy gee opdrag dat aile wyse manne saam met hul gesinne doodgemaak
word.

Die skrywer teken Nebukadnesar as die irrasionc!e karak1:er wat nie na die argumente van sy wyse

manne luister dat niemand bevoeg is om iemand anders se droom te ken nie. Slegs die gode kan sulke
geheime openbaar, en hulle bly nie tussen mense nie (v I I) .
Teenoor die koning staan God. Nebukadnesar het die mag om sy wyse manne se lewe te neem, maar
God het die mag om geheime te openbaar. God doen wat geen mens kan doen nie. Hy doen wat Babel se
gode nie kan doen nie (v 47) . Hy stuur die droom, en gee die uitleg (vgl v 28). God wil aan die koning
bekend maak wat aan die einde van dae gaan gebeur. Want Hy ken nie net geheime oor die toekoms nie. Hy
bepaal die toekoms . Hy heers oor die geskiedenis, al dink Nebukadnesar dat hy ' n wcrc!dheerser is.
Die verteHer teken Daniel as dubbc!ganger vir God.

Daarmee veroorsaak die verteHer dat die leser

Daniel se optrede net so gocd kan voorspel as wat hy God se dade voorspeL
regverdig . Die mens weet hoc Hy sal optree.

God is morec! perfek en

Daniel is moreel perfek en regverdig, omdat hy as God se

verteenwoordiger aan die koninklike hof diens docn. Die geimpliseerde leser weet hoe hy sal optree.

Dit

beteken nie dat Daniel en Nebukadnesar plat of staties is nie (in onder andere Longman 1993 : 100 se
k1assifikasie).

'n Plat karakter vertoon slegs een of hoogstens twee eienskappe.

karakterisering in Daniel 2 kan as plat beskryf word.
protagonis.

Die wyse manne se

In Daniel 2 speel Daniel die rol van die held of

Daniel se opponente is sowel Nebukadnesar as sy hand langer,

die hoof van die koning se

Iyfwag. God vervul die rol van die helper. Die verhaalrol van taaksteHer en erkenner van verdienste word
deur Nebukadnesar gevul (Milne 1988 :259).
Die groep wyse manne tree in die eerste dec! van die vcrtelling as 'n karak1:er op (w 4-11). Die groep
word " Chaldeers" genocm.

In die tweede dec! van die vcrhaal word die wyse manne as agente of

funksionarisse geteken (w 27 en 48). Hul karakterisering is hier bloot funksioneeL Na vers 14 word die
wyse manne slegs deel van die agtergrond.
Die verteHer skets Arjok met slegs enkele penstrepe. Arjok word die hoof van die koning se Iyfwag (v
14) en die offisier van die koning (v 15) genoem. Hy vervul in verse 24-25 die funksie om Daniel na die
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koning te neem. Hy is 'n agent in die verhaal, omdat hy slegs funksioneel geskets word . Die enigste wat die
verteller oor sy karaJ..'ter openbaar, is die slinksheid waarmee hy Daniel aan die koning bekend stel . Hy laat
dit k1ink asofDanieI sy vonds is (v 25).
Die karakters se sosiale status kom uit hul woordgebruik na Yore. Daniel in gesprek met Arjok (in v 24)
k1ink heel anders as Daniel in gesprek met die koning (v 27) . Die verskil tussen wanneer die wyse manne

met die koning begin praat (v 4), en W31Uleer Daniel dit doen (v 27), is opvallend.

Daniel gebruik nie die

gebruiklike groet nie: "mag die koning baie lank lewe l " Ek meen die verteller wil daarmee die dringendheid
waarmee Daniel die oudiensie benader, onde:streep . Daniel is angstig om die droom en uitleg te openbaar.
Is dit om die groep wyse manne, waarvan hy en sy vriende deel vorm, se lewens te red?
Daniel se loflicd in verse 20-23 het talle bybelse presedente. Hy gebruik taal wat konvensioneel aan
bybelse skrywers is as hulle van God praat.
Die verteller gebruik ook kontrastering om te karaJ..'teriseer. Die leser voel die kontras tussen die wyse
manne en Daniel aan, asook tussen Daniel en die koning. Die kontras tussen die wyse manne se woorde in
vers 4 en in vers I I val op . Dit is ironies dat die wyse manne wat so gretig was om die droom uit te Ie, nou
moet bely dat hulle dit nie kan doen nie, omdat hulle nie die droom ken nie.
Die verteller se gesigspunt bepaal waar die geimpliseerde leser se simpatie Ie.

Die gesigspunt is

teologies van aard. Dmdat Daniel God se guns geniet, simpatiseer die leser met hom. Die koning en Arjok
verdien antipatie . Die geimpliseerde leser kyk ook na die wyse manne met meewarige antipatie. Hulle is die
deurtrapte skelrns wat die keer uitgevang is.

4.4.4

Intrige

As die karaktcrs die siel van die vertelling is, is die intrige die liggaam.

Die intrige bestaan uit 'n

gesistematiseerde en ordelike stelsel van gebeure wat in tydsvolgorde beskryf word. In kontras met die lewe
- waar die mens voortdurend met 'n eindelose stroom van gebeure gekonfronteer word, wat geen verband
met mekaar toon nie - word die intrige van 'n verhaal gekonstrueer as 'n betekenisvolle ketting van gebeure
wat direk verband met mekaar hou.

Die werklike skrywer organiseer die intrige sorgvuldig deur aile

insidente wat nie direk met die logiese ontwikkeling van die intrige te doen het nie, uit te skakel (Bar-Efrat
1989:93).
Die intrige het te doen met die spanningslyn wat stadig tot 'n klimaks klim, en dan terugsak tot 'n
ontspanne staat. Intrige-ontwikkeling verloop soms ook anders. 'n Skielike draai in die verhaal stuur dalk
die ontwikkelingslyn in 'n heel ander rigting. Die intrige van Daniel 2 verloop egter langs die t:adisioneie
Iyn
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Hoogtepunt

Afloop

Einde

Konflik / spanning

Droom

(v I)

Versoek aan wyse manne (v 2)

Wyse manne se onvermoe (v II)

Daniel vra uitstc1 (v 16)

Daniel bid (v 18)

Daniel kry antwoord (v 19)

Daniel voor koning (vv 27-45)

Koning eer Daniel (vv 46-49)

In die sentrum van die intrige staan die konflik oor die proklamasie vir die teregstelling van aile wyse
mannc.

Die volgarde waarin die verhaal verloop, is beide temporec1 en kousaal. Nadal die koning droom, rocp
hy sy wyse manne . Daniel beland voor hom omdat die wyse manne nie sy droom kan verklaar nie. Hieruit
vloei dat Daniel die openbaring van die droom en uitleg ontvang. Die koning vereer Daniel. Elke insident
vind aansluiting by dit wat reeds gebeur he!.

Die vertellcr kon gebeure beskryf wat nie direk by die
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voorafgaande aansluit rue. Hy doen dit rue in die kortverhaal nie, omdat hy die intrige-ontwikkeling tot die
minimum beperk.
Die aantal karakters wat meestal by 'n intrige betrokke is, is slegs twee. Die verteller beperk doelbewus
die aantal, sodat die leser se aandag rue afgelei word nie. Die verteller wil die leser op 'n paar fokuspunte
binne die toneel laat konsentreer. Die

p~rtye

in Daniel 2 is die koning en die wyse manne, die koning en die

hoof van die Iyf.vag, en die korung en Daniel. Die intrige is uitsluitlik in dialoogvorm .
Daar kom geen satellietgebeure in Daniel 2 voor nie. Aile gebeure is kembelangrik . Kemgebeure het
te doen met keuses wat die ontwikkeling van die intrige direk belnvloed.

Elke gebeure wat in DaniCl 2

geskets word, is kousaal belangrik vir wat daarop volg.
Die verhaal word analepties vertel, maar die uitleg van die droom is 'n prolepties. Altans, dit is hoc die
gelmpliseerde skrywer dit bedoel het. Die ge'impliseerde skrywer beskryf in die uitleg die politi eke toekoms
van die aarde. Op Nebukadnesar se ryk volg nog vier ryke . Hiema word aile aardse ryke vemietig (die hele
beeld), en 'n ewige koninkryk gevestig.

Die werklike skrywer gebruik geskiedenis om die proleptiese

uitsprake te maak. Die erugste deel wat werklik proleptics is, is die slot van die droom, wat na die oprigting
van die goddelike ryk verwys. Die skrywer gebruik prolepses as 'n rctoriese instrument om substansie aan
die waarde te gee wat hy met die vertelling wil demonstreer. Die waarde is: God rcgeer soewerein.
Die uitleg van die droom definieer kousaliteit in die politiekc sfeer teologies. Die een ryk volg die andcr
op, omdat God se hand dit beskik . Die uitlcg van die droom vorm 'n intrige-binne-'n-intrige. Die wcrklike
intrige is die koning wat droom, die wyse manne wat dit nie kan verklaar rue, maar Daniel wat weI daarin
slaag.

Binne die droom kom die intrige voor van wat met Nebukadnesar, en aile politieke wereldheersers

gaan gebeur.
'n Konflikanalise van die vertelling dui aan dat konflik tussen die koning en die wyse manne voorkom,
omdat hulle nie die droom kan uitle rue. Dit lei tot die proklamasie dat hulle en hul gesinne (v 5) vemietig
moet word.

Binne die konteks speel die volgende episode af, as Daniel met teregstelling gekonfronteer

word. Die sterrekykers se konflik word Daniel se probleem. Hy ontlont die situasie as hy die koning met sy
inIigting tevrede stel.
Die stryd in die verhaal kom voor tussen Daniel en die koning, as die koning DaniCl se voortbestaan
bedreig. Die verteller noem doelbewus dat Daniel slegs indirek betrokke by die konflik is . Hy kontrasteer
so die onvermoe van die wyse manne se gode met Daniel se God se vermoe.
Die gebeure van die droom vorm 'n herhalende vertelling, wat slegs een maal plaasvind. Die verteller
verwys egter by herhaling daarna.

4.4.5

Kenmerkende skrywerstyl

'n Skrywer word aan sy styl uitgeken.

Die skrywer van Daniel I en 2 se styl word onder andere

gekenmerk deur herhaling van woorde en frases, die gebruik van getalle en Iyste, irorue en kontras . 209

209

Die stylelcmente is meer volledig in die detail-analise bespreck.
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4.5 Slot

Ten slotte, twee parallelle temas word regdeur die vertclling gevind . Daniel loof God in sy lied omdat
Hy die toekoms aan Godvresende en wyse manne openbaar.

Onderskeie van die tema maar kongruent

daaraan is die tema van God se soewereine regering. Die twee paralellelle temas kom ook in die koning se
reaksie in vers 47 voor. En die temas word ook in Daniel se verklaring van die koning se dreom en uitleg
gevind.
Die vertelling funksioneer rondom die koning se dreom en uitleg.

Dit is die objek waarvODT in die

intrige gesock word, en wat deur Daniel gevind word. God gee die openbaring, en die koning se probleem
word opgelos.

Maar die vertelling funksioneer oak op ' n tweede vlak (Venter 1993 :1019). Die vertelling

gee inligting oor God se opperheerskappy en beheer oor die koninkryk van Nebukadnesar. Dit is die tema
wat in die "off-centre position" in beide die gedig en Daniel se verklaring van die droam en uitleg gevind
word. So vorm die tema, die soewereiniteit van God, die sentrale tema van die vertelling.
Daniel 2 maak die teologiese stelling dat dit God is wat agter die skerms van die heclal beheer uitoefen .
Vir die tweede eeuse geimpliscerde lesers mag dit Iyk of die koning se mag so groat is dat hul lewe in sy
hand is . Die skrywer van Daniel 2 beklemtoan egter God se mag wat verder as die koning se mag strek. Dit
kos geloof om te se dat die wereld nie ontspoar het nie, soos dit met tye Iyk, maar dat God in beheer bly.
Soms mag dit Iyk asof Hy onkant betrap word deur wat met die mens gebeur, of deur wat die mens laat
gebeur.
Vir ge10wiges hou die verhaal groot bemoediging in.

Die bemocdiging word gesimboliseer deur die

loflicd wat in die sentrum van die hoofstuk voorkom. Die tempellofsang is deur Antiochus IV stilgemaak.
Die gelowige sing te midde daarvan 'n nuwe loflied: ons God heers oor al die heersers' Hy is die Here van
ons veroweraars se gode!
Dit benodig 'n geloofsperspektief om op twee vlakke na die werklikheid te kyk. Omdat gelowiges deel is
van die magtige, analities-wetenskaplike mensdom wat so gesekulariseerd geraak het dat dit meen dat die
mens alleen alles beheers en dat hy die maatstaf vir alles is, kos dit moed en geloaf om verby die wereld en
die mens te kyk en die Werklikheid raak te sien . Dit is maklik om wanneer probleme oarweldigend groot
raak, aan perspektiefblindheid te Iy (C Ie Roux 1995 :22) . Dan word dit krities belangrik om aardse magte
relatiefte sien in die lig van die ewige ryk wat op pad is .
Dit mag soms Iyk asof God onttreon is, of Hy uitgedien geraak het, asof daar nie meer vir Hom plek is
rue.

Die tempelontwyding het God se kalklig gestee!.

Zeus Duranos troon hoog in die voorhof van die

tempe!. Daniel wil sy volk leer om die bedreiging wat Antiochus inhou. vanuit God se perspektief te beskou .
As gelowiges se loflied stil word, mag hulle raaksien dat enige aardse mag voor God se mag sal swig.
Dan word Daniel se loflied hul eie: Loaf die Here, want aan Hom behoort die mag. Hy heers oor aile
heersers!

AIle mag is aan Hom ontlcen, en word weer aan Hom onderwerp wanneer Hy kom om sy

koninkryk te vestig.
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In sy poging om relevant te wees, laat die siening wat die vierde ryk as Rome beskou die gebeure in die
hoofstuk direk aansluiting vind in die modeme tyd . Die modeme mens, is die primere bewering van die
sineing, leef vandag in die tyd van die vierde ryk. Die relevansie

Ie egter op

'n ander vlak, waar eerlik met

die tydgebonde teks gestoei word. Dan word dit nie bclangrik om die tipies Westerse vraag aan die teks te
stel na waner entiteit die vierde ryk verwys nie.
wcreldmagte deur tyd heen uil.

DaniCi 2 beeld die verhouding IUssen God se kerk en

Die vraag wat beantwoord, is : aan wie behoort uiteindelike mag?

En

DaniCi hoor die antwoord onomwonde as God hom in die hoogsle posisic aan die koningshof aanstel, en die
gawe gee om die geheime van die toekoms te flpenbaar.
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5.1 Inleiding

5.1.1

Vraagstelling

Die ondersoek na die teologiese waarde van die Danielverhale is gebore uit ' n bepaalde hemleneutiesteologiese vraagstelling. Hoc word die bybclse teks gelees ? Die klassieke Pinksterbeweging Ices die Bybel
Iiteralisties, omdat die beweging die gesag van die Bybcl aan die letterlike historiese betroubaarheid van
gebeure koppel. Navorsing wat gedurende die afgclope eeu gcdoen is, toon egter aan dat die Danielverhalc
nie histories van aard is nie . Die Danielboek gee voor om ' n konteks in die sesde eeuse Joodse ballingskap
te he. Maar die samestelling van die bock dateer uit die tweede eeu, en die konteks daarvan is die krisis wat
in Judea as gevolg van Antioehus IV Epifanes se helleniseringsprogram ontstaan. Jode word voor die keuse
gestcl om aan Antiochus IV se opgawe tot hellenisering toe te gee en hul godsdiens af te sweer, of aan hul
God getrou te bly. Die skrywer van die DaniClvcrhale praat haar lesers moed in deur verhale van vier Jode
se getrouheid aan JHWH in ballingskap te vertel.

5. 1.2

Waarheidsvraag

Wannccr die Danielboek as ' n tweede eeuse \Verk gclees word, stel dit vrae oor die waarheid rondom die
betekenis van die verhale. Kan die hedendaagse leser die boek glo? Het die bock nog teologiese betekenis
as dit nie letterlik histories is nie? Die studie lei tot die gevolgtrekking dat sodanige vrae uit ' n positiwistiese
geskiedsbeskouing gebore is, wat (onder mccr) die gesag van die Bybel aan die feitelike korrektheid daarvan
afhankJik stc! . Wat nodig is, is dat die verhale los van die modeme geskiedenisbeeld gelees word. Die
modeme geskiedbecld is reeds gedateer.

Die studie stcl voor dat die verhale vanuit die modeme

Iiteratuurwetenskap ondersoek en geinterpreteer word .

5. 1.3

Literer-historiese benaderingswyse

Die verskillende Danielverhale het egter ook in verskeie historiese kontekste gefunksioneer. Daarom is
dit belangrik dat die insigte wat die historiese kritiek in die ondersoek na die Danielverhale gebring het.
verreken word .

Hierdie studie gebruik

n litercr-historiese benaderingswyse om die bybelse teks

narratologies te Ices en te verstaan.
Die eerste twee Danielverhale (Dan 1-2) word eksemplaries ondersoek, as verteenwoordigend van die
verhalekorpus van Daniel 1-6. Die verhale kan egter ook op ander gronde vcrdecl word .
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In die liten;re benaderingswyse benut die studie struktuur-analise sowel as narratologie om die teks te
ontsluit.

In die struktuur-analise ondersoek die studie die grammatologiese struktuur deur te let op die

funksies van die elemente waaruit die vertelling opgebou is . Hiema word in 'n semiotiese ontleding die
waardes of oortuigings bepaal wat die skrywer deur haar teks oordra. In die narratologiese sintese bespreek
die studie ten slotte die elemente waaruit die verhaal opgebou is: die rol wat die werklike en gei"mpliseerde
verteller in die vertelling speel; die plasing van die tempore Ie, ruimtelike en sosiale agtergrond van die
vertelling; die inkleding van die karakters of rolspelers; die ontwikkeling van die intrige en die gebruik van
stylclemente.

Die studie trek ook in die metode-pluralisme of omvattende benadering die insigte by wat

histories-kritiese navorsing oor die DaniCiverhale ontwikkcl het.

5.2 Forschungsgeschichte

In die tweede hoofstuk bespreek die studie aspekte wat in die ontwikkeling van die die diaehroniese en

sinehroniese benaderingswyses in die interpretasie van Daniel 'n belangrike rol gespeel het. Daama word
die Forschungsgeschichte van inIeidende kwessies wat die DaniCiboek raak ondersoek.

5.2.1

Aspekte van die ontwikkeling van Iiten;r-historiese studies

Struktuur-analise ontstaan in die twintigerjare van die vorige eeu met die werk van De Saussure en LeviStrauss.

Hieruit ontwikkcl verskeie metodes, wat litercre tekste sintagmaties of paradigmaties ondersoek.

Narratologiese ondersoek van bybelse verhale kry eers vanaf die tagtigerjare van die twintigste eeu aandag,
met die werk van Genette, Barthes, Bremond en Todorov. Bar-Efrat, Polzin, Bal en White is enkele eksegete
wat belangrike bydraes lewer om Ou Testamentiese tekste te ontsluit. Historiese kritiek word vecl verder
teruggevoer. Die histories-kritiese metodes ontstaan uit die Verligting se beginscl van metodologiese twyfel,
wat bepaal dat mens like rede die enigste kriterium vir die waarheid is. Hieruit groei positiwisme, wat op die
beginsel gebou is dat aile wetenskaplike denke net van die positiewe, dit is die waameembare en gegewe
uitgaan. Die gevolg is dat die Bybel as ' n historiese dokument beskou word, wat soos enige ander antieke
bron ondersoek en bevraagteken word.

5.2.2

Forschungsgeschichte van inIeidende kwessies

5.2.2.1

Datering

In die Forschungsgeschichte van inleidende kwessies word eerstens die ontstaan van die Danielboek

ondersoek.

Die studie onderskryf die hipotese dat die boek in die tweede eeu v.C . tydens Antioehus IV

Epifanes se bewind en die gepaardgaande Makkabese opstand ontstaan het (168-165 v.c.). Die belangrikste
hiervan is die talle historiese onakkuraathede wat die boek kenmerk.

Sodra die skrywer nader aan die
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gebeure van die tweede eeu beweeg, is haar historiese gegewens baie meer korrek.

Ander faktore is die

gebruik van laat-Hebreeus en laat-Aramees in die boek, die vermyding van die IHWH-cienaam, die gedagte
van engele eD die opstanding van die getroues wat eers in die intertestamentcre peri ode ontstaan het, asook
die afwesigheid van heilshistoriese tradisies wat die res van die Ou Testament kenmerk.
Die Danielverhale (Dan 2-6) dateer uit 'n Babiloniese konteks, en die Danielfiguur verwys na n meJoodse legendariese karakter.
regverdigheid bekend was.

Die Danielfiguur is 'n ou Midde-Oosterse patriarg wat vir sy wysheid en

Die skrywer wat die Daniel bock in die tweede eeu saanlstel, benut die verhale

wat gemene besit in die antieke wereld geword het. Sy voeg Daniel I as inleiding by die verhale van Daniel
2-6, asook die DanieIvisioene (Dan 7-12) .
Die historiese onakkuraathede wat die boek kenmerk, skep nie probleme vir die hedendaagse navorser
en Bybelleser nie, as sy in gedagte hou dat die bock deels as volksvertelling (Dan I, 3-6) en deels as
apokalips (Dan 2, 7-12) geskryf is . Apokalipse hoort nie tot die genre van geskiedskrywing nie.

5.2.2.2

Ontstaanskringe

Die Danielboek is na die hoofkarakter vemoem. Sommige wil die skrywer van die bock in die kringe
van die Chasidim soek. Daar bestaan nie genoeg historiese bewyse om te aanvaar dat daar 'n georganiseerde
grocp soos die Chasidim tydens die Makkabese opstand was nie. Wat weI gese kan word, is dat die finale
samesteller van die boek uit ' n groep Jode gekom het wat teen Antioehus IV se helleniseringsbeleid gekant
was . Die groep het uit Dood aan die Makkabese opstand deelgeneem.

Nadat die Hasmonese koningshuis

gevorm is, het die groep hulle daaraan onttrek.

5.2.2.3

Bybelse en buite-bybelse verwysings

Die bybelse leks bevat verskeie verwysings na die Danielfiguur. EsegieI verwys na Daniel in dieselfde
verband as Noag en Job.

Die studie meen die profeet verwys nie na ' n tydgenoot nie, maar na ' n

legendariese figuur, soos Job en Noag legendariese figure uit die gryse verlede is .
Dieselfde legendariese figuur speel ook ' n rol in buite-bybelse tekste. Die Ugaritiese tablette. Jubilee,
Henog en ' n Qumranteks verwys na ' n Danielfiguur wat volgens die mantiese wysheid wys en regverdig
was .

Dit is juis sy regverdigheid wat in meeste verhale tot die Danielfiguur se redding lei .

Die

oorspronklike Silz im Leben van die Danielfiguur het veri ore gegaan teen die tyd dat die tweede eeuse
skrywer die figuur as hoofkarakter vir haar bock opeis .

5.2.2.4

Geskicdenisbeeld

Die DanieIvisioene, wat die droomuitleg van Daniel 2 insluit, skep ' n geskiedenisbeeld wat eIi";wels in
apokaliptiese literatuur voorkom. Die geskiedenisbeeld beskou die geskiedenis van die aarde in terme van
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tydperke. Die tydperke korn tot ' n skielike cinde as God ingryp en redding vir sy volk bring. Geskiedenis is
vir die apokaliptiese skrywer nie die rustige voortgang waar die kultus sentraal staan en die Tara die volk rig
rue. Geskiedenis is eerder die kornbinasie van wat gebeur het asook die toekornstige ingryping van God.
Meeste van die Danielverhale (Dan I, 3-6) deel egter nie ' n apokaliptiese geskiedenisbeeld, of die ander
apokaliptiese eienskappe van die boek nie.

Die uitsondering is die verhaal in Daniel 2, wat wei die

geskiedenisbeeld van die visioene dee!. Die verhaal sluit met die venV)'sing na die ingrype van God, wat ' n
vyfde ryk vestig.

Die studie meen dat dit di ; skrywer is wat die bock in die tweede eeu saamstel, wat die

verwysing na die vyfde ryk en die vemietiging van aile aardse ryke byvoeg. So verleen sy 'n apokaliptiese
dimensie aan haar verhaal, wat die verhaallaat aansluit by die visioene (Dan 7-12) .

5.2.2. 5

Daniel in kanon

Die skrywer benut die verhale om haar lesers te troos en aan te moedig om in die Siriese verdrukking
van die tweede eeu getrou aan hul God te bly. Sy voeg die

visio~ne

by om haar lesers te oortuig dat hul God

in socwereine beheer van die wereld en sy gang is . Daniel 2 se droom en uitleg sluit by die visioene aan as
die skrywer dieselfde betekerus daaraan gee: God se ryk sal aile mens like ryke oorweldig en vemietig .
Die Danielboek kom in die Hebreeuse kanon onder die Geskrifte, en in die latere Griekse vertalings
onder die Profete voor. Die Geskrifte vonn die derde en laaste deel van die Hebreeuse kanon. Die Joodse
besluit om die Danielboek as deel van die Geskrifte op te neem, suggereer dat die Joodse gerneenskap van
die tweede eeu rue die Danielverhale en - visioene as profetiese literatuur beskou het nie.

Hulle het die

Danielboek as wysheidsliteratuur gelees en gei"nterpreteer, op dieselfde wyse as Job of Prediker.

Oat die

Griekse en Siriese vertalers van die Ou Testament die boek Daniel onder die Profete plaas, suggereer dat 'n
verskuiwing in interpretasie van die boek plaasgevind het. Hullc beskou die boek as profeties van aard . Vir
hulle vonn die Profete die derde dee! van die kanon. Die DaniCiboek as profetiese werk het dan ook ' n
belangrike rol in die Joodse opstande van 70 n.C. en 132 n.c. gespee!.

5.2.2.6

Genre

Die beskrywing van die Danielboek se genre het ' n lewende debat oor talle dekades ontlok.

Die

oorwegende tendens is om die verhale as hofverhale te beskryf, wat in twee groepe bestaan . Daniel 2, 4 en 5
vonn een grocp, en die verhalc in Daniel 3 en 6 ' n ander groep . Die eerste groep is verhalc van hofgeskille,
waar 'n geveg tussen ' n howeling en vyandige kollegas tot die oorwinning van die howeling lei. Die tweede
grocp is verhale van hofkonflik of uitredding, wat bestaan uit ' n konflik tussen twee partye waar die een
party die ander wil vemietig.

Dit lei tot die ontknoping waar die verontregte beloon en die skuldige party

gestraf word.
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Die

klassifikasie

van

die

DaniClverhale

IS

problematics

omdat

n

gestandaardiseerde

genreklassifikasiesisteem nie bestaan nie. Navorsers baseer ook hul klassifikasie op gedeelde patrone of op
die verhale se inhoud. Dit lei tot diverse resultate.

5.2.2.7

Sitze im Leben

Vir die DaniClverhale se verstaan is dit belangrik om die vermeende en werklike historiese kontekste of

Sitze im Leben voor OC te hou . Die bock gee voor om in die sesde eeu af te speel , as vier Jode tydens die
Babiloniese beleg teen Jerusalem deur Nebukadnesar na Babel weggevoer word .

'n Deel van die

tempelvoorwerpe beland ook in Babel waar Nebukadnesar dit in die tempel van sy god plaas .
Die werklike historiese Silz im Leben is die tweede eeuse krisis wat deur die Siriese heerser, Antioehus
IV Epifanes, veroorsaak word as hy die Jode dwing om Ie helleniseer. Hy doen dit in wecrwraak op die Jode

se opstandigheid teen sy

be\\~nd,

asook van wee hul politi eke lojaliteit aan sy teenstaanders, die Ptolemeers

van Egipte. Hellenisering is die program om ' n nuwe, ekumeniese wereld tot stand te bring. In die wcreld
leef almal in harmonie met mekaar.

Talle Jode het hellenisering as ' n unieke gelecntheid bcskoll om

Judaisme universecl te maak, sodat Jode in die wcreldgemeenskap opgeneem kon word.

In die groep Jode

val die prominente politi eke en priesterlcierskap van Jerusalem.
Ander Jode, veral op die platteland, was egter meer konserwatief. Hulle weier om die vereistes wat die

Tora stel ter wille van AntiochliS IV se helleniseringsideale opsy te skuif. Antioehus IV reageer op die Jode
se koppigheid deur Jode se onderhouding van hul godsdienstige bepalings te verbicd.

Hieruit groei die

Makkabese opstand, as Jode veg om hul politieke en religieuse vryheid te heMn .
In die omstandighede publiseer ' n onbekende skrywer haar verhale van Daniel en sy drie vriende wat te

midde van die Babiloniese ballingskap en hul verblyf aan die vreemde hof getrou aan die vereistes van die

Tora bly. So mocdig sy haar lesers aan om hulle in hul weerstand teen Antiochus IV se verbiedinge te
versterk. Aan haar verhale vocg sy vier visiocne (Dan 7-12), wat bevestig dat God aJJe heidense regerings
tot ' n val gaan bring. Op die dag gaan Sy die Joodse volk se heerskappy oor die aarde vcstig.
Die Makkabese opstand lei tot die oorwinning oor die Siriese magte, en die ontsetting en wyding van die
Jerusalemtempe!. Die Jode vier elke jaar die Chanllkka-fees om die tcmpelwyding te vier.

5.3 God beIoon getrouheid

5.3. 1

Inleiding

DaniCl I dien as inleiding tot die Danielboek deurdat dit die pick, tyd en omstandighede skets waarbinne
die gebeure van die bock plaasvind.

Die skrywer gebruik die verhaal om die bclangrike temas wat die

verhaJe (Dan 1-6) en visiocne (Dan 7-12) bepaal, aan die leser bekend te ste!' Oor Daniel en sy drie vriende
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refiekleer die skrywer dat hul toewyding aan hul godsdienstige erfenis asook hul wysbeid en mSlg die
bepalende faktore is . Die twee temas kom regdeur die Danielverhale voor.

5.3.2

Doel

Die Jode se geloof word in die tweede eeu deur Antiochus IV Epifanes sc hellenisasiebcleid bedreig .
Die skrywer vertel die verhaal van DaniCi I met die doel om haar lesers te bemoedig om hulle nie te
verontreinig deur ongehoorsaam aan die Tara se bepalings te wees nie. Die Siriese koning het aile Joodse
godsdienstige gebruike verbied. Niemand mag eens ' n kopie van die Tara in haar besit he nie. Oortreders is
met die dood gestraf.
Daniel I vertel van een man wat as magtelose balling aan sy God getrou bly, al bedreig sy lojaliteit aan
sy God sy lewe. En God beloon die balling deur hom as hoogste amptenaar aan die heidense hof aan te stei .
Daniel I bekJemtoon wat die ander verhalc (Dan 2-6) ook s6: God leef en werk in Babel. En God se volk sal
ook in Babel oorleef, omdat Sy by haar kinders is . Die Jode wat in ballingskap verantwoordelikheid vir hul
Jood-wees aanvaar, leef die getuienis dat hulle God se volk is uit.
Struktuur-analities word die Danielboek in twee dele verdcel.

Die verhale (Dan 1-6) word in hy-

modus (derde persoon) vertel, en die visioene (Dan 7-12) in ek-modus (eerste persoon). Die verhale word in
ses eenhede opgedeel, wat met die hoofstukindeling ooreenkom . Die uitsondering is Daniel 4:1-3, wat in die
Massoretiese teks korrek as decl van die derde verhaal beskou word (as Dan 3:31-33). Die ses verhale word
deur temas aan mekaar verbind: die verkryging van wysheid, paleisdiens en geloof in God.

5.3.3

Inhoud

Die verhaal kompliseer teen twee agtergronde: die opleiding van geseiektecrde jongmanne vIr
koninkJike diens en die aanstelling van Joodse ballinge.

Die vier Joodse jongmanne is suksesvol in hul

opleiding en word met eervolle vermelding in die koning se diens aangestel.

En die rede daarvoor is dat

hulle in beginselsake getrou aan hul God gebly het.
Die vraagstuk waarvoor Daniel te staan kom, is die gebrek aan aanvaarbare voedsel.

Die koning

verskaf net die beste voedsel aan die kwekeling-hofamptenare. Maar die kos is om twee redes nie vir DaniCi
aanvaarbaar nie. Die voorbereiding en verskaffmg van die kos bots met sy godsdienstige oortuigings, en die
aanvaarding van die kos vra ' n absolute politi eke lojaliteit waartoe Daniel nie bereid is nie.
Daniel reageer deur toesternming by die hoofpaleisamptenaar te vra. Alhoewel God die beampte gunstig
gesind maak, weier hy. Die skrywer bou spanning op met die vertelling dat God se ingrype oenskynlik nie
effektief is nie. Hiema nader Daniel die amptenaar wat oor die kwekelinge anagestel is, vanuit ' n ander
invalshoek. Die hoofpaleisbeampte meld dat hy bang is die koning merk op dat die vier Joodse jongmanne
se voorkoms nie soos goed soos die ander vertoon nie. DaniCi gebruik dan die argument. Hy versoek dat ' n
eksperiment gedoen word om te bepaal waner groep se voorkoms die beste Iyk: die groep wat die
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koningskos eet, of die groep wat groente nuttig. En om die risiko vir die amptenaar te beperk, koppel hy 'n
tydsbeperking daaraan.
Die resultaat van die proefneming is tweevoudig. Daniel en sy vriende kry toegang tot die kos van hul
keuse, en God seen die vier Jode met wysheid en insig. Daniel verkry ook die vermoe om drome en visioene
uit te Ie.
Die verhaal sluit met ' n ruimtelik-temporele orientasie af, soos dit begin het. Daniel word heel aan die
begin van die ballingskap weggevoer, en bly vir die volle duur daarvan in ' n vreemde hof waar hy diens
vemg.

Hy word simbool van die Jood in ballingskap .

En hy oorleef die Babiloniese ryk wat hom

III

ballingskap weggevoer het. Hy dien totdat Kores se edik Jode in staat stel om na hul tuisland terug te keeL
Die skrywer oorweeg nie verlossing uit ballingskap as oplossing vir Danid se probleem nie. Die rede is
voor die hand Iiggend. Sy gebruik die Babiloniese ballingskap as analogie vir die situasie waarin die tweede
eeuse Jode hul bevind .

5.3.4

Proppiaanse ontleding

In Proppiaanse terme verskaf Danid I: 1-7 inleidende materiaal, wat die inisiCle situasie vorm . Vcrs 8
vorm die komplot-inisierende funksie . Die komplot ontstaan rondom die gebrek aan aanvaarbare voedsel,
wat ' n problematiese situasie beskryf. Die koning is die opponent, ten spyte van sy goeie bedoelings (vir die
rede is hy nie die booswig nie) . Danid se versoek tot ' n toets vorm die stryd met die opponent en die
oorwinning. Vers 16 vorm die likwidasie van die problematiese situasie. Die laaste verse (vv 17-21) bevat
geen Proppiaanse funksies nie . Dit kommunikeer inligting, en vorm ' n konnektief tot die volgende verhaal
(Dan 2) . Die studie beskou die funksie van verse 17-21 nie as genoeg rede om die verhale in Danid I en 2
as een verhaal te interpreteer nie, omdat elke verhaal (Dan I en 2) ' n eenheid vorm .
Die skrywer wend herhaling doelbewus aan om kohesie aan haar verhaal te verleen, en belangrike temas
te bekJemtoon. Herhaling is ' n stylelement van die Danidskrywer.

5.3 .5

Semiotiese ontleding

Die semiotiese ontleding lei tot die insig dat die belangrike waardes van die verhaal soewereiniteit en
verantwoordclikheid is .
Die verhaal beklemtoon eerstens die soewereiniteit van God. Die soewereine God gee in Daniel I (vv
2,9 en 17). Sy gee haar stad en tempelvoorwerpe in die vreemde koning se hand, en Sy gee wysheid aan die
getroue Jode in ballingskap. God is die Een wat aksie bepaal. Die Jode sou nie in ballingskap gewees het as
Sy hulle nie weggegee het nie. Die hoofpaleisbeampte sou nie gunstig gesind gewees het as God dit nie vir
hom gee nie. En die Jode sou nie aan die hof aangestcl word as God nie aan hulle wysheid gegee het nie.
God bepaal die gang van gebeure. Sy is soewerein.
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Tweedens beklemtoon DaniCl I die Jode se verantwoordelikheid in die nuwe situasie aan die heidense
hor Hulle aanvaar verantwoordelikheid vir hul bestenuning as God se volk. God het hulle aan die vreemde
hof geplaas, en Sy roep hulle om getrou aan die God van hul voorvaders te leer

5.3.6

Narratiewe program

Die primere narratiewe program is: Die koning bepaal wat die kwekelinge eet en dink . DaniCl neem
hom voor om dit nie te doen nie. Hieruit vloei die volgende narratiewe program: God gee aan die Joodse
jongmanne wysheid en insig . Die implikasie is dat die Jode getrou aan God gebly het, en Sy hulle met
wysheid daarvoor beloon . Die wysheid stel die Jode in staat om aan die koninklike hof aangestei te word .
Oat God wysheid aan die Jode gee, voltooi die narratiewe program .

Die koning sien die Jode se

uitsonderlike vaardighede raak, en stel hul as anlptenare aan .

5.3.7

Intrige

Die intrige ontstaan as Daniel besluit om nie die koning se kos te eet nie. DaniCl rig dan ' n versoek aan
die hoofpaleisbeampte en amptenaar dat hy en sy vriende van die koningskos kwytgeskeld word .

Die

amptenaar laat toe dat ' n proefneming vir tien dae gedoen word . Wanneer die proefnenLing suksesvol is, laat
die amptenare die Jode toe om hul eie dieet te volg.
DaniCl I: I begin met ' n histories onakkurate verwysmg na 'n Judese beleg en wegvoering in
ballingskap . Indien aanvaar word dat die verhale nie historiese vertelling is nie, maar verhale wat ingespan
word om binne sekere historiese omstandighede ' n retoriese funksie te vervul, skep die historiese
onakkuraathede van die boek vir die leser nie probleme nie.
Die opleiding waaraan die groep jongmanne onderwerp word, is ' n oorgangsrilus . Dit behels dat hulle
van die gemeenskap afgeskei en in ' n tydelike bestaan lussen twee wcrelde ingedwing word. Die jongmanne
kry nuwe name wat van hul nuwe identiteit getuig.

In die fase word die jongmanne gedwing om aile

lojaliteite af te Ie, sodat nuwe lojaliteite gevestig kan word . Eindelik word die jongmanne in die samelewing
geherintegrcer. Dit vorm dan die nuwe wereld van hul bestaan .
Teen die agtergrond is Daniel se besluit om hom nie met die kos te verontreinig nie, belangrik. Hy weier
om totale lojaliteit aan die vreemde koning toe te se.

Die koning sou DaniCl se optrede as rebellie

interpreteer as hy daarvan ge\Veet het, en hom swaar gestraf het.

Daniel se besluit word in terme van

verontreiniging beskryf Sy besluit is godsdienstig gemotiveer. Die koning se dicet het by tye onrein diere
ingcsluit.

Die wyse waarop die diere geslag is, het ook met Mosaiese wette gebots . Die kos \Vat aan die

koning voorgesit is, is eers aan gode gewy. Die verteller het 'n godsdienstige motief as sy Daniel se besluit
meld : sy stel God se opdrag teenoor Nebukadnesar se opdrag. Die besluit oor die voedsel bring die twee
hoofrolspelers, God en Nebukadnesar, teenoor mekaar te staan.
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Daniel se klein daad van selfdissipline en gehoorsaamheid lei tot tot beloning deur God.

Die

geLmpliseerde lesers wat in die tweede v.c. met die dood gedreig is as hulle die kultiese wette onderhou, het
moed geskep uit Daniel se voorbeeld. God beloon die mens wat getrou aan die vereistes van die Wet bly.
Daniel se besluit ter wille van sy godsdienstige verbintenis word 'n simboliese teken om sy verbondstrou aan
sy God te demonstreer.
Daniel en sy vriende word aangestel om voor die Koning te staan. Dit beteken dat hulle in politieke
poste aangestel word. Hulle word die koning se adviseurs en verteenwoordigers . En dit ten spyte van hul
weiering om totale lojaliteit aan die koning te sweer. God kan hulle met die taak aan die Babiloniese hof
vertrou, omdat Sy hulle getrou bevind het.
Daniel I onderstreep die waarde van lojaliteit aan 'n beginse!. Die verhaal demonstreer ' n positiewe
ingeste1dheid teenoor heidense konings. Dit impliseer dat die verhaal nie in die tweede eeu ontstaan het nie.
Die beginsel het nie slegs met kos te doen nie, maar met Jade se beskerming van hul afgesonderdheid en
andcrsheid in die vreemde situasie van die Babiloniese kultuur.

Hoc tree Danitl in die geloofsvreemde

situasie op sodat hy sy lojaliteit aan sy God behou en toon? Dit is die vraag wat die skrywer vir haar tweede
eeuse lesers \Vat hulle in ' n soortgelyke situasie bevind wil beantwoord . Hulle word met die oorweldigend
aantreklike mag van hellenisering gekonfrontcer. Wat moet hulle doen om hul lojaliteit aan God te behou en
te betoon?

5.3.8

Skrywer

Die Danitlverhale se gelmpliseerde skrywer gee voor am rondom die sesde eeu te leef, maar die
werkJike skrywer leef in die tweede eeu .
Die verteller stel die koning se belange-gesigspunt teenoor God se belange-gesip.spunt.

Teen die

agtergrond ontwikkel die intrige. Die gebruik van twee gesigspunte is ironies . Die geLmpliseerde leser hoor
die koning praat, maar weet wat hy nie weet nie. Dit is die Jade se God wat die koning in die posisie geplaas
het waarin hy oar die Jode kan besluit. En sy besluite is steeds aan die Jode se God se beheer onderworpe.
Die verteller brcek die raamwerk van haar verhaal op kritiese plekke am God aan die woord te stel .
Die verhaal (asook Dan 2-6) funksioneer binne die kader van die twee tyd-ruimtelike orientasies. Die
begin en einde van die ballingskap, en Jerusalem en Babel word met mekaar gekontrasteer.

5.3.9

Karakters

Die verteller van Danitl I kontrasteer ook haar karakters met mekaar.
Nebukadnesar geste!.

Koning Jojakim word teenoor

Die hoofpaleisbeampte en amptenaar word teenoor Daniel en sy drie vriende geste!.

Die Judeers word met die wyse manne gekontrasteer. En die god van Nebukadnesar staan in kontras tot die
God van die Jade.
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Daniel I mocdig die gempliseerde lesers aan dat God in beheer is van wat met haar volk gebeur. Sy
regeer soewerein . Sy gebruik haar kinders waar Sy hulle plaas . Sy is die groot God.

5.4 Twee magte in opposisie - Nebukadnesar versus God

5.4 . 1

Genre

Daniel 2 Iyk na ' n droomvertelling. Die uitleg van die droom pas dan ook by die visioene (Dan 7-12) .
Die vertelling is egter in die vorm van ' n verhaal gegiet, en word as een van die Danielverhale geinterpreteer.
Die genre van die verhaal is ' n hoflegende, wat van uitredding verte!'

Die uitredding word deur die

gawe om 'n droom uit te Ie, teweeg gebring.

5.4.2

Funksioncle ontleding

Die vertelling bestaan uit vertelling (vv 1-2, 12-19, 46, 48-49), drie dialoc (vv 3-11, 24-45 , 47) asook ' n
loflied (vv 20-23) .

Die funksionele ontleding daarvan toon dat die verhaal uit die volgende clemente

bestaan. Die eerste vcrs bevat agtergrondgegewens . Dit impliseer inligting wat in Daniel I vervat is . Hiema
word die dilemma beskryf: die koning droom en vra die wyse manne om die droom en uitleg bekend te maak
(vv 1-3). Die wyse manne slaag nie daarin nie, en die koning straf hulle (vv 4-13). Daniel vra hoekom die
wyse manne swaar gestraf word. Hy ondemeem dan om die droom en uitleg te openbaar. Die vier Jode bid
vir die openbaring, en Daniel sing ' n loflied as die Here die geheim van die droom in ' n nagtclike visiocn aan
hom openbaar. Dan meld Daniel by die koning aan (vv 14-28). Die ontsluiting vind in verse 29-45 plaas .
Daniel openbaar eers die droom, en daama vertcl hy wat dit beteken . Die koning reageer deur in aanbidding
voor Daniel neer te val, en te erken dat Daniel se God die Heerser is wat geheime openbaar. Die verhaal
eindig met die koning se beloning aan Daniel en, op Daniel se versoek, ook sy drie vriende (v 46-49) .

5.4.3

Proppiaanse ontleding

As die verhaal in Proppiaanse funksies geinterpreteer word, dui die eerste verse aan dat ' n moeilike
taak geste1 word . Dit word drie maal beskryf (drievoudige herhaling) . Die oplossing van die moeilike taak

is die fokus van die res van die verhaa!. Die wyse manne wend drie pogings aan om in die moeilike taak te
slaag, maar is onsuksesvo!. So beklemtoon die verteller die groot vermoe van die persoon wat dit uiteindclik
regkry om die mocilike taak te verrig. Die verhaal se ontsluiting vind plaas as God Daniel se gebcd verhoor
en die geheim bekend word. Die verhoring van gebcd is die oplossing van die moeilike taak. Die rol van
verse 13-19 en 24-25 is om die twee funksies, opgawe van ' n mocilike taak en oplossing van ' n moeilike
taak, aan mekaar te verbind. Die oplossing van die moeilike taak word in verse 29-45 beskryf. Die koning
se verering van Daniel is in Proppiaanse terme die erkenning en verering van die held. Oat die koning ook
266

Hoofstuk 5: Sintcsc

aan DaniCl se God erkenning gee, is belangrik.

Die verteller wend die element vir belangrike retoriese

funksies aan . Die Proppiaanse analise help die navorser om te bepaal wat van primere belang in die verhaal
is, en om die oppervlakte-struktuur te analiseer.
In dic\ verhaal is DaniCl die held, terwyl die koning die een is wat die moeilike taak stel (in Proppiaanse
terme die vader van die prinses) . Die wyse manne verteen\\oordig die valse held . God is die helper wat die
held in staat stel om uit die verknorsing te kom .

God spee1 ' n aktiewe, delenemende rol wrumeer die

verteller verskeie kere na Haar verwys (vv 23 , 28 en 37). In Proppiaanse terme kan God se rol as motiverend
beskryf word . Sy is ook inisieerder van die motiewe van kanu:ters \Vat tot hul dade en besluite lei .
Die skrywer gebruik herhaling as belangrike stylelement in haar vertelling. Veral in haar beskrywing
van die droom en uitleg gebruik sy herhaling effektief om aan te toon dat die voete, die koninkryk \Vat
verdeel is, belangrik is. En so ook die steen, wat na die nuwe. ewige koninkryk verwys.
Die slot van die verhaal sluit aan by die verhale wat daarop volg. Alhoewel Daniel se vriende geen rol in
Daniel 2 speel nie, is die verwysing na hulle (in vv 17 en 49) belangrik omdat Daniel 3 verder oor hul
ervar.ings handel.

5.4.4

Semiotiese ontleding

In die semiotiese ontleding kom dieselfde twee \Vaardes as in Daniel I voor.

Die droom verwys na

koninkryke wat mekaar opvolg, en van mekaar in mag en invloed verskil. Na alles breek die ryk van God
aan wat die hele bestel van aardse mag vemietig . Dit bestaan vir ' n onbepaalde lang tyd. Die ryk venvys na
God se direkte heerskappy oor die aarde, of die regering van sy yolk. Die \Vaarde wat beklemtoon word is
God se soewereiniteit. Die tema van socwereiniteit bepaal Daniel en Nebukadnesar se lotlied (vv 20-23 en
47).

Die tweede waarde vorm ' n newe-tema, as God Daniel in ' n magsposisie met verantwoordelikheid

plaas. Die tockenning van mag volg op Daniel se gebed (vv 18 en 48). Daniel is die inisieerder wat oor die
dekreet navraag doen, sy vriende byeen rocp en die uitleg na die koning br.ing. Sy vriende baat daarby as
hulle ook in magsposisies aangestel word.
Binere opposisies bepaal die gang van die verhaal. Die verhaal se primere probleem staan teenoor die
oplossing van die probleem. Die versoek van die koning staan teenoor die wyse manne se onvermoe om aan
die versoek te voldoen. Daniel hanteer die probleem deur die onvermoc van die wyse mrume met sy God se
alvermoe te kontrasteer. Die droom beklemtoon die mislukking van aardse ryke teenoor die oorwinning van
die Godsryk.

5.4.5

Intrige

Intrige Ie op twee vlakke. Aan die eenkant het die koning 'n onderonsie met sy wyse mrume, wat tot hul
veroordeling tot die dood lei . Die verteller vertraag die intrige doelbewus om spruming te laat oplaai, deur
die wyse mrume se drievoudige herhaling van hul onvermoe en Daniel se gesprek met Arjok. Hiema beweeg
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die verhaal verder as Daniel sy vriende byeenroep, bid en die uitleg kry. Maar die verteller berig nie dadelik
wat die uitleg is, en of dit die regte uitleg is nie. Eers sing Daniel ' n loflied, wat herhaal word in die koning
se cerbetoning (vgl vv 21-22 en 30 met 47). Die tweede vlak van die intrige bestaan uit die droom en uitleg,
wat 'n verhaal binne 'n groter verhaal vonn.
Danit! gaan vra volgens vers 16 uitstcl van die koning om die openbaring van die droom te kry, maar
moet in verse 25-26 deur Arjok aan die koning voorgestcl word . Redaksie-histories dui die weerspreking
op ' n soom in die verhaal wat die skrywer nie uitgestryk het nie. Struktuur-analities is dit die stylelement
van herhaling wat die gang van die vertelling vcrtraag en die sparUling laat opbou.

5.4 .6

Historiese plasing

Die historiese plasings van die eerste twee verhale, in Daniel I: I, 18 en 2: I, k10p nie. Die skrywer gee
egter nie 'n historiese beskrywing of biografie nie. Die historiese vennelding dien bloot om vir die leser te
verduidclik dat die verhaal op 'n wyse aan die wcreldgeskiedenis yerbind is . So benut die skrywer aspekte in
die geskiedenis om assosiasies vir haar lesers op te roep . Die regeringstyd van Nebukadnesar het politieke
en godsdienstige assosiasies vir die gelmpliseerde lesers ingehou . Die woorde "die tweede rcgeringsjaar van
Nebukadnesar" orienteer en disorienteer die leser gelyktydig. Nebukadnesar was kort op die troon as hy die
droom ontvang. Sy bewind is nog nie teenoor ander aanspraakinakers op die troon

besl~ndig

nie. Die droom

is die gevolg van die koning se politieke onsekerhede. Aan die ander kant sien die leser dat Daniel 2 'n
terugflits is, in tenne van Daniel I.

Die verteller verwag van haar lesers am Ie veronderstel dat

Nebukadnesar in sy eerste regenngsJ3ar Jerusalem verower het.

In sy tweede regeringsjaar het hierdie

aggressor alreeds probleme. Hy moet die mag behou wat hy verower het.

5.4.7

Herhal ing

Die skrywer se gebruik van herhaling kom onder andere in haar benaming van die wyse marme na vore
(oak in Dan 4 en 5). Die tenne wat vir die ses groepe van wyse manne gebruik word, is egter baie vaag. Die
skrywer se doel met die Iyste is nie om duidcLik gedefinieerde groepe aan te toon nie, maar am vir die leser
te verduidelik dat aile wyse manne ingesluit is.

5.4.8

Aramees

In Daniel 2:4b (tot in Dan 7:28) verander die taal in die verhaal na Aramees, as die sterrekykers die

koning " in Aramecs" antwoord. Geen geskikte verklaring hiervcor is nag aangebied nie. Die woorde "in
Aramees" kom nie in die oudste manuskripte voor nie, alhoewel die taalverandering wei voorkom .
Die verteller gebruik eers die Babiloniese name van die drie vriende (v 17), maar aan die einde van die
verhaal se ontknoping weer die Hebreeuse name (v 49). So verduidclik sy op subtiele wyse aan haar lesers
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dat getrouheid aan God beloon . Die Jode word voorgestel as lojale onderdane van die Babiloniese hof, maar
wat bewus gebly het van hul onderskeidende lewenstyl (vgl ook Dan 6:11 , as Daniel tot sy God bid ten spyte
van Darius se verbod) . God gryp in om die Jode uit die krisis te red waarin Nebukadnesar se oordeel oor die
w"se manne hulle gedompel het. Sy doen dit \Yanneer haar kinders hul lojaliteit aan Haar behou deur Haar
as die openbaarder van geheime te erken (vgl Dan 2: 19-23).
Die verwysing na die Joodse God as ··God van die herner' (w 18, 19, 37 en 44) staan (eenoor die astrale
aanbidding van omringende volke. JHWH is die Skepper van heme I en aarde. Sy regeer oor die son, maan
en sterre, wat vir die inwoners van Babel voorwerpe van aanbidding uitmaak .

Die gode is die

vergoddeliking van die natuur. Maar JHWH staan bo alles. Sy is die God van die natuur. Kenmerkend van
die Danielboek is dat God m,rens met ' n persoonlike naam benoem word nie. Aile name vir Haar word uit
verhoudings met Haar gebore.

5.4.9

Loflied

Daniel se loflied (vv 20-23) bestaan uit sewe elemente. SeIVevoudige gebruik het simboliese betekenis
wat op die volmaaktheid van God dui . Die gedig se inhoud bevestig die twee hoofmotiewe van die groter
literere eenheid: goddelike wysheid en goddelike mag. God openbaar wat geen mens kan doen nie. Sy
openbaar Haar direk aan mense (teenoor die wyse manne se aanspraak dat die gode dit nie doen nie - v II) .
Wanneer Daniel die droom aan die koning openbaar, meld hy ter inJeiding dat die koning aan " die laaste
dae" gcdink het voor hy gaan slaap het (v 29) . Die frase kan met "agterkant-dae" vertaal word . Dit kan na
die toekoms verwys (so NAB se vertaling) . Die begrip is nie eskatologies of profeties nie. Daniel verwys
nie na die einde van tyd en die verJoop van gebeure IVat aandui dat die einde aanbreek nie, maar na die
situasie van die leser, met die doel om God se bemoeienis met hul geskiedenis in apokali!ltiese terme aan te
dui . Die verteller dui God se ingrype in haar lesers se wercld aan deur die verlede as voorspelling te beskryf,
sodat die lesers sal verstaan dat God ook die toekoms bepaal. Die koning se agterkant -dae Ie voor God.

5.4 .10

Beeld

Die vraag ontstaan hockom die koning nie sy droom vir die wyse manne vertel nie? Die koning het sy
droom vergeet, of hy wil sy wyse manne toets in ' n saak wat vir hom bclangrik is. Of die eis dat die wyse
manne ook die droom moet openbaar, toon die onredelikheid van Nebukadnesar se sadistiese eise en
onvoorspelbare karakter. Narratologies gebruik die verteller die eis om die onvermoe van die IVyse manne
met die alvermoe van God te kontrastecr. Die wrede straf wat die koning die wyses ople, is funksioneel teen
die agtergrond van heidense konings se arbitrcre regsoptrede en wreedheid. Dit dien in die verhaal om die
gevaar waaraan die Jode bloot gestel word te beklemtoon. God gryp in en openbaar aan Daniel die droom en
uitleg sodat hulle van die wrede koning se oordeel gercd word . Die koning stcl ' n onredelike en onmoontlike
eis waaraan geen mens kan voldoen nie. God bepaal egter die tockoms en kan dit openbaar.
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Die beeld in die droom dien as ' n allegoriese figuur wat die wereld se ryke (of wereldheersers, as
personifikasie van die ryke) as ' n reuse mens voorslel.
Die

beskry\'~ng

Dit kom dikwels in antieke wereldliteratuur voor.

van die beeld sluit ook by Daniel 3 se beeld van goud aan .

Om die koning "die hoof van goud" (v 37) te noem, is 'n slim strategiese beskrywing. In sy volgende
woorde kondig Daniel immers die val van die Babiloniese ryk aan .
Die wereldryke is in een beeld verenig . Teologies beskou word aile ryke oor dieselfde kanl geskeer, al
bestaan e1ke ryk oulonoom.

Vir God is almal onderdele van die groter geheel , \Vat van hubris en

verwaandheid getuig as die mensdom op eie mag staat maak .
Die skry\ver nocm slegs die ryke wat rondom Mesopotamie regeer, omdat dit haar gesigspunt dien .
Alhoewel Egiple ' n slerk politieke mag in die tyd was, vermeld sy dit nerens nie.

Egipte val buite die

raamwerk van die lesers se huidige ervaringswereld .
Die

waardevolle

beeld

met

sy

blink

voorkoms

kontrasteer

direk

onondrukwekkendheid van die steen wat ooglopend ook baie minder waarde het.

met

die

vaalheid

en

Die klip verskil cgter

daarin dat dil nie deur ' n mensehand opgetel word nie.
Die vier ryke is die Babiloniese, Mediese, Persiese en Griekse ryke (teenoor die Romeinse siening, \Vat
hierin Babel, MOOo-Persic, Griekeland en Rome sien) . Die Mediese ryk het wei elf jaar voor die val van
Babel opgehou om as ' n onafhanklike ryk te bestaan . Die skrywer gebruik die geskiedenis slegs om haar
verhaal te dien . Die verwysingspunt in haar evaluasie van historiese gebeure is Joodsc godsdiens en ctiek.
' n Noue verband bestaan tussen die droom in Daniel 2 en die visioen in Daniel 7. In albei gevalle
bestaan die menslike koninkryke slegs vir ' n kort rukkie, en volg die een die ander op . Die menslike ryke
neem ook in waarde af, en raak al meer dierlik. Daarteenoor beheer die soewereiniteit van God die patroon
van die gcskiedenis .
Die skrywer veslig die aandag op die voete, wat na die Griekse ryk verwys . Die ryk het in Palestina as
die Ptolemese en Seleukiede-ryke bestaan het. Die getmpliseerde lesers se aandag word ook hierdeur gewek .
Die Siriese kOnIng, Anliochus IV Epifanes, is besig am hul godsdienstige en nasionale lewe met sy
helleniseringseise te bedreig. Dit bring die vraag: wal het God oor die koning te se? Uit die vraag ontstaan
die fokuspunt van die verhaal.
God oorweldig aile menslike ryke met sy ewige ryk.

" Ewig" dui op 'n onbepaalde of baie lang !yd.

Geen verwysing na ' n messias kom in die bock voor nie. Daniel 2 bevat ook geen profesiee oor die eindtyd
nie. Die skrywer rig haar tot die mense van haar !yd, en bemoedig hulle met die troos dat God die gang van
gebeure in die wereld bepaal. Sy doen dit deur die woorde wat sy in Nebukadnesar sc mond Ie (v 47).
Oat die koning Daniel aanbid deur voor hom te buig en vir hom te offer, het vir Jode deur die eeue
hoofbrckens veroorsaak. Geen mens mag die aanbidding wat God toekom, vir haarself toe-eien nie. Die
skrywer Ie egter fyn humorsin aan die dag met die

beskry\\~g

(v 46). Die JoOO was dikwels in die situasie

waar sy minderwaardig behandel is. En nou keer die situasie om . Die grootkoning buig voor die Jood, en
vereer hom asof hy die God is wat gehcime kan openbaar. Die volksvyand buig voor die Jood!
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5.4 . 11

Gesigspunt

Die verteller is alwetend, maar nie neutraal nie. Sy kies kant vir Daniel, teenoor die wyse manne en die
koning. Wanneer Daniel die tweede keer by die koning kom (v 27), ontbreek die gebruiklike groep. Daniel
het pas sy lollied tot sy God gerig (vv 20-23), en besef dat die uitleg van die droom impliseer dat die koning
nie ' n baie lang lewe toegewens kan word nie (vgl Dan 2:4) .
Die verteller druk haar gesigspunt op die verhaal af.
bevestig dit.

Die vergclyking van verse 10, II en 28 met 47

Sy is egter nie deurgaans direk by die vertelling betrokke om ·n spesifieke gesigspunt af te

forseer nie . So maak sy haar vertelling meer dramatics.

Sy gebruik ook Daniel by twee gcleenthede as

verteller (vv 17-23 en 29-45) . Die verteller beheer die verhaal, en bepaal die karakters se gesigspunt. Deur
Daniel vir ' n lang tyd as verteller te gebruik, demonstreer die werklike verteller dat Daniel se gesigspunt die
gang van die verhaal bepaal.
Die konseptucle gesigspunt in Daniel 2 is die van God. Alhoewel God nie as karakter optree nie, skryf
die karakters aksies en gevolge aan Haar toe. Die beskrywing van Haar invlocd en werk is bepalend vir die
vertelling.

Die konseptuele gesigspunt bepaal ook die perseptuele gesigspunt, wat die perspektief is van

waaruit gebeure in die vertelling aangebied word. Die verteller se oog is op die doel hoekom sy die verhaal
vertel. Sy wil aan die leser die versekering gee dat God in beheer is en dat Sy socwerein regeer. Sy stel haar
hele vertelling hieraan ondergeskik . Selfs die belange-gesigspunt word hierdeur bepaal. Die verteller vertel
die verhaal om Daniel se bclange te dien, want sy bclange staan in diens van God .
Daniel dien as dubbelganger vir God. Sy optrcde is dan ook voorspelbaar soos God se dade. God is
moreel perfek en regverdig. Sodoende word Daniel die enigste bybelse karakter, naas Jesus Christus, wat
morcel perfek en regverdig geteken word.

5.4. 12

Ironic

Die verhaal se ironie Ie daarin dat die koning aandring om die uitleg van sy droom te kry en die uitlcgger
vergocd, alhoewel die uitleg oor sy ondergang berig. Die droom eer Daniel se God, en nie Nebukadnesar
nie. Alhoewel die koning bly is oar die uitieg, vertcl die droom dat God soewerein regeer. Die ironic word
onderstreep deur die verteller se gebruik van !wee gesigspunte: God en Nebukadnesar.
Die verteller k1im nooit uit haar vertelling nie. Die verhaal verloop tern parcel in logiese orde.

5.4.13

Teologiese stelling

Daniel 2 maak die teologiese stelling dat dit God is wat agter die skerms van die heelal die gang van
nasies bepaal. Sy skik wat gebeur ten gunste van haar volk. Wat met die
nie onkant nie.

gelo"~ge

mens gebeur betrap Haar

En so oak nie wat die mens laat gebeur nie. AJ troon die beeld van Zeus Ouranas in die
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voorhof van die tempel, en het die tempelontwyding God oenskynlik onttroon, mag gelowiges na gebeure
vanuit ' n geloofsperspektief kyk.

5.5 Slot
Ten slotte, die hermeneuties-teologiese ontleding van Daniel I en 2 bevestig die hipotese van die studie .
Die Iitercr-historiese benaderingswyse is noodsaaklik om die DaniClverhale se betekenis te ontsluit.

Die

k1assieke Pinksterbeweging en soortgelyke sienings se mening dat die verhale Iiteralisties as geskiedenis
geinterpreteer moet word om die verhale se betekenis bloot te Ie, word daarmee weerlc. Die relevansie van
die DaniClverhale Ie daarin dat eerlik met die tydgebonde teks geworstel word . Wanneer die navorser met
die tweede eeuse teks werk, sien sy raak dat Daniel 2 troos inhou vir die mens wat onder Antiochus IV sc
aanslae Iy. Maar ook modeme mense wat hulle in ' n totaal andcr maar soortgelyke situasie bevind, mag vind
dat God in die chaos van die menslike wereld mense troos .
Alhoewel On eklektiese analise op DaniCl gcdocn is, kan verdere navorsing oor die DaniClverhale hierdie
hipotese verder verfyn, uitbou of sclfs weerlc.
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Addenda

ADDENDUM 1: HOOFSTUK 1
AARNE-THOMPSON SE V::;RRAALTIPES

1.1

Antti Aame en Stith Thompson het in 191 0 hul klassifikas ie vall die wercJd se 'folktales' gepubliseer.
Kort voor lank het die Aame-Thompson-stelscJ die standaard sisteem geword

0 111

I

die duisende bestaande

"folktales" te klassifiseer. In elke geval word die intrige opgesom en in besonderhede geanaliseer. Hieruit
groei ' n stelsc1 van kruisverwysings na die relevante nommers in Thompson se " Moti f-Index of Folk
Literature".

2

Aame-Thompson se gids is in 1961 hersien, en dit organiseer meer as vyfduisend verhale en

episodes onder ' n duisend basiese intriges .
Niditeh & Doran (1977 : 180) het die klassifikasiesisteem van Aame-Thompson op bybelse verhale
toegepas.

Hulle bevind die litercre tipe of vorm van die verhale in Danitl 2, Genesis 41 en Agikar 5-7 is

volksverhale oor wyse manne, wat deur die Aame-lllOmpson verhaal Tipe 922 beskryf word as "Clever Acts

and Words". Volgens Aame & Thompson is daar vier primere komplotgebeure in verhale wat tot Tipe 922
hoort . Elkeen van hierdie primere komplotgebeure is saamgestel uit 'n kombinasie van motiewe van aksie,
karakter, agtergrond, en so meer. Die vier e1emente is :
•

'n persoon van 'n laer status WORD GEROEP VOOR 'n persoon van hoer status OM TE
ANTWOORD op moeilike vrae of om 'n probleem wat besondere insig vereis, op te los;

•

die persoon van hoer status STEL die probJcem wat niemand anders kon oplos nie;

•

die persoon van laer status LOS die probleem op ;

•

die persoon van laer status WORD VERGOED daarvoor.

Binne die primere gebeure bestaan verskeie variasies op die basiese motiewe, wat deur die outeurs
"nuanses" genoem word. Niditeh & Doran vind dat al drie hul tekste dieselfde patroon dec!. Die verhale
kom tipologies ooreen . Waarin verskil dit van die verhale wat oorspronklik onder Tipe 922 beskryf is? Die
hoofbron van variasies tussen die verhale Ie in die nuansering van die basiese motiewe van die verhaaltipe.
Nuanses is bc1angrik omdat dit die besondere etos agter die gebruik van die betrokke tipe verraai .

Die

nuanses van elke verhaal moet afsonderlik beoordeel en beskryf word .
Die verhaaI in DaniCl 2 kom egter nie met die tradisionele weergawe van Tipe 922 ooreen rue. !-lier
word die basiese patroon van Tipe 922 slegs gebruik as raamwerk vir 'n bcJangriker tema oor die openbaring
van die goddelike wil (Niditeh & Doran 1977: 187) . Naas die tipiese motiewe van Tipe 922 , bevat Daniel 2
nog twee aksiemotiewe (gebed en die antwoord van gebed) en een karaktermotief ('n goddcJike helper) wat
vreemd aan Tipe 922 is .

,

Hierdie addisionele motiewe het geen pIck in die tradisionele wysheidsverhale

"Volksverhale" is nie ' n geslaagde vertaling van "folktales" nie. alhocwc1 dit so deur Bosman et aI (198 1:1224)
voorgestel word.
Ek verskaf in die addendum slegs inligting wat van nut is vir die bcsrudering van die Danidverhale. en spesiliek
aan die hand van navorsing wat deur Niditeh & Doran ondemeem is. Die Aarne-Thompson-klassifikasiesisteem
het as sulks min waarde vir die bybc1se navorser.
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waarin wyse manne op hulle eie slaag nie (Niditch & Doran 1977: 190). Motiewc van versoeke am hulp en
die voorsiening van hulp deur 'n helper is eerder kenmerkend van die Aame-Thompson tipes 300-749. In die
gevalle is die helper en helpende aksie gewoonlik magies van aard, maar nie goddelik nie. Die goddelike
(teenoor die magiese) kwaliteit is 'n kulturele P'l2nSe op die basiese motief van hulp, maar die motief bly
steeds vreemd aan Tipe 922 .
Niditch & Doran (1977 : 193) kom dan tot die gevol,,>trekking dat die tradisioncle wysheidsverhaal in
Daniel 2 substansieel hervorm en herbenut is, alhoewel dit nie volledig verlore gegaan het nie. In terme van
die struktuur van motiewe volg Daniel 2 die tradisionc1e orde, maar voeg oak motiewe of inhoudselemente
by wat nie normaalweg in die patroon voorkom nie.

Die tradisionele eenvoudige tema oar wysheid en

sukses verdwyn in die agtergrond as Daniel 2 eerder wys na 'n nuwe vorm waarin die interpretasie van
droomsimbole die aanvaarbare norm word am goddelike open baring te ontvang.
Die gevolgtrekking van die navorsers is dat Daniel 2 in sy basiese struktuur met Tipe 922 ooreenkom,
maar in motiewe groat verskille vertoon. Dit demonstreer die probleme in klassifikasiestc1sc1s wat op temas
of motiewe gebaseer is. Die Aame-Thompson-katalogus wil vir alle temas en alle variasies op die temas wat
in volksverhale voorkom, ruimte maak.

Elke permutasie en kombinasie van motiewe kry 'n onderskeie

katalogusnommer, en word 'n "tipe" genoem.

Dit veroorsaak dat Aame-Thompson met 'n groat getal

verhaaltipes eindig, terwyl elke tipe slegs 'n klein aantal verhale bevat. 'n Probleem wat daardeur veroorsaak
word, is dat mati ewe en temas tussen kategoriee saamval.

Sommige verhale kon maklik by meer as een

verhaaltipe ingedeel word. Dit beperk die waarde van die katalogusstelsel. Dit is nie altyd moontlik am te
bepaal waar een variant eindig en 'n volgende begin nie.

1.2

3

PROPPIAANSE FUNKSIES VAN DIE HEROi"ESE FEeVERHAAL

Propp analiseer feeverhale met die docl am funksies wat daarin voorkom te identifiseer.

Die funksies

definieer die intrige. Elke funksie word gedefinieer in terme van 'n nommer en sinlbool.

Nommer Simbool

f3

afwesigheid

2

'Y

verbod

3

8

skending

4

•

verkenning

5

(

aflewering

6

T]

kuUery

7

e

aandadigheid

8

A

boewery

a

gebrek

B

mediasie, konnel"iewe insidem

9

3

Definisie

Vergelyk 2.8 vir verdere inligting.
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10

C

begin-teenaksie

II

i

venrek

12

D

eerste funksie van skenker

13

E

held se reaksie

14

F

Yoorsiening of ontvangs van magicsc agent

15

G

spatiale oodrag tussen twee koninkryke

16

H

stryd

17

J

brandmerk

oorwinning

18
19

L

afrekening van ongeluk of gebrek

20

t

terugkoms

21

Pr

aglcrvolging

22

Rs

redding

23

0

onherkende aankoms

24

L

ongcgronde cisc van vals held

25

M

mocilike taak

26

N

oplossing

27

Q

erkenning

28

Ex

blootstelling

29

T

lransfigurasie

30

U

sua[

31

W

uoue ofbeloning

1.3

ROLLE IN DIE HEROIESE FEeVERHAAL

Die rolspelers in die intrige word deur Propp se analise aan ' n sfcer van aksie gekoppcl, wat in verband
staan tot die definisie wat van die funksie gegee is. Die sfcer van aksie word aangcdui in terme van die
nommer en simbool waarmec die definisies aangcdui is .

Rol

Sfeer van aksie

boef, skelm

8(A), 16(H), 21(Pr)

held

10(C), 11m, 13(E), 31(W)

skenker

12(0), 14(F)

helper

15(G), 19(K), 22(Rs), 26(N), 29(T)

prinses en haar pa

17(1), 25(M), 28(Ex), 27(Q), 30(U), 31 (W)

verscnder

9(B)

vals held

24(L), < IO(C), I I (f), 13(E»
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ADDENDUM 2: HOOFSTUK 2
2.1

DIE DANleLBOEK AS APOKALIPTIESE LITERA TUUR

2.1.1

Inleiding

Le Roux (19882) maak die opmerking dat die DaniClboek die enigste in die Ou Testament is wat
'"eskatologies" genoem kan word.

Met die tenn "eskatologie" bedoel hy letterlik die kelrnis van die einde

van die huidige peri ode, die teenwoordige tyd en die kort rukkie wat die einde voorafgaan . Israel verwag die
openbaring van JHWH in die toekoms . Die Een wat Hom sal openbaar om sy volk te red, het Hom reeds in
die verlcde geopenbaar. Eskatologie en geskiedenis is onafskeidbaar.

Die eskatologie is nie ' n toevallige

addendum nie, maar ' n essensiCle en integrerende deel van die geloof in God wat in die Ou Testanlent
beskryf word .
Die profete het ook vir die open baring van God gewag, in diesclfde tenne as waar Hy Hom aan sy
verdrukte volk in Egipte deur Moses geopenbaar het. Na Deuterojesaja, Haggai en Sagaria besef die Jode
dat God hulle nie in die geskiedenis red nie, en heil word na die toekoms verplaas. Hieruit ontstaan ' n nuwe
vonn van eskatologie (Le Roux 1988 :4) .
Le Roux (1988 :5) pas Vriezen se werk van 1953 aan om vier periodes in die eskatologie van Israel te
onderskei:
•

n pre·eskatologiese peri ode, voor die klassieke profete optree, as die toekoms in die lig van die
verlcde beskryf word. Amos praat so van die Dag van JHWH ;

•

' n ontwakende eskatologie, met Jesaja en 1cremia, wat praat van ' n nuwe volk en ' n nuwe koninkryk
wat die hele wereld omvat;

•

' n aktualiserende eskatologie, met Deuterojesaja ., \Vat Israel as die lig vir die nasies sien, en die
nasies as vennote in die heil;

•

' n apokaliptiese eskatologiese periode. Dit bestaan uit ' n dualistiese eskatologie waar God en die
wereld geskei word, in die plek van die eenheid wat voorheen tussen plek en tyd (hierdie wereld) en
aksie (God wat werk) bestaan het.

Nou word ' n nuwe koninkryk verwag, wat yerby tyd na die

ewigheid sal strek. God is ook nie meer die enigste handelende figuur nie, maar ander figure word
voorgestel.
Dit beteken dat die nuwe in tenne van die oue verwag word : Hosea praat van ' n nuwe ingang in die land,
Jesaja van ' n nuwe Dawid wat in Sion sal regeer en Jeremia van ' n nuwe verbond . Deuterojesaja praat van
' n nuwe eksodus en Daniel van 'n nuwe koninkryk (Dan 2 se vyfde ryk). Die heilsgeskiedenis bly die nonn
vir die verwagting oor die laaste dae.

Jesaja word aan Amos, Hosea en Miga gekoppel omdat hulle in sy tradisie opuee. terwyl Haggai , Sagaria en
Tritojcsaja die uadisie van Dcuterojesaja voonsit.
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Die teleurstelling as die profesiee oor God se openbaring nie realiseer nie, lei tot ' n herinterpretasie van
die profesiee. Le Raux (1988 : 19) haal Robert Carrol aan wat praat van "cognitive dissonance" am dic nievervulling van profetiese voorspellings te illustreer wat tot herinterp retasie lei . Kognitiewe dissonansie kom
voor as kognisie en gebeure nie saamval nie. Dit word opgelos deur die sosiale ondersteuning van ' n groep
mense \Vat op dieselfde wyse dink, en herinterpretasie wat vir die gaping tussen eskatologie en realisering
voorsiening maak (Le Roux 1988:22) . '

.

ge hennterpreteer.

So word die val van Jeru sa lem en die herbou van die tempel

,

Alhocwel eskatologie uit tockomstige hoop groei, is daar ' n groot verskil.

Toekomstige hoop hou die

oog op die toekomstige open baring van God in die toekoms . Eskatologiese hoop groei tot waar dit die daad
word, om op die grenslyn tussen twee duidelik onderskeie eras te staan . Hier kyk eskatologiese hoop in die
afgrond \Vaar die beskawings vemietig gaan word . Die vemietiging is die voorwaarde vir die aanbreek van
God se nuwe.

7

Oat die einde vir Daniel nie die einde is wat talle Christene voorsien, in terme van hul verwagting van ' n
nuwe hemel en ' n nuwe aarde nie, is duidelik uit die taal wat in die boek geb ruik word. Die tweede hoofstuk
praat van die vemietiging van a l die koninkryke, en die opkoms van 'n nuwe ryk wat die hele aarde sal vul.
Die einde is derhalwe slegs ' n krisis wat tot ' n nuwe periode lei . Die definisie van "qes" word ook by 1
Henog 1 tot 36 asook 1 Henog 91 tot aan die einde van die boek gevind, met die uitsluiting van die
" Apokalips van die Weke" wat anders daama kyk.

Dit beskryf die einde in terme van die oorgang na ' n

volgende periode (Collins 1974a:26-27) . 8

,

,

8

Premillenialistiese dispensasionalisme hou die apokaliptiek van die 8ybel oop deur die laaste toneel van die
eindryd-scenorio slegs vo rentoe te skuif. So word dit na ons eie tyd verskuif: as die planete in 1987 in Iyn kom. of
die millenium draai, ensovoorts. Die teologiese waarheid van die 8ybelse apokaliptici kan egter op ' n meer
verantwoordelike wyse, volgens Towner (1987:281), erken en lewend gehou word. Dit word gesien as paradigmas
van die ervaring van God se reddende mag oor die doad, die bose en verval. Dit is slegs madelle, tipcs en
paradigmas wat elke ervaring betekenisvol maak en die houding teenoor die toekoms bepaal . Deur die apokalipse
as rydtafels te sien, misken die Ieser dat die Woord in menslike vonn na ons toe kom.
"The apocalyptists came to the shocking conclusion that since the fall of 1ereusalem in 587 8 .C. Gad was relatively
absent in history. This rude awakening did not come forth from a specific theory but was based on their experience
of history. The apocalyptists experienced more and more the absence of God from that stage of history in which
they themselves lived. God no longer miraculously intervened in the history of His people as in the former days"
(Le ROlLX 1981:42).
Sien egter Collins (1974a :37) wat meen dat die wcreldbecld van apokaliptiek nie om twee eras draai nie, maar om
twee verdiepings. Dit gaan nie soseer om nou en dan nie, maar om hier en daar. Sien ook Stahl (1994 : 18) se
voorstcl, wat onaanvaarbaar is, dat die periodiscring van die geskiedenis nie slcgs vanuit die ervaring van
veranderinge in wereldmagte kom nie, maar veral "a us der 8eobachtung der Gtiltigkeit astronomischer
Geselzmassigkeiten". "Auch bei der Interpretation der Texte der Danielbibliothck muss immer ein mbglicher
Zusammenhang zu astronomisch-astrologischen Vorstellungen eingerechnet und gegebcnfalls reOektiert werden"
(Stahl 1994: 19).
In die sin was die middeleeuse gebruik wat onder andere in die illustrasies voorkom vir die DaniClboek deur die
dames van Magdeburg, gepas: die stryd lussen Daniel en die heidense koning word geskets in terme van pous
Innocentius III se oorlog teen die verbanne keiser Otto IV. met die pouslike magte as die oorwinnaars (Stahl
1994: 12). Eichrodt (1961 :470) praat van die apokaliptiese idee van die onOInkeerbare finaliteit en totaliteit van die
komende wereldkatastrofe. Dit sal gekenmerk word deur ' n totale vernietiging van die hele kosmos deur vloed en
vuur, en ' n finale oordeel wat verbind is aan die opstanding. Die Danielboek leen hom nie tot so ' n begrip van die

eindc rue.
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Hilton (1995 :99) onthou hoc H H Rowley in 1942 gesc het dat in krisistye daar altyd ' n ontwaking van
apokaJiptiek is .

9

In dieselfde verband het Kiisemann reeds beweer dat apokaliptiek die moeder van alle

Christel ike teologie is .

10

Koch (1972 :14) meen dat Kiisemann se opmerking die begin aandui van modeme

belangstelling in die onderwerp van apokaliptiek . Koch se opmerking het as ' n groot skok vir Duitse teoloe
gekom wat op Bultmann se ontkenning van enige verbintenis tussen ' n Christclike eskatologie en ' n loodse
apokaliptiek gestaan het.

In dieselfde tyd publiseer Pannenberg sy lcsing waarin hy as deel vall sy

gekiedenisfilosofie apokaliptiek as ' n essensiere skakel in die ontwikkeling van egte historiese begrip
beskryf.
Rowley se opmerkings het in 1944 reeds die Engelssprekende wereld van die belang van apokaliptiek
bewus gemaak . Frost (1952) en Plager (1959; sy werk is in 1968 in Engels vertaal) skryf in Rowley se
tradisie.

Ook Von Rad (1965:301-315) se bekende standpunt dat apokaliptiek uit wysheid groei , vestig

aandag op die verskynsel van apokaliptiese literatuur.
Kiisemann en Pannenberg lui nie ' n beweging in nie . Hulle is eerder deel daarvan (Oswalt 1999:3 70).
Modeme belangstelling in apokaliptiek het eerder met die aard van gebeure in die modeme tyd te doen, se
Russell (1971 :5). Die modeme mens sien soms nie kans om met die lewe aan te gaan asof alles normaal is
rue.

Gebeure is te abnormaal daarvoor.

II

Die mense formuleer ' n nuwe geskiedenisfilosofie wat die

gebeure inkorporeer en transendeer.
Buiten vir Russell se sosiologiese verduidcliking vir modeme belangstelling in apokaliptiek, bied Collins
(1984b: I, 12-13) ' n intellektuele rede.

Wellhausen se siening van Israel se geskiedenis het vir die eerste

helfte van die twintigste eeu teologiese denke oorheers. Sy siening ontneem apokaliptiek enige waarde. Hy
beskou dit as ' n ontkenning van die "ware" Ou Testamentiese geloof.

Collins meen die verskuiwing m

teologies-historiese denke het dit moontlik gemaak dat apokaliptiek nuut geevalueer kan word.

2.1.2

Wat is apokaliptiek?

Davies (1985 :66) se waarskuwing is gepas: "'Apocalyptic' and 'apoealyptieism' are notoriously slippery
words".

Die twee vrae wat navorsers besig hou, is : Wat is apokaliptiek? En waar kom dit vandaan? Die

vrae het met definisie en oorsprong te doen.
9

10

II

Dit sien ons weer in die einde-van-die-wereldscenarios wat voorkom by die kerke en bewegings wat ontstaan het
rondom onder andere (om slegs die bekendstes te noem) die Subgenius, Hong-Ming Chen, Branch Davidians,
V1adimia Sobolyov, The order of the solar temple, The House of Yahweh, Arnie Stanton, Terence McKenna,
Greenpeacc en J Richard Gott III (Cox 1998:22-23). Johnson (1988:55) sien in Karl Marx een van die grootste (en
rnees mislcidc) cskatologiesc skrywcrs van ons dag, wat die cindc van 'n wereldorde voorsicn het en alles in dicns
daarvan gestel het. Ook Tolstoy het voondurend gekyk na ' n reuse morelc ommekeer, wat die wereld op sy kop sal
laat staan en ' n hemelse koninkryk vestig. Sy eie utopiese verkondiging was gerig om die millenialistiese gebeure
te help reaJiseer (Johnson 1988: 129).
Towner (1987 :287) meld die interessante feit dat slegs Marxisme en Islam van alle godsdienste en denkrigtings ' n
eskatologie aanbied. By albei is dit 'n hoogs verkone eskatologie omdat dit onderskeidelik beperk word tot die
effektiewe uitroeiing van die ongelowiges en kapitaliste.
Om slegs een voorbecld te noem, Krog (21 Junic 2000: 1-6) venel van die moord van een miljoen mense binne
honderd dae na die Ruandese president in April 1994 dood is. Hoe reageer mense na hulle die doodskampe van
Hitler of Stalin oorleef het?
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Die historiese inligting vir die peri ode waarin Joodse apokaliptiek ontstaan (300 v.C - 200 n.C) , is so
skraps dat albei vrae probleme veroorsaak . Dit is nie bekend wie die literatuur geskep of gclees het, of hoc
wyd die invloed daarvan op die Joodse samelewing was nie. Daarom sukkel die modeme navorser om selfs
te bepaal wat die presiese kenmerke van apokaliptiese literatuur is. Wanneer al die Iyste van kenmerke met
mekaar vergclyk word, voldoen nie een van die apokaliptiesc tekste aan al die kenmerke nie.

2.1.2.1

Kenmerke van apokaliptiek

'n Opsomming van enkcle Iyste skryf aan apokaliptiek verskeie kenmerke toe, wat as volg saamgevat
kan word :
•

dit is openbarings deur buitewereldse bemiddelaars, aan ' n menslike ontvangcr, wat handel oor
redding en verlossing uit die ellendes van die huidige wcreld;

•

redding kom vanuit die bonatuurlike ruimtc;

•

dit bevat 'n eskatologiese dualisme, met ' n duidclike differensiasie tussen twee aeone - die huidige
teenoor die ewige, die tyd van die bose teenoor triomfantelike verlossing, die aardse en die dood
teenoor die hemclse, onregverdiges en die bose teenoor die uitverkorenes en regverdiges ;

•

dit voorsien dat alles op pad na die einde vooraf bepaal of gepredetermineerd is;

•

dit is pseudonicm, wat Hanson (1979:9) toeskryf aan die skrywer se soeke na kredietwaardigheid by
sy leserslhoorders;

•

dit word geheim gehou, omdat dit nie eens deur die skIywer ten volle verstaan word nie; Davies
(1985 :120, en Von Rad 1965 :308, wat vaagweg daama verwys) suggureer dat dit die begin van
Gnostiek kan wees. Die rede wat Davies aanvoer, is omdat apokaliptiek groot waarde aan esoteriese
kennis heg. In Gnostiek is die kuns om voorspcllings te dekodeer, baie belangrik;

•

dit word gekenmerk deur eskatologiese ongcduld;

•

daar kom gereeld noukeurige berekeninge van toekomstige gebeurtenisse voor;

•

die visioene word gekenmerk deur ' n wye strekking en fantasie;

•

getaJle-simboliek speel ' n groot rol;

•

apokaliptiek ken aan engele 'n prominente rol as boodskappers van God toe, en hul taak is om in
belang van die gelowiges op te tree;

•

' n verwagting van lewe na die dood word verwoord (Von Rad 1965 :301-302; Vorster 1986:158-9;
LaCocque 1988 :88 en Verhoef 1993 :83).

Hanson (1979 :6) waarsku dat so ' n Iys se waarde hoogs beperk is omdat verskillende werke unieke
eienskappe vertoon. Dit veroorsaak dat die bronne van apokaliptiek dikwels vcrkeerd vcrstaan word . Die
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navorser kyk mis dat die historiese en sosiale matriks van apokalips nie deur die Iyste van eienskappe
verreken word nie. Dit impliseer dat die essensiCie aard van apokaliptiek nie verklaar word nie.

12

Om na die DaniCiboek as apokaliptiek of apokaliptiese literatuur te verwys sonder dat verdere
kwalifikasies daaraan gegee word, is om die obskure te verduidelik aan die hand van die meer obskure. Dit
veroorsaak meer probleme as wat dit oplos.

Apokalipriek is 'n krisisverskynsel, waar die waardes en

strukture van die samclewing vir ' n minderheidsgroep sinloos word en vervang word met ' n nuwe
betekenisstelseI.

Op die manier word die r.linderheidsgroep nog meer vervreem, ' n marginale groep of

substruktuur wat in konflik met die meerderheidsgroep leef.

Vir die groep Ie die sin van die lewe in die

aanbreek van ' n nuwe weceld, as God afreken met die meerderheid.

13

" An apocalypse is ... designed to be

rhe revelation of rhe divine revelarion as this takes place in the individual acts of a coherent historical
pattern" (Koch 1972:33) . Of in die woorde van Hanson (1995 :10): " ... apocalyptic eschatology is the mode
assumed by the prophetic tradition once it had been transferred to a new and radically altered setting in the
post-exilic community".
Barker (1977-1978 :325) meld dat moderne navorsers dikwcls die DanieIboek as uitgangspunt gebruik
om oor apokaliptiek te dink.

14

Tog bevat Daniel nie al die eienskappe wat in Iyste voorkom nie. Russell

(1992: 104) meen die probleem is dat enige Iys ' n hoogs komplekse verskynsel probeer vereenvoudig.

2.1.2.2

Onderskeidinge

' n Nuttige onderskeid het uit die diskussie gegroei, tussen literere genre (apokalips), ' n sosiale ideologic
(apokaliptisisme) en Iiterere idees en motiewe (apokaliptiese eskatologie).

Apokalips is 'n teks, terwyl

apokalipriese perspektief na ' n gesigshoek verwys waaruit die werklikl1eid beleef word.

' n Apokaliptiese

beweging is 'n groepering binne die maatskappy, terwyl apokalipriek na 'n verskynsel of ideologie verwys
(sien Vorster 1986: 158). Die onderskeid los egter nie aile probleme op nie. So meld Martines (1987 :230)
dat die beperking van "apokaliptiek" tot ' n Iiterere genre te reduksionisties is om reg aan die onderwerp te
laat geskied.

12

13

14

Hanson (1979:6) vra wat die nut van ' n Iys soos die van D S Russell is, wat die eienskappe van apokaliptiek noem:
transendentalisme, mitologie, kosmologiese orientasie, pessimistiese wereldbeeld, dualisme, verdeling van tyd in
eras, numerologie, pseudo-ekstase, kunsmatige eisc van inspirasie, pseudonimiteit, esoterisme, eenheid van
geskicdenis, konsep van kosmiese geskiedenis, spekulasie oor bronne van bose in wereld, konflik tussen lig en
duistemis, goed en kwaad, God en Satan, die seun van die mens, lewe na die dood, individualisme. Hec kan so 'n
beskrywing bydra dat apokaliptiek beter verstaan word?
Larue (1968:3) stem saam: "The fundamental theological problem confronting the apocalypticist is theodiey. The
struggle between good and evil experienced in human life is a microcosmic manifestation of a macrocosmic
phenomcnon". Larue (1968:3) noem ook dat Antiochus IV se vcrvolging van die lode die katalisator word vir
apokalipticse denkpatrone. Die denke se wOrlels Ie in Israel se sakralc geskiedenis. Dic Antiochus-vcrvolgings lei
tot "a failure of nerve, a despair of man 's ability to effect the kingdom of God through his own efforts and a
conviction that the situation could only gct worse until God himself broke in to tenninate the present evil age and
inaugurate the ideal".
"Das Buch Daniel ist das einzige opoko!yptische Buch des AT. In der Gollung der at! Apokalypcn geMren auch
die in les 24-27 vorliegcnde lesaja-Apokalypse und die sog. Kleine Apokalypsc in les 33" (Zenger 1998:458).
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in plaas van 'n definisie is dit beter om 'n beskrywing van die verskynsel te gee, en om dit te beperk tot

' n enkele dokument. Eers hiema kan dokumente met mekaar vergelyk word, sodat die versoeking wecrstaan
word om ' n teks met a priori persepsies te Ices.

2. 1.2.3

IS

Genre

Nie almal stem saam dat daar van 'n genre, apokalipllek, gcpraat kan word nie .

16

Fiorenza (1 983 :295)

wys daarop dat Kiisemann in die 1960's van apokaliptiek as die moeder van die vroee Christelike teologie
gepraat het, terwyl Kurt Koch in die 1970's sy bock se titel ontleen het aan sy stelling dat geleerdes "ral/os

yor der Apokalypllk" te staan gekom het.

17

Die regle vraag, waarop ' n antwoord waarskynlik nie moontlik is nie, is : het die oorspronklike lesers ' n
onderskeie genre bemerk toe hullc die bock gelees het? Indien nie, sou die oorspronklike lesers dit gelees
het teen die konteks van Iiteratuur wat aan hulle bekend is. Dit is die konteks van profesiec en drome van die
Ou Testament, politieke pseudo-profesiee en droomuitlegte wat bekend is uit t",eede ceuse Babel, asook die
verhale oor Daniel in die eerste deel van die bock.

Feit is : die benaming apokalipliek en apokailpliese

lileralllllr het "notoriously slippery words" (Davies 1985 :66) geword. Porteous (1979 : 16) is dalk in die regte
rigling op pad as hy die raad gee dat DaniCi eerder as ' n unieke en onderskeie stuk literatuur beskou moet
word met ' n duidelik gedefinieerde getuienis van sy eie.

Die visioene van DaniCi is sui generis (Davies

1985 :68) . Dit doen nie afbreuk aan die feit dat die bock wei van die Wysheidsliteratuur en die profetiese
boeke en die Psalmboek Icen nie, of dat daar genoeg navolgers was wat dit moontlik maak om van ' n
apokaliptiese beweging te praat nie. Porteous (1979: 182) maak ook die stelling dat dit wyser is om die bock
te interpretecr in die Iig van sy voorgangers, eerder as sy navolgers. Dit noodsaak 'n verbintenis tussen die
interpretasie van die profeteboeke en Daniel. Die Danielboek is nie blote Wysheidsliteratuur nie. Wysheid
het met algemene probleme van mens like bestaan te make, terwyl apokaliptiek hom met besondere historiese
krisisse bemoci . "in Daniel something of old prophetic inspiration is present again confronting the challenge
of a new day" (Porteous 1979: 17).
Collins (l984a:4) poog om die makrogenre van apokalips te omskryf. Die span navorsers van Semeia
doen dit soos volg:

IS

16

17

Dit is Poncous (1979 :16) se raad: "Perhaps the wisest course is to take the Book of Daniel as a distinctive piece of
literature with a clearly defined witness of its own ... it borrows from and is coloured by the earlier prophetic
literature, the Wisdom literature and the Psalms and has its successors in the apocalypses ... "
Daar bestaan ' n verwarring van tenne: die Duitse "Cattung" is ' n k1einer Iitercre ecnheid, maar word ook "Form"
genoem. Die Engelse term "genre" venvys na heel werke soos die evangelies, 'n versameling orakels of epiese
werke, tenvyl 'form" gebruik word om k1einer tekseenhede te onderskei.
Koch (volgens Baldwin 1978: 16) vind die sosiologiese rede vir die nuwe bclangstelling in die ,-yftiger- en
sestigerjare in apokaliptiek. na meer as 'n eeu se venvaarlosing van die onderwerp, in die ontnugtering wat twee
Wcreldoorloe veroorsaak het Martin Luther se aanvanklike opinie oor die apokalipse kom trefJend na vore in sy
beroemde uitspraak: "Gooi die drame in die Elbe" (De Villiers 1987:16). Lutherse kringe bejcen tot vandag toc
oor die algemeen apokaliptiese navorsing met argwaan en suspisie.
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•

Skryfwyse - narratief;

•

Tckstipe - openbaringsgeskrif;

•

Genre - apokalips;

•

Subgenre - apokalips met ' n anderwereldse reis .

18
19

Dit definieer apokalips as ·n genre '·of revelatory literature with a narrative framework, in which a
revclation is mediated by an otherworldly being to a human recipient. disclosing a transcendent reality which
is both temporal , insofar as it envisages eschatological sal vation, and spatial insofar as it involves another,
supernatural world".
Die twee hooftipes is ' n apokalips met en ' n apokalips sonder ·n anderwereldse reis . ' n Kenmerk van ·n
apokalips sonder ' n anderwcreldse reis, soos die DanieIboek, is dat dit a ltyd ' n oorsig oor die geskiedenis in
een of ander vo rm bevat, in die vorm van ' n ex eventu-profesie van geskiedenis .
gerieflik geetiketteer word as 'n historiese apokal ips.

Vir die rede kan dit

Verdere kenmerke van albei subgenres is dat die

ontvanger van die openbaring ·n waardige figuur uit die ou tyd is, wat dui op die pseudonimiteit daarvan .
Die narratiefbevat gewoonlik ' n beskrywing van een of ander soort van hoe die openbaring ontvang is.

20

Die voordecl van SBL se definisie is dat dit breed genoeg is om aile dokumente wat as apokalipties
beskryf is, in te sluit.

Mettertyd mag dit nodig word om enkcle subgenres verder te beskryf.

So maak

Collins (1984b:6) reeds ' n onderskeid lussen historiese apokalipse en anderwereldse reise .
Navorsers het twee besware teen die definisie ingebring . Rowland (1982 : II) nocm dat die verwagting
van ' n nuwe era van heil nie eksklusief in apokalipse gevind word nie. Die verwagting is ' n kenmerk van ' n
groot deel van Judaisme gedurende laat pre-Christelike tye. Hieruit kom hy tot die gevolgtrekking dar dit nie
moontlik is om ' n apokaliptiese eskatologie te onderskei nie. Die eienskap hoort vol gens sy mening nie in
die definisie van die genre apokalips nie. As die navorser tocgee dat eskatologiese bclange nie uniek aan
apokalips is nie, beteken dit nog nie dat dit nie as een van die genre se onderskeidende kenmerke genoem
kan word nie.

Dit word immers nie as uniek of eksklusief beskryf, en ook nie as die hoofkenmerk van die

genre me.
18

19

20

Sien De Villiers (1983:4 7) se kritiek teen die SBL-gracp se genredefinisie: dat dit nooit die clement, die narratie",e
raamwerk, definieer of behoorlik bespreek nie. Dil beteken dal die verhouding tussen ' n apokali ps en die genre
narratief nooit uilgeklaar word nie. Hy is van opinie dal daar beperkle wyses is ",aarop die funksies van
kommunikasie in taal kan plaasvind: venclling, eksposisic, argumenl, beskrywing. Deur dil in ' n Iys weer Ie gee. is
volgens sy opinie die hoofmoontlikheid. Apokaliptiese leksle vo ml nie ' n apane genre nie. Dil bcval wei ' n kode.
die lekenslelsel van daardie kode en die perspektief as tipiese kenmerke (dit is wal SBL in hul paradigma gelys
hel). Die apokaliptiese kenmcrke is nie die kenmerke van ' n genre nie. Apokalipse kan voorkom in enige van die
vyf genres wat hy vermeld as die wyses waarap die funksies van kommunikasie van laal kan voork0111.
Openbaring en Henog is byvoorbccld argumenlalicf. Apokaliptiese lekste kan ook lot meer as een genre behoon .
Hy ondcrskei so tusscn genre en modus waarin die leks gcskryf is. Die modus bestaan uil 'n historiese invariant
soos narratiewe, epiese, dramatiese of satiriese geskrif. "Apocalypses do nol contain narrative pans. They arc
essentially narrative in character" (De Villiers 1983 :49). SBL dui transendensie aan as die sleutelwoord in hul
definisie.
Wills ( 1990:4) gebruik die Aame-Thompson-indeks van verhaallipes, en meen DaiCi 2 is ' n paradigma van die
hoftoneel, Verhaaltipe 922. wat ook in Genesis 41 en die Agikarverhaal voorkom. Sy opmerking dal "genre
classification lies in the eye of the beholder" (Wills 1990: 193) is ook gepas - daar is byna soveel klassifikasies as
navorscrs.
Vir ' n volledige beskrywing van tipes. vergelyk Collins (1979a : 13- 15).
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Hellholrn (1986 :26-27) meld nog 'n beswaar. Die definisie bevat geen verwysing na die funksie van die

genre rue . Op grond hiervan stel hy ' n byvoeging tot die definisie

v~~r:

"intended for a group in crisis with

the purpose of exhortation and/or consolation by means of divine authority" (Hellholm 1986:27) .

Die

probleem is dat geen konkrete gegewens bestaan wat die afleiding onderskryf nie. 'n Meerderheid navorsers
aanvaar dit weI.

Grabbe (1989 :27-47) verteenwoordig 'n ander standpunt.

Hy meen dat apokaliptiese

geskrifte nie die produk van gemarginaliseerde groepe in krisis was nie, maar eerder van visioenere groepe
wat soos modeme milleniaristiese bewegings funksioneer.

2.1.3

Waar kom apokaliptiek vandaan?

Navorsers het gepoog om 'n haalbare werksdefinisie van apokaliptiek te verskaf.
wat hullc moes beantlVoord is: waarin Ie apokaliptiek se oorspronge?

Die volgende vraag

Was apokaliptiek 'n ongclukkige

afdraaipad weg van die profete? Of was dit ' n lineere ontwikkeling van die profete? Is dit ' n noodsaaklike
en toepaslike ontwikkeling van profetiese visie? Wat onderskei profetiese en apokaliptiese eskatologie?

2. 1.3 .1

Profesie en apokaliptiek

Hanson (1976b :32) meld dat die onderskeidende faktor IUssen profesie en apokaliptiek is of die
toekomsvisie met die gebeure van die daaglikse lewe gelntegreer kan word, en of dit 'n radikale breuk met
gewone geskiedenis benodig.

2\

Barker (1977-1978:325) stem nie saam nie. Sy meen Hanson restruktureer

bybelse gegewens as hy 'n onderskeid IUssen profesie en apokaliptiek maak . Sy nocm dat die rede hoekom
normatiewe Judaisme die Danielboek aanvaar het en ander apokaliptiese skry\vers se werke verwerp het, juis
was omdat apokaliptiese eskatologie by DaniCl afwesig is.

Barker definieer egter nie haar gebruik van

"apokaliptiese eskatologie" nie. Sy bedocl waarskynlik daarmee 'n ontkenning van God se betrokkenheid by
aardse geskiedenis.
Von Rad (1965 :301) beweer dat nadat profesie ophou filnksioneer het, Israel steeds na die toekoms
gekyk en oar eskatologiese gebeure gespreek het. Israel het egter nou in ' n heel nuwe vorm gedink, wat met

21

Verhoef (1993 :83) gebruik die beeld dal profesie soos ' n vliegtuig is wal van die aanloopbaan van die geskiedenis
venrek en ' n eskatologiese loekoms binnevlieg, lerwyl apokalipliek 'n vliegtuig is wat deur die slormaglige wolke
van die eskalologiese werklikheid versk)'n om op die aanloopbaan van die hede Ie land. Die hisloriese situasie is
vir die profesie van belang: die apokalipliek kom van God se vertes af om Ie land in die siluasie wal Hy self geskep
hel. Sien egter ook Charles (1963 : 174) wal die ooreenkomsle tussen profesie en apokalipliek vind in die kanale
waardeur die openbaring of ,viI van God ontvang of gesoek word, die visioene (of transe) wat albei kenmerk, die
staat van intense profeliese absorpsie, en allegorie wal vrylik gekonslrueerde en liguurlike beskrywings van
werklike gebeure en persone is. 'n Gocie voorbeeld van allegorie is Bunyan se "Pilgrim 's Progress" . Aune
(1983:41) noem dat die Siriers veral bekend was vir hul profetiese kunsle. So vene! Arrianus van 'n vrou wal
Alexander die Grote gevolg hel om hom mel haar visioene en orakcls Ie lei. Martha, ' n ander Siriese profeel, hel
deur haar orakcls aan die vrou van Marius, die Siriese regeerder vanaf 157, vir alle praktiese doeleindes die
adviseur van die Siriese regering geword.
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die term apakalipliek aangedui kan word. Die rabbi's het volgens Seder Olam Rabba (Verhoef 1993 :84) na
die apokaliptiek verwys as die wettige voortsetting van die werk van die profete.

2. I.3 .2

22

Wysheid en apokaliptiek

Von Rad (1965:303) meen verder dat daar in ' n sekere sin geen verband tussen profesie en apokaliptiek
bestaan nie, behalwe dat albei na die toekoms kyk.
onderskeie sierunge van die geskiedenis.

Die ollversoenbaarheid tussen die twee Ie in die

Von Rad sien die verskil daarin dat die profetiese boodskap sy

wortels in die heilsgeskiedenis van Israel vind, in die uitverkiesingstradisies, terwyl die apokaliptiek geen
melding van Israel se geskiedenis maak nie. Apokaliptiek vermeld nie die patriargetradisie, of die eksodus,
of die Sionstradisie nie.

Di" tradisies kry ook geen vermelding in die DanieIboek nie. Slegs in die gebed

van Daniel 9 word na die Onderwysing (Tara) van Moses en die uittog verwys, maar dit verteenwoordig ' n
sekondcre interpolasie.
Die enigste moontlike wortel waaruit apokaliptiek kan groei, se Von Rad (1965:303-305), is wysheid .
Die argumente wat hy hiervoor aanhaal, is:
•

die tite! van die beweerde skrywer bevat die benaming wyse man en rue proJeet nie;

•

Daniel se voorspellings vloei nie uit ' n profetiese impuls rue, maar uit die interpretasie van drome;

•

die intensie van die bock is nie om deel te neem aan sosiale en politi eke konflikte nie, maar om die
geskiedenis in ' n byna-detcrministiese toonaard te beskryf.

Die outeur kan dus nie as opvolger van die profete beskou word rue.

23

Koeh (1987a:240) se besware hierteen is egter geldig: die "'Ysheidsliteratuur toon geen voml-kritiese
parallelle met die DaniClboek nie, en daar is geen teken van ' n belangstelling in die eskatologie in enige
"'Ysheidsliteratuur wat uit die tweede eeu bewaar gebly het nie (soos byvoorbeeld in die Wysheid van Jesus

Ben Sirag gesien kan word) . Von Rad is reg as hy op die verband tussen "'Ysheid en apokaliptiek "'YS, maar
hy verloor uit die oog dat apokaliptiek in profesie sy ander pa vind (Baldwin 1978 :50).24

22

23

Vergelyk hierteenoor Rabbi Akiba wat volgens LaCoeque (1988:84) sou ges" het dat enigeen wat die apokalipse
lees, sy plek in die komende wercld verbeur.
Soggin (1984 :291-292) stem saam. Apokaliptiek het iets in gemeen met die profete: beide deel geloof in die God
van Israel as die Here van geskiedenis. Hy sal die geskiedenis tot ' n einde bring deur dit te vervul. Daar is egter
sovee! verskille tussen apokaliptiek en profesie dat apokaliptiek hoogstens as ' n "bastard child" van profesie
beskou kan word. Die verskille sien Soggin daarin dat apokaliptiek se boodskap ' n geheim is, wat aan iemand
toevertrou word wat dit moet bewaar en aan die einde van tyd moet openbaar. Hy beskou verkeerdelik wat ' n
liter';re tegniek is om ' n boodskap as geheimnisvol te beskryf, as die werklikheid waarin die boek geskryf is. Die
apokaliptikus is ook nie 'n prediker nie, maar eerder ' n wysheidsleraar, vol gens Soggin.
Vergelyk ook Von der Osten-Sacken (1969:60) se argument dat dit mag wees dat beide apokaliptisisme en die laat
vorme van wysheid in luda van die profete se visioen van God as beide Here van die geskiedenis en Skepper van
die natuur afhanklik is.
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Dit beteken nie dat daar geen verband tussen wysheid en apokaliptiek bestaan nie .

2S

Die skry\ver is

deurdrenk van die wysheids- sowel as profetiese literatuur van sy wcreld, en kan nie anders as om dit in sy
werk en denke te verdiskonteer nie. "It is my tentative judgment that wisdom was wedded to the tradition of
apoealyptie eschatology as a part of efforts being made by visionary cireles to establish their credentials in
the third and second century B.C. at a time when prophetic figures were being regarded with a great deal of
skepticism and even animosity by many religious leaders" (Hanson 1979:9).

2. 1.3 .3

Geskiedenisbeeld

Vorster (1986:160) stem saam: apokaliptiek vind sy ontstaan in ' n radikale breuk met hoe na die hede en
verlede gekyk is, in ' n relnterpretasie daarvan in die Iig van ' n nuwe toekoms. Dit word gekenmerk deur
radikale pessimisme, waar aUe menslike ingryping gelikwideer is, en daar slegs gewag word op die utopie
met sy nuwe simboliese samehang.

Die wcreldgeskiedenis is besig om oor die afgrond te stort, wat as

oorsaak die natuur van die mens, en die ryke wat deur hom tot stand gebring word het.
Die belangrikste vraag wat die ballingskap aan die lood stel, is : wie is in beheer van die geskiedenis?
Die gode van die nasies, of die God van Israel ? Is die gelowige slagoffer van ' n blinde noodlot, of speelbal
van die gode, of kinders van ' n Iiefdevolle God wat met hom op pad is? Is God se mag slegs tot Palestina
beperk, as die Oluniddellike invloedsfeer van Sion? Of heers Hy ook in Babel?
Nog 'n kenmerk van die geskiedenisbeeld is dat daar geen verwagting van redding in die hede voorkom
rue.

Die hele reddingsakti,viteit waama uitgesien word, is eskatologies en toekomstig, en daar kom geen

belydeniskarakter voor nie, sc Von Rad (1965:303). Apokaliptiese Iiteratuur praat van goed en kwaad asof
dit tydloos is. Apokaliptiese Iiteratuur het slegs belang by die laaste geslag van Israel , die wat, soos geglo is,
op die punt staan om die einde van die tye tegemoet te gaan.

In die Danielboek word ' n brec prentjie van die wereldgeskiedenis geskets, waar telkens ' n oorsig oor
koninkryke en hul invloedsfeer gegcc word. Daar word wei bemocienis met geskiedenis gemaak. Maar die
geskiedenis word deterministies voorgestel, asof die mens slagoffer is van besluite wat reeds lank tevore
geneem is, en waarin hy geen se het nie.
Ek meen dat ' n mens hier die paradoksale wyse waarop die boek met determinisme en ' n
geskiedenisbeeld te werk gaan, in gedagte moet hOll .

Die determinisme dien as ' n vertroosting vir die

gelO\vige - asof aJles deur God vasgestel is . Dit is nie in die eerste plek 'n element van die skry\ver se
geskiedenisideologie nie.

So word allegoriese kodes gebruik om die hele historiese proses onder ' n paar

noemers saam te vat en konseptuccl te objektifeer.

En die geskiedenis word geskematiseer en veremg

deurdat dit geskiedenis reduseer tot enkele primere magte wat daarin werksaam sou wees. Die mens is slegs
in beperkte mate agent in wat plaasvind.

2S

Hy het min mag van keuse.

Porteous (1979 : 184) wil die

Die Talmoed beskryf Daniel se wysheid as so groat dat dit die wysheid van die wyses van aile volke aonreL As al
die ,,],ses van die wercld ap een kant van die skaal geplaas word, sal Daniel aan die ander kant swaarder weeg
(Brockhaus s.a.: 12). Die Danielboek stel hom ook immers so voor - tien maal slimmer as die Babiloniese wyses.
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detenninisme reeds in die profeteboeke gaan soek, in hul sekerheid dat JHWH die Here van die geskiedenis
is, en dat sy wil altyd geskied.
Waar die profete regop gaan staan en duidclik hul standpunt gestel het, dikwcls teen die heersende
politieke sentiment, is die skrywer van die apokaliptiek ' n onbekende figuur (of kring,

5005

sommige beweer

- die Chasidim of Maskilim), wat 'n boodskap in verhulde vonn en sonder politi eke ondertone bring. Hy dra
die boodskap oor: die wereldgeskiedenis toon dat aile epogge vooraf bepaal is .

Sommige meen dat die

skrywer van die DaniCiboek gekant is teen enige politieke aktivisme - hy staan by die wat Iyding verdra
eerder as die wapen opneem.

26

Die Makkabecrs se oorwinnings sou dan, volgens DaniCi I I :34, vir hom

onbelangrik wees . 27
As van apokaliptiese literatuur in die DaniCiboek gepraat word, sluit dit slegs die visioene in . Navorsers
tel Daniel 2 gewoonlik saam met hoofstukke 7-12 .

Ek stem saam.

Die samestcller van die boek het ' n

aanpassing gemaak toe hy die verhaal oorvertcl het. In ooreensternming met die gegewens wat die visioene
bevat, skryf hy ' n vyfde ryk in die droom in. Die ryk het ' n tipiese apokaliptiese trek as dit ' n einde aan die
wereldgeskiedenis maak. Die idip, wat die vyfde ryk voorstel, vernietig die beeld.

2.1.3.4

Wysheidsliteratuur

Die hofverhale (Dan 1-6) is duidelik deel van die wysheidsliteratuur. Die wysheidsliteratuur was produk
van wysgere van die Ou Testament wat mense wou help om die samehang of die orde van God in die
skepping raak te sien, en daarvolgens te lewe. Hulle druk hul ervarings, opmerkings en raad uit in spreuke
en spreekwoorde
liedere

(5005

(5005

in Spreuke), beredenerings

(5005

in Prediker), hofverhale

in sommige Psalms - Burden 1987: 198-199).

(5005

in Ester en Daniel) en

Porteous (1979: 184) volg Collins in ' n

onderskeiding tussen " proverbial wisdom" wat die wysheidsliteratuur van die Ou Testament kenmerk, en
mantiese wysheid wat in die apokaliptiese literatuur voorkom. 2B

26

27

2B

Venter (1997a:78) haal navorsing aan wat verskillende groepe of sektes binne die Chasidim identiliseer. Hy
bespreek twee standpunte. Sommige navorsers meen die DaniClboek met sy rewolusionistiese mentaliteit staan
teenoor 'n utopiese Henogboek. Hierteenoor staan die mening dat die groepe waaruit Henog en DaniCl ontstaan,
onderskeie Chasidiese sekles is wat vir lank teen mekaar gestry het maar nou in reaksie op Antiochus IV se beleid
saamwerk. Venter (1997a:79) is van opinie dat die ponering van ' n pasifistiese en militaristiese groep, met die
Henog- en DaniCiboek wat aan ' n groep toegeken word. nie reg aan beskikbare data laat geskicd nie. Groot
onsekerheid bestaan in elk geval oor die gebruik van die term "Chasidim". Verwys dit na ' n groep wat getrou aan
die Tara gebly het, of na ' n groep skfywers of priesters wat leierskap in die rebellie asook die apokaliptiese
literatuur verskaf het?
Vergclyk Stahl (1994:23) se opmerking dat dat die Makkabecropstand voor alles ' n burgeroorlog was, wat lood
teen lood te staan gebring het. Dit was 'n stryd tussen "den Gesetzetreuen und Ablriinnigen". Slegs die antiHelleniste is in stryd met die vervolger, en slegs hulle is "die heiliges". Pro-Hellenistiese groepe word van die
toekomstige koninkryk uitgesluit (Joubert 1979: 135).
Collins (1977 :85) verwys na ' n dokument wat aan Diodorus Siculus (2.30) toegeskryfword waarin hy die volgende
oor die mantiese wysheid van die Chaldeers kwyt raak: "Die Chaldeers se dat die aard van die wcreld ewig is, en
dat die orde en rangskikking van die gehecl deur ' n goddelike voorsienigheid gewaarborg is, dat die individuele
dinge in die hemel voltooi is, nie deur die lot nie maar deur 'n sekere bepaalde en gesette oordecl van die gode.
Deur waamemings van die sterre oor ' n lang peri ode te maak. voorspel hulle talle van die dinge wat sal kom (my
vertaling)". Die tenn wat die Grieke die meeste gebruik vir die beoefenaar van toekomsvoorspelling is mantis, wat
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Die Babiloniese koning moet die bepalings van die Joodse Tara gehoorsaam as hy in harmonie met die
goddelike orde wil wees .

Nebukadnesar bely dit, en kry in die vierde hoofstuk ' n tweede kans, terwyl

Belsasar se lot vooraf bepaal is, en hy ten spyte van sy belydenis sterf. Het dit te doen met sy misbruik van
JHWH se tempelvoorwerpe, of is dit ' n aanduiding van die determinisme wat die visioene kenmerk?

29

Opsommend, Von Rad (1965 :306) meen dat kennis of wysheid (gogma) die senusentrum van aile
apokaliptiese literatuur is . Dit is gebaseer op ' n universele Jahwisme en geskei van die heilsgeskiedenis van
Israel. Dit is die matriks waaruit die apokalipliek groei, meen hy . Oil beteken dat die apokalipliese literatuur
tussen die Wysheidsboeke geplaas behoort te word, soos die Hebreeuse kanon trouens doen.

In die

Wysheidsliteratuur wil die mense van Israel (in gemeen met talle ander volke) die wette probeer verstaan wat
die wereld waarin hul leef, beheers .

Die wette moet gesislematiseer word sodat die mens sy lewe

daarvolgens kan inrig. Hieruit ontwikkel ' n ensiklopediese wetenskap . DaniCi is opgelei as ' n wyse man.
Apokaliptiei is navorsers en geleerdes wat die wetenskap van hul dag onder die knie het.

Daniel is Josef

redivivus.
In die wysheidsliteratuur gaan dit ook om wette, maar nie meer oor die Tara nie. Van wette word op 'n
absolute manier gepraat, as alles-bevattend en met ' n betekenis wat vir aile lye geldig is.

2.1.3 .5

30

Diskontinuiteit tussen profesie en apokaliptiek

Moltmann (1967 :124, 126) maak die belangrike punt dat die hele Ou Testament ekstaologies is omdat dit
vooruit gekyk het na die vervulling van groter en beter beloftes.

As Moltmann reg is, beteken dit dat

apokaliptiek op dieselfde vlak bestaan as die res van die Ou Testament. Moltmann (1967 :132) beskryfdit as
' n kenmerk van eskatologiese profesie dat dit weier om hoop in God te verloor, in die lig van sy oordele .
Profesie projekteer eerder daardie hoop buite die eindelike grense van bestaan.
gevolgtrekking dat apokaliptiek direk in die profetiese tradisie staan. "

Hieruit ontstaan die

in apoealyptie the whole cosmos

becomes interpreted in the light of truth learned from God 's revelation in Israel's history" (Moltmann
1967: 137). Apokaliptiek is die wettige voortsetting van profesie.

Dit beteken dat apokaliptici se visioen

korrek is: die hele geskiedenis staan onder God se "nee" . Die enigste hoop is in ' n toekoms van God wat
radikaal met die huidige werkJikheid breek (Moltmann 1967:229) .
Alhoewel profesie en apokaliptiek dieselfde beginpunt en belang het, bestaan daar tog belangrike
diskontinuiteite. Daar verskyn drie sintetiese studies in die sewentigerjare wat op die diskontinuiteite klem

soms mel "profeel" vertaal word. Die belangrikheid om goddclike boodskappe wal dikwels komplikse simboliek
beval en IlOogs verwarrend kan wees, Ie dekodeer, hellol 'n hoe waardering van die kunsle van die mantis gelci .
29
Daniel 4:14, 17 en 22 kom baie naby aan delerminisme (LaCoeque 1988:98).
30
Canlor (1994: 16) se slandpunl is dal aile Joodse geskiedenis vanaf die Iweede eeu onUlisloriseer is, ook die Tara,
ler wille van Joadse idealisering van hul wortcls. En die rede? "The Imer Maccabees were nOI moral paragons, and
the redacling rabbis apparenUy Uloughl Ihe llislory of Ihis laic Jewish royal dynaslY should fade oul with an accounl
ordy of ils earlier, more positive era - the one celebraled in Ihe feslival of Hanukkah" (Canlor 1994: 13). Daarom
hel Daniel dil in die kanon gemaak om loegelaal Ie word, maar nie die Makkabeerboeke nie.
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Ie. Koch (1972: 130) bcvind dat die makJike verbintenis tussen profesie en apokaliptiek nie stand hou nie.
Morris (1972:31, 34,42, 60, 63) dui punt-vir-punt onderskeidinge aan wat tussen profesie en apokaliptiek
bestaan . Schmithals (1975 :73-77) toon eers die ooreenkomste aan :
•

profesie en apokaliptiek decl 'n begrip van bestaan - dit is histories van aard;

•

dit decl diesclfde konsep van God - Hy is Here van die geskiedenis ;

•

profesie en apokaliptiek deel ook dieselfde becld van die mensdom - dit is ' n historiese
moontlikheid;

•

en dit decl dieselfde konseptualisering van tyd - van liniere progressie na 'n doel.

Tog is die onderskeidinge tussen profesie en apokaliptiek groter . Die apokaliptikus sien homself in 'n
radikale breuk met wat vooraf gegaan het. Hy dra ' n nuwe openbaring. Hy is radikaal pes simi sties oor die
huidige era. Hy voorsien nie dat die huidige weceld gereinig en vernuwe kan word nie. Oaar is ook geen
historiese heil nie. Historiese aktiwiteit word beperk en vervang deur kennis oor die betekenis en uitkoms
van historiese gebeure (Schmithals 1975:80-82) . "Apocalyptic thinks historically in principle,
despairs of history itself .

but it

in the apocalypticist ' s conviction that he stands at the end of history there is

expressed therefore the hopeful, joyous assurance that history is coming to its end - an attitude utterly
impossible for the Old Testament" (Sehmitals 1975 :88)
Oswalt (1999:376) meen Schmithals laat dit Iyk asof die Ou Testament niks weet van heil verby
historiese heil nie. En hy impliseer dat apokaliptiek 'n verval is, ' n agteruitgang van die insigte wat profesie
gebring het.
Weer eens bied die beskrywings nie genoeg lig om die verskynsel van apokaliptiek te verkJaar nie.

2.1.3.6

F M Cross en P 0 Hanson

Cross (1966: 11-30) bespreek ook die oorgang van profetiese na apokaliptiese eskatologie.

31

Hy meen

dat dit eskatologiese profesie se herinvoering van mite in die hoofstroom Hebreeuse denke is wat die weg vir
apokaliptiese visie voorberei het.

Die eksiliese en post -eksiliese profete eien die skeppingsmites asook die

mite van die Goddelike Vegter toe as heil in die geskiedenis nie realiseer nie.

Die mites was latent maar

onderdruk in Israel. So plaas die profete hul hoop vanaf die teleurstellende historiese vlak na die kosmiese
vlak.

Die profete het geweet dat niemand hul profesiee as vals kan bewys as dit op die kosmiese vlak

funksioneer nie. Hul profetiese uitsprake kon nie weer teleur stel nie.

32

Die bekendste student van Cross in die Verenigde State van Amerika is Hanson. Hanson (1979: II) stel
voor dat die oorsprong van apokaliptiek in die onmiddellike post-eksiliese gemeenskap soos verteenwoordig

31

32

Apokaliptiek is ' n opvocdkundige hulpmiddel, in die boodskap van Burden (1987:215), om die nuut
getnterpreteerde boodskap van die profete tuis te bring. LaCoeque (1988: 109) so dat die bron van apokaliptiek in
die dissipels van die groot profete te vind is. "The apocalypse was born of men who had a vision of authentically
prophetic inspiration." Dit was slegs die omstandighede wat hulle genoop het om hul hoop te verplaas vanaf
politieke oplossings na 'n transendente ingrype van kosmiese belang.
Vergelyk ook Cross (1973:344-346) en Carroll (1979 :215-218).
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deur Tritojesaja, Haggai en Sagaria, gesoek moet word. Die rede vi r die oorsprong kom in Deuterojesaja se
eskatologiese visie voor.

Deuterojesaja gebruik mitologiese motiewe in sy geskrif. Sy volgelinge staan die

herbouing van die Tweede Tempel wat EsegiCl se volgelinge deurvoer, teen . Die realiste word magtiger as
die tempel in gebruik geneem word . Die visioenere, wat die dissipels van Deuterojesaja se idees is, onttrek
hulle al meer in apokaliptiese hoop.
mettertyd uitsterf.

Esra en Kronieke se boeke verhaal dat die visioencre as 'n groep

In die donker dae van die Seleukiede en Hasmoneers word die visioencre se geskrifte

herontdek en nuut toegepas .

33

Die ineenstorting ron dam die ballingskap lei tot twee groeperings: die een groep wil terugkeer na die
instellings en gebruike voor die ballingskap, en die marginale groep laat val die k1em op die nuwe koninkryk
ten koste van die ou tradisies .

D ie eerste groep is werklikheidsgebonde en realisties asook pragmaties,

terwyl die tweede groep idealisties en visioener is (Vorster 1986:161).

Die eerste groep, die hicrokrate, is

die afstarrunelinge van die Sadokitiese priesterhuis, wat voor die ballingskap die tempel en kul tus oorheers,
en wat nou (0. a . in EsegiCl 40-4 8) ' n program van hers tel vir die koningshuis en tempel voorste!'
geniet ook die steun van die Persiese oorhecrsers . Vir hulle tree JHWH in die geskiedenis op.

Hulle

34

Hierteenoor ontstaan ' n apokaliptiese beweg ing in die laaste deel van die sesde en die vyfde eeu, wat
aanleiding gee tot Jesaja 24-27 asook 56-66, die Maleagiboek en Sagaria 9-14 . Die visioenere sekteleiers
neem hul toevlug tot ' n simboliese universum wat aan die bonatuurlike wereld georienteer is. Verlossing en
oordeel is redding uil die geskiedenis, en nie langer mecr in die geskiedenis nie. Dit vorm die agtergrond, sc
Vorster (1986:163), vir die verstaan van apokaliptiese tekste: vanuit die verwagting van ' n nuwe eeu en ' n
nuwe wereld word hede, verlede en toekoms geinterpreteer en beleef.
Die element van realisme, \Vat die hicrokrate kenmerk, is besig met die daaglikse onderhoud van
strukture en instellings, om die gemeenskap te onderhou ter wille van ' n kontinue bestaan van die
gemeenskap.

Die visioenere element gebruik as visie die van ' n goddelike orde \Vat aile alledaagse

instellings en strukture transendeer, en dit onder oordeel plaas om daardeur te weier om deel daarvan te
word .

In die spanningsveld tussen realistiese en visoencre, tussen profeet en apokaliptikus vind Hanson

(1979 :30) die daeraad van apokaliptiek.

33

3'

Millar (1976) is ook ' n student van Cross. Hy ondersoek ook Jesaja 24-27. maar kom tot erre ander
gevolgtrekkings. Hy maak nie sovee! van die sosiologiese konflik wat Hanson meen hy daarin ontdek nie. Hy
meen die hoofstukke kom wt die periode direk na die ballingskap. en dit gebruik mitologiese temas in reaksie op
die krisis van die tyd.
Burden (1987:217) verwys na vier groepe wat in die tweede eeu 'n rol speel en invloed uitoefen: die priesters met
hul kuJliesc benadering, profestiesc eskatologie wat deur die tradisionele profete verkondig is, apokalipliese
eskatologie wat die boodskap van die radikale visioeneres is, en ' n filosofiese groep wat in die wysheidskole
bestaan. Volgens hom groei die Selote, Saddusecrs, Farisecrs en Herodiane van Nuwe Testamenliese tye wI die
konflik en amalgamasie van die groepe. LaCocque (1988 :123) haal die werk van die Duitse Joodse geleerde,
Abraham Geiger, van 1857 aan wat in die finale vorm van die Danielteks ' n reDektering van die konflik tussen die
Fariseers en Sadduseers sien, ten tye van die Tweede Tempel (die Jode noem die periode vanal 516v.C. lot 70 n.c.
so). Dit is legalistiese Fariseisme wat metlertyd die apokalipliese element wtdryf, volgens Charles ( 1963: 196). en
die vader van Talmoediese Judaisme word. Apokalipliese Judaisme sien volgens hom mettenyd raak dat die Tora
nie in staat is om die volk tot redding te lei nie, en voeg dan die lcerstelling van geloof deur die genade van God by.
In die sin is apokalipliek die vader van die Christelike geloof. Daar kom geen vermelding van of verwysing na die
Tora in enige Nuwe Testamenliese apokalips voor nie.
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Hanson (1979 :7-8) met sy kontekstuecl-tipologiese benadering is van opinie dat die opkoms van
apokaliptiese eskatologie nie skielik of afwykend was nie, maar die patroon van ononderbroke ontwikkeling
van pre-eksiliese en eksiliese profesie gevolg het.

Invloede van buite (byvoorbecld Persiese dualisme,

Iranese mitologie of Hellenisme) het IMt ingewerk, eers nada! die essensieIe karakter van apokaliptiese
eskatologie reeds tot volle vrug gegroei het. En die invloede is beperk juis vanwee hul periferale aard . 35
Een van die belangrikste bydraes van vormkritiese ondersoek was dat vonne vanuit 'n Sitz illl Leben
funksioneer. Dit is slegs onlangs dat Bybelse eksegete die kwessie ernstig begin neem het. Ook apokalipse
is aan sosiologiese analise onderwerp .

Hanson se bydrae staan bo almal uit.

profetiese eskatologie na apokaliptiese eskatologie.

Hy volg die spoor vanaf

Terwyl profete hul visioencre konsepte met die

werklikheid kombineer, slaag apokaliptiese literatuur nie daarin om hul visioene en boodskap van God se
plan in terme van geskiedenis en politiek te vertaal nie. Hanson (1979 :32) delinieer die sosiologiese matriks
van vervreemding as die konteks waarbinne die verandering in die eskatologiese uitkyk plaasgevind het. Die
politieke, ekonomiese en godsdienstige ommekeer het ' n klinlaat geskep, wat aanleidend was tot die ontstaan
van apokaliptiese bewegings .

Dit impliseer wat die voorwaarde is vir die ontstaan van soortgelyke

bewegings in ons dag.
Hanson gebruik Karl Mannheim se sosiologiese model van kennis om twee mentaliteite in post-eksiliese
Judaisme te kontrasteer: 'n ideologiese en utopiese.

36

Die ideologiese groep verteenwoordig die heersers en

beskerm en handhaaf die status quo omdat dit die strukture verteenwoordig wat aan hulle 'n posisie van mag
verleen. Die utopiese grocp verteenwoordig die verdruktes en sock na verandering deur die status quo te
ondermyn en te vemietig. Hanson neem die konsep van Max Weber oor dat profetisme ' n oprocp tot 'n
breuk met die status quo verteenwoordig, terwyl die priesterskap gewoonlik met die strukture van die

"establishment" verbind word.

Die verdruktes is diegene wat hulself met die profetiese godsdiens

identifiseer, of in Iyn daarmee dink (Hanson 1979:213-214). Troeltseh beskryfdie twee groepe in terme van
kerk en sekte. Hanson meen die hierokratiese party word deur die Sadokiete gelei wat belang het by die
handhawing van mag . Die visioenere bestaan uit die Leviete as kern, wat van die maghebbers vervreem
geraak het toe hullc uit die institusionele magstrukture gegooi is.

Dit is hulle wat wag dat JHWH die

bestaande orde omver werp, waaruit apokaliptiese eskatologie groei (Le Roux 1988: 16).
Hanson (1995 :9-10) vind drie primere faktore wat verantwoordelik is vir die onnvikkeling van
apokaliptiese eskatologie uit sy vroeere profetiese wortels:

35

36

37

•

die self-identifisering van die protagoniste van apokaliptiek met die klassieke profetiese tradisie;

•

die gebruik van koninklike en mitopoiese

37

materiaal, met ' n letterlikheid in die interpretasie

Die Persiese godsdiens beinvlocd volgens Enslin (1971 : ( 107) die Joadse omdat a1bei een Oppergod aanbid, bcide
afgodery binerlik gehaat het. en albci na ' n komende heerlike eeu sock. Die beinvloeding was verseker slegs deur
onbcwuste stimuJasie
Brueggemann (1983 :321) kritiseer Hanson as dat hy te skematies te werk gaan as hy die post-eksiliese Iiteratuur
organisccr.
Hanson (1995:24) definieer 'n mitopoeiese wcreldbeeld as "that Yahweh acts through historical events and persons
to save his people".
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daarvan wat van Deuterojesaja verskil - koninklike teologie cis dat Sion onweerlegbaar en Dawid se
dinastie ewig is;
•

en die konteks van 'n post-eksiliese loodse gemeenskap wat deur krisisse bedreig word en stoei om
by hul nuwe status aan te pas.

Die loodse gemeenskap Iy onder die gebrek aan eenheid in die

gemeenskap, waaruit uiteindelik ' n visioenere en hicrokratiese gemeenskap groei.
Hanson (1995 : II) definieer profetiese eskatologie as ' n religieuse perspektief wat op die profetiese
aankondiging aan die nasie van lHWH se planne vir Israel en die wereld fokus . Die profeet se rol is om sy
getuienis oor die goddelike raad te vertaal in terme van gewone geskiedenis, werklike politick en menslike
instrumentaliteit in God se hand . Dit beteken dat die profeet aan die koning en volk verduidelik hoe lHWH
se planne in die konteks van hul volk se geskiedenis en die van die wereld sal realiseer. Dit is dan ook die
unieke belang van die profete. Hulle was verantwoordelik daarvoor om Israel se godsdiens te historiseer.
Hulle het die kosmiese visie in die geskiedenis gei'ntegreer.
gesekulariseerde, humanistiese wereldbeeld .

Hulle het die mite verruil vir ' n meer

Apokaliptiese eskatologie, daarenteen, is die religieuse

perspektief wat op die bekendmaking (wat dikwels esotenes van aard is) aan 'n kJein handjievol van
uitverkorenes fokus om die kosmiese visie van lHWH se soewereiniteit, spesifiek daarin gelee om die
getroues se lewe te red, aan te kondig. Die visioencres vertaal dit nie meer in terme van gewone geskiedenis,
werkJike politiek en menslike instrumentaliteit nie, omdat ' n pessimistiese siening van die werkJikheid die
post-eksiliese apokaliptiese gemeenskap oorheers. Daniel mag sy boodskap verseel omdat dit nie nodig is
om die twee sfere, die kosmiese en allcdaagse, te versoen nie (Dan 12:4) .
Hierin Ie die essensieie verskil tussen die profetiese en apokaliptiese eskatologie. Die profeet beskou die
geskiedenis as die konteks van goddelike aktiwiteit. Dit is sy taak om die visie van goddelike aktiwiteit van
die kosmiese vlak na die vlak van polities-historiese lewe op aarde te vertaal. Die visioener is ontnugter met
die historiese werkJikJleid, en sy visie word al meer losgemaak van die politieke en histonese sfeer. Sy taal
bly in die van die kosmiese sfeer van die Goddelike Vegter en sy raad vasgevang.
Die pessimisme van die visioener, in teenstelling met die optimisme van die profeet, kan dan ook
verkJaar word uit die verskuiwing wat Iussen profetiese en apokaliptiese eskatologie plaasgevind het.

Die

profeet glo dat die visie van JHWH se herstel van sy volk binne die historiese milieu gaan plaasvind. Die
visioenere dissipels van die profeet dien nie meer as anlptenare van die politieke bestel nie, omdat hul volk
aile politieke strukture deur vreemde oorheersers ontse is . "Tending to respiritualize Yahwism by leaving
their vision more on the cosmic level of the activities of the Divine Warrior and his council, they
increasingly abdicated the responsibility to the politico-historical order of translating the cosmic vision into
the terms of the mundane" (Hanson 1979:26) . Die rcde hiervoor is dat die polities-histoncse sfeer as boos
beskou word, ' n sfcer waaroor hulle nie mecr beheer het nie, soos deur hul omstandighede as post-eksiliese
gemeenskap aangetoon . Deur die vervulling nie meer aan die historiese gebeure te koppel nie, maar aan die
kosmiese sfeer van mite, word ' n ontsnappingsroete uit die groeiende weerspreking tussen die wonderlike
belofte en die harde werkJikheid gevind .
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Die basiese kontinuiteit tussen profesie en apokaliptiek bestaan in die visie van JHWH se volk, as ' n
herstelde en heilige gemeenskap in ' n verhcerlikte Sion.

"It is this basic continuity which compels us to

speak of one unbroken strand cxtcnding throughout the history of prophetic and apocalyptic eschatology"
(Hanson 1979: 12)
Nadat die DanieIboek voltooi is, het die genre minder suiwer geword, met e1emente wat deur ortodoksie
as verdag beskou is. So word dit gekenmerk deur ontologiese dualisme. Vir die rede is Daniel as dec! van
die kanon aanvaar, terwyl die apokriewe en pseudonieme apokaliptiese literatuur uitgclaat is .

2. 1.3 .7

Besware teen Hanson

Hanson toon aan dat eskatologiesc en apokaliptiese visies nie onversoenbaar is nie. Tog funksioneer hy
(en die skool wat deur hom verteenwoordig word) met sekere veronderstellings wat aanvegbaar is .

Hy

beklemtoon die latere profete se gebruik van mitologiese bronlle, wat moontlik niks meer as beeldende
gebruik van analogiee is nie.

38

So word die beeld van die goddelike vegter myns insiens ongegrond gebruik.

Alle navorsers aanvaar nie Hanson se literere en sosiologiese ontwikkclingstipologiec me.
afhankJik van ' n hipotetiese rekonstruksie van Juda se samclewing en geskiedenis.
historiese gegewens aanbied om die rekonstruksie te verdedig nie.

Sy teorie is

Hy kan nie veel

39

Hanson se werk berus op die luns dat die latere profete van mitologiese motiewe afhankJik is om die
konsep van God, wat nou aan die geskiedenis verbind is, uit te brei.

Die nuwe konsep van God en sy

aktiwiteit buite die geskiedenis, wat deur die latere profete geskep word, vorm die anti-historiese basis van
apokaliptiese werke. Dit is egter nie moontlik om na laat-profetiese tekste te verwys wat verseker na God se
aktiwiteit buite die geskiedenis om verwys nie. Die enkele mitologiese verwysings veronderstcl ' n historiese
basis, deurdat die mitologiese verwysing slegs na ' n assosiasie verwys, wat deur die profeet geherinterpreteer
word .

38

40

Die betekenis van die beelde

Ie in Israel se geskiedenis.

"There is thus ample reason to assume that

Die beeld van Leviatan in Job verwys nie na ' n kosrniese monster nie, maar na ' n figuur van binne die skepping
wat maklik deur God onder beheer gebring word. Verwsings na antieke Midde-Oosterse mites kom seIde in die
Bybel voor. En geencen van die verwysings verskyn nie in n radikaal veranderde vonn nie.
Nie almaJ stem saam nie. Ten sp)1e van kritiek op die werk van Hanson meen Le Roux (1988:22) hy vat raak as hy
klem plaas op die invloed wat die val van Jerusalem op die ontwikkeling van eskatologie uitgeoefen het - op hoc
die wereld gesien word en op hoe profesie geag word. Heil word al verder en verder die toekoms ingeskuif.
Hanson plaas ook klem op die verband lussen eskatologie en die sosiale konteks. en praat van verskillende tipes
eskatologie wat verband hou met verskillende sosiale kontekste. Die sosiale konteks vorm volgens Hanson die
perspektief of simboliese interpretasieraamwerk waarbinne die tekste gelees en verstaan moet word, omdat dit
binne die kontekste ontstaan het. Moderne belangstclling in apokaliptiek. en die geboorte van hedendaagse
apokaliptiese bewegings soos Hare Krishna en Process, kan steeds toegeskryf word aan die polarisering van die
realistiese en visioenere clemente van godsdiens. Trouens, die eictydse anrus in ons sameiewing word veroorsaak
deur die bOlsing tussen visioenere jongmense en hul realistiese ouers en voorgangers. In die gebeure, soos deur alle
eeue, sal die aktiwileit van die profetiese figuur wal die lewende kreatiewe spanning tussen visie en werklikheid
behou, die hart van egte godsdiens wees (Hanson 1979:31).
Oil geld ook van die verwysings na die konflik mel die slang, die oorgang van die Rooi See en die komende
vernietiging van Babel (Jes 27: I en 59:9-10) .
<

39

40
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these accounts arc being used in a literary way and not in any sense as an affirmation of their value as a way
of thinking" (Oswalt 1999:380).

41

Oit lei Oswalt (1999383) tot die gevolgtrekking dat die gebruik van mitologiese motiewe nie Hebreeuse
denke sterk beinvloed het nie, en dat laat-profesie rue deur die gebruik van die mitologicse moticwe die ahistoricse klimaat vir apokaliptiek geskep het nie.
Hanson sc kontekstuec!-tipologiese metode is op prosodiese analise gebaseer wat ' n ewolusion';re
patroon van sosiale konflik voorste!.

4,

Oit stc! die skrywer in staat om die verskillende dele van die werk

van post-eksiliese profete in die korrek'!e volgorde te plaas . Hanson se beskrywing van die korrcktc orde
verskil nie net van die kanoniese orde nie, maar ook van die voorstelle van ander navorsers. Oit stc! vrae oor
die betroubaarheid van die metode .
Oit is opvallend dat die twee groepe wat Hanson voorstc! (die priesterlike realiste en anti-institusioncle
visiocnere) analoog is aan die groeperinge van die scstigerjare, as Hanson sy navorsing doen. Oit is ook ' n
geldigc vraag of dit toelaatbaar is om Max Weber en Karl Mannheim sc progranunatiese sierungs van
k1assestryd na die Midde-Ooste van twee en ' n half millenia gelede in te voer. Die gevolg is moontlik dat
geskiederus op Procrustus se bed gerek word om sosiologiese teorie te pas.
Rowland (1982:196) som die argument op : "Nevertheless, it would be wrong to suppose that, by
recovering the resurgence of certain myths in the eschatology of the visionary group which produced some
of the oracles of Third Isaiah, one has necessarily uncovered the essential ingredient in apocalyptic, or even,
for that matter, in apocalyptic eschatology" . Rowland is onseker of 'n beweging gerig tot redding deur God
in cen of ander bonatuurlike sfeer werklik die sleutel tot apokaliptiek vorm.
Ook Hanson se verduideliking hoe profesie tot apokaliptiek gegroei het, slaag rue in aile opsigte nie. Oat
daar ' n verbintenis tussen profesie en apokaliptiek bestaan, betwyfel min. Die navorser sukkel egter om die
verbintenis te beskryf, omdat die apokalipse so kompleks is en moderne kennis van apokalipse se ontstaan en
skeppers so skraps is.

Tussen 425 en 175 v.C. het sekere kritieke elemente profesie op wee gclei wat

apokalips uiteindelik buite die beperkinge van Ou Testamentiese gcloof gevoer het.

2 .1.3.8

Gevolgtrekkings

Sedert 1980 het navorsers al meer begin saamstem dat apokaliptiek nie 'n enkele dominante voorouer
het me.

Die oorsprong moet eerder in 'n kompleks van faktore gesoek word.

En die navorser kan 'n

beskrywing van die faktore nerens anders as in die apokalipse self vind nie. Rowland (1982) het bygedra om

41

Die laat datums van Deutero- en (veral) Tritojesaja is slegs hipotelies, en staan na my mening rue allyd op goeie
gronde nie.
Die metode van prosodiese analise bcrus op die tel van sillabes, wat deur Cross voorgeste! is. Hanson eis dat hy
dokumente wat so min as derlig jaar van mekaar geskryf is, met die metode kan onderskei. So vind hy ' n "mecr
barok" -styl in ' n sin of dee! van ' n sin. Die barokkwaliteit hang dan af van die toename in een of twee sillabes in
' n kolon. In die lig van die beperkte kennis van Hebreeuse taal en literatuur kan so ' n werkswyse nie as
wetcnskaplik geldig aanvaar word nie.

293

Addenda

die gevolgtrekking te maal<. Sy werk is deur Collins (1984b) opgevolg. Albei skrywers meen dit is nodig
om verder as Hanson te gaan.
' n Rcde vir verdere ondersoek was die ontdekking van apokaliptiese kenmerke in verskeie Qumranrolle.
Die gevolgtrekking is dat die apokaliptiese mentaliteit decl van ' n algemene Joodse lewensuitkyk mag
gevorm het. Gruenwald (1980 :29) meen dat die oorsprong van apokaliptiek nie in die eerste pick by profesie
nie, maar by Joodse mistiek gesoek moet word. Gruenwald en Rowland stem saam dat apokaliptisisme
eerder in die lig van die Joodse ervarings tydens die Seleukiede en Hasmonese periode gecvalueer moet
word, as deur ' n direkte verbintenis met die kanon.

Cook (1989 : 115) en Grabbe (1989 :31) meen

apokaliptisisme is die resultaat van ' n kombinasie van faktore: die eskatologiese belange en goddelike
inspirasie van klassieke profesie, die mantiese wysheid van die siener, die passie om die ware betekenis van
die Skrif te ken (gekoppcl aan die idee dat aile becldspraak ' n verborge, misterieuse betekenis het), en die
behoefte aan sekerheid in onseker tye.
Collins (1984b: 146) meen meer aandag behoort aan die diverse kulturele agtergronde waarin vroec
JudaIsme bestaan het, gegee te word.

Hy vestig die aandag op die potensiele invloed van Babiloniese,

Persiese, Egiptiese en Hellerustiese kulture op Judecrs se denke.

43

Juda se teologiese denke was in die tyd

vloeibaar, en daar is aile rede om te aanvaar dat ander kulture ' n invloed op Joodse denke uitgeoefen het.
Vera I Persiese invloede speel moontlik ' n rol in apokaliptiese literatuur.

44

Hier word gedink aan idees

soos die periodisering van die geskiedenis, eskatologiese wec, die leer van die opstanding, en die onderskeid
tussen bonatuurlike magte wat die goeie en die bose verteenwoordig (Rowland 1982 :209 en Collins
1984b:25) . Die verbintenisse is egter baie algemeen, en min kan daaruit afgelei word (Oswalt 1999:387) .
Navorsers het ook begin besef dat dit rue moontlik is om ' n enkele sosiale agtergrond vir apokaliptiese
literatuur te poneer nie. Die lewensuitkyk is rue noodwendig tipies van gemarginaliseerde groepe rue. Waar
VTorer aan die Qumrangemeenskap as ' n enkele geisoleerde sekte gedink is, besef gelecrdes vandag dat die
Qumranliteratuur eerder ' n literere kruisseksie van Joodse denke van die laat pre-Christelike era
vertecnwoordig. In dieselfde sin is apokaliptisisme 'n denkrigting van die Joodse samelewing as ' n geheeL

2.1.3 .9

Pseudonimiteit

Apokaliptiese werke is oorwegend pseudoniem. Die funksie van pseudonimiteit in Joodse apokaliptiek
is nog nie bevrcdigend beskryf nie. Dit mag wei te doen he met die volgende:
•

dit word gebruik om die aanvaarding van apokalipse te bewerkstellig in 'n periode wat die kanon vir
praktiese docleindes gesluit is en profetiese inspirasie opgehou het. Die boek gee voor om uit die

43

OU

Sommige wil die oorsprong van loodse apokaliptiek eksklusief in builelandse invlocde sock. Hier word veral aan
Iranese of Persiese invloede gedink So 'n direkle beinvloeding is. myns insiens. geensins bevredigend bewl's nie.
en hoogs onwaarskynlik. Feil is: Daniel hel van talle verskillende slrome gedrink, maar die invloede so geintegreer
dal sy werk uniek in die lileraluurwcreld is (Davies 1985 :68) .
Oil kan ook die rede wees hockom ntilologiese mOliewe in lileraluur uil die periode gebruik is.
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tyd te kom, maar wat geheim gehou is tot in die dag (12 :4) .

Dit

IS

op die oog af die mees

waarskynlike rede; 45
•

dit kan ' n meganisme wees om die werklike outeur(s) te beskerm, wat moontIik van politieke
opstand aangekla kan word;

•

dit mag ook wees dat die apokaliptiese visioener werklik ' n openbaringservaring beleef het \Vat deur
die figuur gemedieer is aan wie hy sy geskriftoeskryf;

•

dit mag wees dat die skr)'wer hom tot so ' n mate met die prominente figuur gei"dentifiseer het, dat hy
homself as sy verteenwoordiger beskou en onder sy naam skryf (Aune 1983 : 109) .

Die vraag waartoc dit lei is : is die werk in goeie geloof geskryf, of is dit as ' n werk van misleiding
bedoel ? Wat is die bona fides van die DanieIbock? Die feit dat die boek deer van die Bybel is, laat 'n mens
kies om die bona fides te aanvaar, tot tyd en wyl getuienis gevind is wat die teendeel bewys .

2. 1.3 . 10

Tweede eeuse apokaliptiese literatuu r

In die tweede eeu ocfen Hellenisme ' n groot invloed uit om die apokaliptiese beweging in Israel te

stimuleer in die nuwe krisissituasie wat rondom die regering van Antiochus IV ontstaan. Hieruit ontstaan die
geskrifte wat oorgelewer is as Susanna; Bel en die draak; die Gebed van

Asa~a ;

Tobit; en die Brief van

Jeremia.
Joodse apokaliptiek vertoon ' n duidelike polemiese karak'!er.

Dit is 'n instrument vir doeleindes van

propaganda om weerstand teen die helleniseringsbeleid van die Grieks-Siriese oorheersers aan te moedig,
met hul kulturele en godsdienstige sinkretisme, maar oak teen die Joodse party wat bereid is om te
kompromitteer. DaniCi val in die laaste fase van die stryd om ' n suiwer Jahwisme in Israel, wat reeds in die
priester-en-profeet Elia verwoard is (LaCocque 1988 : 124) .
Die apokaliptiese wcreldbeeld verskil radikaal van die modeme mens se sielling van die gang van die
geskiedenis. Dit is in simboliese taal geskryf waarvan die betekenis soms ons te bowe gaan, met mitologiese
beelde wat grotesk en bisar voarkom. Hoc kan die modeme mens sin daarvan maak? Bybelse teologie moet
met die raaisels van antieke apokaliptiek stoci, "such as its sectarian myopia and its disparagement of
mundane realities" . Teologie doen dit met groot sorg dat die konkrete omstandighede wat aanleiding gegee
het tot die simboliese univers, dceglik verstaan word (Hanson 1976b:34).

Rowley (1944 :37) het reeds genoem dat Danid in die kanon opgeneem is omdat dit as oorgang russen profeliese
eskalologie en ware apokaliptiese eskalOlogie beskou is. Intussen is dele van I Henog by Qumran ontdek, gedateer
uil die derde ceu v.c. Tog is I Henog nie in die kanon opgeneem nie. Kan dil wees dal die groep wal
vcrantwoordclik vir kanonkeuse was, Daniel as die werk van die hooffiguur gesien het. terwyl hulle I Hcnog as
pseudonicm beskou het?
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2.1.3.11

Modeme mens en apokaliptiek

Die modeme mens se waardering van apokaJiptiek word tot 'n groot mate bepaal deur die interpretasie
wat hy daaraan verleen. Om die betekerus en rclevansie vir sy dag te verstaan, is dit nodig dat die taal en
beelde gedemitologiseer en oorgesit word in terme van die mode me kultuur, sodat sy tydgenote dit sal
verstaan. So ' n interpretasie bevat die risiko dat ' n interpretasie in die modeme idioom ongeskik is om die
betekenis te verduidelik.
Een van die gevare is dat die modeme mens die mitologie wat ten grondslag van die apokaliptiese beelde
Ie, se ankertoue loskap.

Dan dryf die interpretasie sonder 'n seil in gevaarwaters.

In die woorde van

Reinhold Niebuhr (aangehaal in Russell 1994:57): mitologie moet altyd emstig opgeneem word, maar nooit
letterlik nie.
' n Letterlike interpretasie weier om die openbaring apart van sy modus van open baring te sien.
Terselfdertyd ontwyk dit die verantwoordelik.heid om dit te probccr verstaan in terme van vandag se kultuur.
So ' n interpretasie eindig maklik in obskurantisme of bygclowighe;d.
Om korrek te ontmitologiseer is in 'n sin om te remitologiseer.

Oit impliseer dat die simbole en

denkvorme van die era wat verbygegaan het, vervang word met simbole en denkvorme van die modeme
geslag en kultuur. Oit is om as 't ware die mites van die tweede eeu te verruil vir die mites van die een en
twintigste eeu.
'n Belangrike kenrnerk by apokaliptiese skrywers is die verandering in fokus van die natuurlike na die
bonatuurlike, van aardse regerings na 'n goddelike regering. So 'n siening is diep belnvloed deur die tyd
waarin die apokaliptiei geleef het. Hul geskrifte is protes- of weerstandsliteratuur in terme van 'n politieke
tirannie of in terme van 'n bose wereld wat hulle om ring (Russell 1994:59).
'n Gevaar as modeme lesers die literatuur verklaar, is dat dit die geleentheid tot lewens- en
wereldontvlugting bied waarin die modeme verklaarder in 'n verbeeldingswereld van fantasie opgeneem
word.

Oit is die wereld waar die verkeerde blitsvinnig reggestel word, die bose gestraf en die regverdige

beloon word.

46

Oit het deur die eeue gebeur: mense het in die apokaJiptiese wereld 'n manier van

ontsnapping gevind van die sleur en gevare van die daaglikse lewe, en weggevlug na 'n "never-never land".
Die apokaliptikus het egter in sy blik op die bonatuurlike wereld iets gesien wat alles te bowe gaan wat
hier op aarde gebeur. Hy was daama 'n nuwe mens, wat dinge sien wat sy verdrukker nie kan sien nie. Hy
het ' n wcrcld bcleef wat die mens wat slegs die natuurlike wereld ken, rue kan visualiseer nie. Oit is nie ' n
negatiewe soort ontvlugting rue, maar ' n positiewe ervaring van goddelike versekering wat tot ' n morele
besluit lei . Die besluit is om protesoptrede en weerstand te vervang met geloof in die beloftes van God, om
angs oor die tockoms te verruil vir die versekering dat God in menslike gebeure regeer. Met behulp van die
boek kan die gelowige sy lot sien, rue in die lig van politi eke en ekonomiese gebeure wat sy toekoms bepaal

<6

Die verband met 'n Deuteronomistiese vergeldingsleer is duidelik. Die modeme weergawe daarvan is die "health,
wealth and prosperity" -teologie van somrnige Amerikaanse televangeliste.
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rue, maar van die einde. Tyd word nou gesien in die lig van die ewigheid, die natuurlike in die lig van die
bonatuurlike, hierdie eeu in die lig van die eeu wat korn.
Geen wonder dat die kerk defaitisties geword het in sy verwagting van die toekorns nie, rneen Baldwin
(1978: 17), as dit die apokaliptiese literatuur in die Bybcl eenkant gclaat he!. So het dit ook ' n bclangrike
historiese begrip wat in dic Bybcl voorkorn, nie gebruik nic. Dil hct daartoe gelei dat talle gelowiges deisties
dink, as dat God geen direkte en persoonlike bclang by die gebeurtenisse van die wcrcId se geskiedenis het
nie. Apokaliptiek wil juis leer dat God soewercin is . Hy is nie in ' n magstryd met wcrcldse magte gewikkcl
nie, orndat Hy soewerein is.
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ADDENDUM 3: HOOFSTUK 3
3.1

DANIeL 1 - VERDELING IN LEESEENHEDE
Vers
Leeseenheid

=> datum

la

koning lIek op teen Jerusalem

Ib

koning belecr Jerusalem

2a

Here gee Joodse koning en tempelgereedskap vir koning

2b

koning neem dit na Sinar

2e

koni ng sit dil in tempel

3a

koning beveel Aspenas

3b

bring jongmanne na paleis

4a

jongmannc moel mooi en slim wecs

4b

jongmanne moet onderrig word in laal en skrif

5a

koning gee kos en wys

5b

koning bepaal dal vir 3 jaar opgelei word

5e

daarna kon jongmanne in koning se diens

6

6a

onder Jode is vier vriende

7

7a

hoofpaleisbeample gee ander narne

7b·7e

naamsverandering

8a

Daniel ncern voor

8b

hy vcrontrcining nie met kos

8e

hy vra hoofpalcisbcample vergunni ng

9

9a

God maak hoofpaleisbcampte gunstig

10

lOa

hoofpaleisbeampte so vir Daniel

lOb

hy is bang vir koning

lOe

koning bepaal wal eel en drink

10d

as voorkoms rue soos ander, is hy in mocilikhcid

lIa

Daniel so vir amplenaar

2

3

4

5

8

II

12 12a
12b
13 13a

maak 10 dae proefneming
gee vir Jode net groente en water

vergelyk Jode mel ander

13b

handel

14a

amptenaar doen dit

14b

doen 10 dae proefneming

15

15a

Jode is mooier en gesonder as ander na 10 dae

16

16a

amptenaar vat kos cn wyn weg

16b

amplenaar gee net groente

14

17 17a

5005

bevind

God gee aan 4 wysheid en insig
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IS

17b

God gee aan Daniel uiLlegvermoe

ISa

jong manne kom voor koning

ISb

beampLe bring manne

19 19a

koning praaLmeL manne

19b

koning vind niemand soos Jode

1ge

Jode in diens van konin g

20 20a

Jode Lien maal beLer as ander

21

Daniel in dicns van koning

3.2

21a

=> datum ';7

DANIeL 1 - VERDELING IN PERIKOOPEENHEDE
Perikoopeenhcid
Lccsccnhcdc
l a-2e

koning oOlwin Jerusalem. en vocr ballinge weg

2

3a-4b

jongmanne gekeur vir opleiding as hofampLenare

3

5a-5e

koning bepaal onderhoud en opleiding

4

6a-7e

vier Jode onder gekeurdes, lay nuwe name

5

Sa-Se

Daniel ncern voor am nie te verontreinig met koningskos

6

9a- IOd

hoofpalcisbeampte weier DaniCi se versoek

7

Ila-16a

ampLenaar laat eksperiment Loe, en ken groente Loe as eksperimenL slaag

8

17a-b

God beloen vier Jode meL wysheid en uiLlegvermoe

9

ISa-20a

koning LoeLs jongmanne, Jode slaag, in diens van koning

IO 20b

3.3

DaniCi dien vreemde konings LoL in Lyd van Kores

DANIeL 1 - ANALISE VAN LEESEENHEDE IN FUNKSIES EN KWALIFIKASLES
SUBJEK

PROSES

OBJEK

la koning

trek op Doen

Jerusalem

Pick

Ib koning

beleer

Doen

Jerusalem

Plek

2a Here

gee

Doen

koning en Lempel Pick

2b koning

vat

Doen

(in) Sinar

Pick

2e koning

sit

Doen

(in) tempcl

Plek

3a koning

bevcel

Doen

Aspenas

3b Aspenas

bring

Doen

Jode

4a jongmanne

moel wces Wees

mooi en slim

4b jongmanne

onderri g Doen

(in) taal en skrif

Dit is nie ' n poging tot vertaling nie. Die identiJisering van perikoopeenhede is belangrik vir die volgende stappe.
waar telkemale na die Hebreeuse teks terug verw)'s sal word.
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5a koning

gee

Docn

kos cn \\yn

5b koning

bepaal

Doen

opleiding

5c jongmanne

in diens Docn

koning

6a jongmanne

is

Wees

vier

7a beampte

gee

Docn

name

Th Daniel

vcrnoem Doen

Bcltsasar

7e Hananja

vcrnoem Docn

Sad rag

7d Misacl

vcmocm Docn

Mesag

7e Asarja

vcmocm Docn

Abcdnego

8a Daniel

ncern vocr Docn (reflcksiel)

8b Daniel

vcrontreinig nic Docn

met kos

8e Danitl

yra vcrgunning Doco

beampte

9a God

maak gunstig Docn

bcampte

lOa bcampte

sc

Docn

(vir) Daniel

lOb beampte

is bang Wees

(vir) koning

10c koning

bcpaal

Docn

kos

10d voorkoms

is nic

Wees

soos andcr

10e beamptc

is

Wces

in mocilikhcid

Iia Danitl

sc

Docn

opsiener

12a opsiener

maak

Docn

procfneming

12b opsiener

gee

Docn

grocnte

13a opsiener

vergclyk Docn

Jode

13b opsiener

maak

soos bcvind

14a opsiener

staan toc Docn

vcrsock

14b opsicncr

docn

procfnelning

15a lode

is bcter Wees

as ander

16a opsiener

vat wcg Docn

kos

16b opsiener

gee

Docn

grocnte

17a God

gee

Docn

insig en wyshcid (4 lode)

ITh God

gee

Docn

U1tlegvermoe (Danitl)

18a koning

bepaal

Docn

tyd

18b beampte

bring

Docn

jongmanne

19a koning

praat

Doen

jongmanne

19b koning

vind niemand Docn

soos lode

19c lode

dien

koning

20a lode

is tien maal Wees

as ander

21a Daniel

dien

konings

Doen

Docn

Docn

Docn
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ADDENDUM 4: HOOFSTUK 4
4.1

DANIeL 2 - VERDELlNG IN LEESEENHEDE
Leeseenheid

Vcrs

Die koning hel ' n droom

2

3

4

5

6

7

8

8& 9

10

48

2

dil onlslcl hom so dal hy nie kan slaap nie

3

hy laal roep al die wyses van sy hof

4

hy gee die opdrag dal hulle die droom moel uille

5

dic wyses kom slaan voor hom

6

die koning proal

7

ek is onlsle!d oor droom

8

ek wil weel wal dil beleken

9

wyses proal mel koning

!O

mag die korung lank lewe!

II

vene! ons droom

12

dan salons dil uillc

13

die koning praal

14

ek hel besluil

15

as julie nie droom en uilleg kan gee, word julie gedood

16

as julie droom kan uillc, word julie beloon

17

gee my droom en uilleg

18

wyse manne praal

19

venel ons droom

20

dan salons dil uille

21

die koning proal

22

ek weel julie wil Iyd wen

23

julie hel gesien ek hel klaar besluil as julie nie kan nie, julie dood is

24

julio hel afgespreek om leuens vir my Ie vene!loldal omslandighede verander

25

verlel droom dal ek kan weel of julie kan uill c

26

die wyses proal

48

Hoofsluk- en versindeling is die werk van Slephen Langton wallaler biskop van Canlerbury geword het en in 1228
dood is (Charles 1929:xxviii). Die versindeling is nie allyd geskik as dil gedagle-eenhcde bymekaar probeer vocg
hel rue, soos hier die geval is. Dit gebeur as verse 8 en 9 inhoudelik verdce! word.
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27

niemand kan rue

28

nicmand het nog so iets geeis nie

29

wat u vra, is lc mocilik

30

niemand kan dit doen behalwe gode wat nie onder mense woon nie

31

koning word woedend

32

hy gee opdrag om aile ,,},ses om lewe te bring

33

proklamasie word uitgevaardig dat aile wyses doodge maak moet word

34

vier Judeers word ook gesoek om doodgemaak te word

35

Daniel praar mel hoof van

36

hoof van Iyfwag op pad om ,,},ses dood te maak

37

Daniel vra hoekom proklamasie so genadel oos

38

hoof van Iyfwag verduidclik vi r hom

39

Daniel gaan na koning

40

hy vra uitstel sodat hy uitleg kan gee

41

Daniel gaan na huis

42

hy vertcl vir drie vriende wat gebeur het

18

43

Daniel vra vriende om saam te bid sodat hulle nie doodgemaak word

19

44

geheim word in visioen aan Daniel geopenbaar

45

Daniel p rys God van hemcl

46

Daniel praal

47

mag Naam altyd geprys word

48

Hy aan wie ,,},sheid en mag behoon

49

Hy verander tye en omstandighede

50

Hy sit konings af

51

Hy stel koning aan

52

Hy gee aan wyses wysheid

53

Hy gee insig aan die wat slim is

54

Hy openbaar groot en ondeurgrondelike dinge

55

Hy weet wat in duistemis is

56

by Hom is lig

57

Ek loof en prys U. God van voorvaders

58

U gee aan my wysheid en mag

59

U het bekend gemaak wat ons gevra het

60

U het bekend gemaak wat om aan koning te sc

II

12
13

14
15

16

17

20

21

22

23

~Yfwag

oor proklamasie
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24

25

26

27
28

29

30

31

32

33
34

61

Daniel gaan na AIjok wat wyses moet doodmaak

62

Daniel Sf vir hom

63

moenie wyses doodmaak nie

64

vat my na koning

65

ek sal sy draom uill';

66

Arjok neem Daniel na koning

67

Arjok proal mel konmg

68

ek hel iemand gekry wat draom kan uill';

69

koning proal mel Daniel

70

kan jy vir my

71

Daniel praat met koning

72

wyses kan rue droom uillc nie

73

God in heme! openbaar geheime

74

Hy wil aan u bekend maak wal in toekoms sal gebeur

75

u het ' n droom. ' n visiocn ge had

76

u het gaa n slaap

77

u het gedink oar wat in tockoms gaa n gebeur

78

Hy kan geheimc openbaar

79

Hy hCI aan u geopenbaar wal gaan gebcur

80

ck het nic meer wysheid as andcr nie

81

dit is njc rede hockom gehcim aan my geopenbaar

82

die redc is dat uitlcg aan u bekend gcmaak word

83

die doc! is dat u antwoorde kry op vrae waaraan u gedink het

84

u het visiocn gehad

85

u het becld gesicn

86

dit was haag

87

dit het gcblink

88

dit het vaar u gcstaan

89

dit was skrikwekkcnd

90

die kop was van gaud

91

die bors en anns van silwer

92

die maag en heupc van brans

93

die bene was van yster

94

die voelc van ySler en kld

95

u het gcsicn

96

' n klip brcck los sander dat hand daaraan raak

so wal drool11 en uilleg is?
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97

dit trefbeeld teen voete

98

dit verpleUer beeld

99

alles is fyn gestamp

100

dit het

101

dit is droom

102

ltier is uitleg

103

u is groat koning

104

God het aan u heerskappy. krag en mag gegee

105

Hy het alles in u mag gegee

106

Hy het u heerser oor alles gemaak

107

u is kop van gaud

108

na u kom ' n ander koninkryk

109

dit sal nie so belangrik

110

daarna (kom) derde, van brons

III

dit sal oor hele wheld heerskappy voer

112

die vierde ryk is so sterk

113

yster vergruis alles

114

dit stamp alles fyn

115

die ryk sal alles fyn stamp en vergruis

116

voete en tone van yster en klei wat u gesien het is verdeelde ryk

117

dit het iets van sterkte van yster

118

claar is ystcr tU5scn klci, S005 u gesien het

42

119

die tone en voete van yster en klei wys dal ryk sterk en swak is

43

120

u het gesien

121

die yster is met klei gemeng

122

claar is ondertrouery tussen mense

123

hulle word nie eenheid nie, nes yster en klei nie meng nie

124

in die tyd van konings sal die God van die hemel ryk oprig

125

dit sal nooil vernietig word nie

126

die ryk sal nie deur 'n ander vernietig word nie

127

dit sal ander ryke plat trap

128

dit sal dit vemietig

129

self sal dit vir altyd bestaan

130

u het klip uit rots sien losbreek sander hand wat daaraan raak

131

dit het alles verpletter

132

die almagtige God het aan u geopenbaar wat gaan gebeur

133

die droom is waar

134

die uitleg staan vas

35
36

37
38

39

40

41

44

45

5005 5005

kaf op dorsvloer geword wat wegwaai, sodat geen spoor oorbly

5005

u wees nie

5005

yster
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46

47

48

49

4.2

135

die koning buig voor Daniel

136

hy beloon ccr aan hom

137

hy gee opdrag dal ofTer aan hom geotTer moel word

138

die komng proal mel Damel

139

julle God is groolsle van aile gode

1~O

Hy heers oor konings

141

Hy openbaar geheime

142

Jy kon geheim openbaar

143

die koning beloon hoe eer aan Daniel

144

hy gee vir hom geskenke

145

hy stel hom aan as goewemeu r en hoof van "1'ses

1~6

Daniel proal mel koning

147

koning stel sy vriende aan in behccr van administrasic van provinsic

1~ 8

Daniel by in die paleis

DANIeL 2 - VERDELlNG IN PERIKOOPEENHEDE
Perikoopeenheid
Lceseenhede
1-2

die koning droom

2

3-8

die koning roep wyses en

3

4-12

die wyses vra dal die koning die droom vertel

4

13-17

die koning vra dal hulle die droom oak moel vertel

5

18-20

die 'N)'scs vra vir 'n tweede kcer dat die droom vend word

6

21-25

die koning dring aan dat die wyses die droam oak moel vertel

7

26-30

die wyses erken dal hulle nie kan nie

8

3 1-34

die koning beveel dal aile wyses gedood word

9

35-38

Daniel vra hoekom die wyses doodgemaak moel word

10 39-40
11

41-43

Vfa

raad

Daniel vra uitstel
Daniel vra sy vriende am saam mel hom te bid

12 44-60

Daniel ontvang uitieg, en prys God

13 61-65

Daniel vra Aljok am hom na die koning Ie neem

14 66-68

Aljok noem vir koning dal hy iemand hel \Val droom kan uitic

15 69-70

die koning vra Daniel of hy die droom kan uiUe

16 71-83

Daniel erken niemand kan nie, maar God kan

17 84-101

Darnel vencl \Vat droam was

18

Daniel verklaar die droam

102-134
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4-3

19 135-137

die koning verecr DaniCl

20 138-142

die koning erken dal Daniel se God die groolsle is

21 143-145

die koning vercer Daniel

22 146-148

die koning vcrccr Daniel sc dric vricnde

DANIeL SE LOFLIED - ANALISE VOLGENS LEESEENHEDE EN TEMATIESE
HERHALING
Lecseenheid

4-4

47 mag Naam aItyd geprys word

Al

48 Hy aan wie wysheid en mag behoort

81

49 Hy verander lye en omslandighede

82

50 Hy sil konings af

83

51 Hy slel koning aan

84

52 Hy gee aan wyses wysheid

85

53 Hy gee insig aan ctie wal slim is

86

54 Hy openbaar grool en ondeurgrondelike dinge

87

55 Hy weel wal in duislernis is

88

56 by Hom is lig

89

57 Ek loof en prys U, God van voorvaders

A2

58 U gee aan my wysheid en mag

CI

59 U hel bekend gemaak wal ons gevra hel

C2

60 U hel bekend gemaak wal om aan koning Ie se

C3

DROOM VAN DIE BEELD, EN UlTLEG VAN DIE DROOM - ANALISE IN
LEESEENHEDE EN PERIKOOPEENHEDE
Leesecnhedc

84 u hel visioen gehad
85 u hel becld gesien
86 ctil was hoog
87 ctil hel geblink
88 dil hel voor u geslaan
89 dil was skrikwekkend
90 die kop was van goud

A

91 die bors cn arms van silwer

8

92 die maag en heupc van brans

C

93 die bene was van ysler

D

94 die voele van ySler en klei

E

95 u hel gesien
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F

96 ' n k1ip breek los sander dat hand daaraan raak
97 dit trefbecld teen voete
98 dit verpletter beeld
99 alles is fyn gestamp
100 dit het soos soos kaf op dorsvloer geword wat wegwaai
10 I dit is droom
102 hier is uitleg
103 u is groot koning
104 God het aan u heerskappy, krag en mag gegee
105 Hy het alles in u mag gegee
106 Hy het u heerser oor a1les gemaak
107 u is kop van gaud

A'

108 na u kom ' n ander koninkryk

8'

109 dit ;al nie so belangrik soos u wees nie
110 daama (kom) derde, van brons

C'

III dit sal oor hele wereld heerskappy voer
112 die vierde ryk is so sterk soos yster
113 yster vergruis alles
114 dit stamp alles fyn
115 die ryk sal a1les tyn stamp en vergruis
I 16 voete en tone van yster en klei is verdeclde ryk

E'

117 dit het iets van sterkte van yster
118 daar is yster tussen klci, soos u gesien het
119 die tone en voete van yster en klei wys dat ryk sterk en swak is
120 u het gesien
121 die yster is met k1ei gem eng
122 daar is onderlrouery tussen mense
123 hulle word nie eenheid nie, nes yster en klei nie meng nie
124 in die tyd van konings sal die God van die hemel ryk oprig

F'

125 dit sal nooit vernietig word nie
126 die ryk sal nie deur 'n ander vernietig word nie
127 dit sal ander ryk plat trap
128 dit sal dit vemietig
129 self sal dit vir a1tyd bestaan
130 u het k1ip uit rots sien losbreek sonder hand wat daaraan raak
131 dit het a1les verpletter
132 die a1magtige God het aan u geopenbaar wat gaan gebeur
133 die droom is waar
134 die uitleg staan vas
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4.5

DANIeL 2 - ANALISE AAN DIE HAND VAN PERTINENTE TRANSFORMASIES
Subjek

49

Proses

Objek

la Nebukadnesar

droom(D) "

lb hy

is bekommerd (W)

Ie sy slaap

wyk (W)

2a koning

roep (D)

wyse mannc

2b hy

vra (D)

hul1e

2e (hul1c)

vertc1 (D)

droom

2d wysc mannc

kom (0)

3a koning

se (D)

3b ek

hel gedroom (D)

3e ek

was onlslc1d (W)

3d ek

wil weel (D)

4a Chaldeers

so (D)

4b u

lewe (W)

vir cwig

4e u

vertel (D) - vir ons

droom

4d

gee (0)

uitleg

~ns

wal dil beleken

5a koning

anlwoord (D)

5b dil

slaan vas (W)

5e (as) julie

nie gee (D)

droom en uitleg

5d ek

vernietig (0)

julie

6a (as) julie

gee (D)

droom en uitleg

6b ek

beloon (0)

julie

6e (julie)

vertel (D) - vir my

droom en uitleg

7a hulle

so (D)

7b u

verte1 (D) - vir ons

droom

7e

gee (0) - vir u

uitleg

~ns

8a koning

antwoord (0)

8b ek

weel (D)

8e julie

koop (D)

8d julie

sien (D)

8e saak

slaan vas (W)

9a (as) julie

nie vertel (D)

9b weI

is vasgeslel (W)

ge jUlle

hel afgesprcck (D)

9d jUlle

lieg (0) - 101 tyd verander

ge julie

vertel (0) - vir my

tyd

droam

droom

(0) word as afkorting vir doen gebruik, wat 'n Iransformasie is, en (W) as afkorting vir wees, wal 'n loesland
aandui.
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9f ek

weet (D)

9g julie

ken (0)

lOa Chaldecrs

antwoord (D)

lOb niemand

kan doen (0)

dit

10e niemand

cis (D)

dit

Iia wat

(u) vra (D)

te mocilik

I Ib niemand

kan doen (0)

dit

lie net goed

(kan docn) (D)

dit

lid hulle

woon nie (0) (onder mense)

12a koning

is woedend (W)

12b hy

gee (0)

opdrag

12e

vernietig (0)

wyses

13a hy

vaardig uit (D)

wet

13b

maak dood (0)

wyses

13e hulle

sock (D)

Daniel en genote

14a DaniCi

vra (0) (na rede)

AJjok

14b AJjok

is besig om te dood (D)

wyses

15a hy

vra (0)

AJjok

15b wat

is (W)

rede vi r delucet

15e AJjok

vcrduidclik (0)

16a DaniCi

gaan (0)

na koning

16b hy

vra (0)

uitstel

17a Daniel

gaan (D)

na huis en vricnde

17b hy

vertel (D)

hulle

18a hy

vra (0)

dat hulle bid

19a DaniCi

sicn (0)

gchcim in visioen

19b Daniel

prys (0)

God

20a Daniel

sc (0)

20b (ek)

prys (0)

God

21a Hy

vcrander (0)

tyc en scisocne

21b Hy

stel aan (0)

konings

21e Hy

dank af(O)

konings

21d Hy

gee (0) - aan wyses

wyshcid

21e Hy

gee (0) - aan slimmes

insig

22a Hy

openbaar (0)

geheimc

22b Hy

weet (D)

\Vat in danker

22e Hy

het (0)

Jig

23a ek

loof en prys (0)

U

23b U

gce (D) - aan my

"Tshcid en mag

23e U

maak bekend (0)

\Vat ons gevra hel

uitleg
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23d U

maak bckend (D)

24a Daniel

gaan (D) - na Arjok

24b koning

gee (D) - aan hom

24c Daniel

so (D) - vir hom

24djy

nie doodmaak (D)

wyses

24e jy

ncem (D)

my na korung

24f ek

Ie uit (D) -

25a Arjok

vat (D)

25b Arjok

so (D) - vir koning

25c ek

kry (D)

26a koning

vra (D) - vir DarueuBeltsasar

26bjy

kan openbaar (D) - vir my

27a Daniel

antwoord (D) - koning

27b \\)'ses

is nie in staat (D)

28a God wat geheime openbaar

is in staat (D)

28b God

maak bekend (D)

wat gaan gebeur

28c u

het gehad (D)

droam I visiocn

29a u

het gedink (D)

oor taekoms

29b Hy wat geheime openbaar

het bekend gemaak (D)

wat gaan gebeur

30a geheim

is geopenbaar (D)

aan my

30b ek

het (W)

rue meer wysheid

30e geheim

is geopenbaar (D)

aan my

30d u

sal ken (D)

gedagtes van han

31a u

het gesien (D)

visioen van bccld

31b becld

was (W)

groot

31c bceld

was (W) - vir u

skrikwekkend

32a kop

was (W)

van goud

32b bors en arms

was (W)

van silwer

32c maag en heupe

was (W)

van brons

33a bene

was (W)

van yster

33b vaete

was (W)

decls yster en klei

34a u

het gesien (D)

34b klip

breek los (D)

sonder hande

34c klip

uef(D)

beeld - teen voete

35a klip

stamp fyn (D)

hele beeld

35b bceld

word (W)

soos kaf

35c klip

word (D)

groot rots

35d groot rots

oordek (D)

hele aarde

36a dit

is (W)

droom

36b ek

gee (D) - vir u

uitleg

vir koning

- vir Daniel

wat om te sc

bevel (om te dood)

droom
na koning

iemand wal uitlc

droom en uitleg
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37a u

is (W)

3Th God

he! gemaak

38a Hy

gee (D)

38b u

heers

38c u

is (W)

39a ander ryk

kom

39b koninkryk

is (W)

39c derde ryk

kom

39d koninkryk

hecrs (D)

oor wcrcld

40a vierde ryk

is (W)

SODS

40b ys!er

alles

40c ryk

CD)
stamp !yn CD)

4 I a voete en tone

is (W)

verdeelde ryk

41b dit

het (W)

sterktc soos yster

42a koninkryk

is (W)

decls sterk. swak

43a yster en k1ei

dui (D)

op ondertrouery

43b ondcrtrouery

lei

44a God

rig op

44b geen ander

ander ryke

44d God sc ryk

CD)
trap plat CD)
vernietig CD)

44e God se ryk

bestaan (W)

vir altyd

45a k1ip

dui (D)

op openbaring

45b droom

is (W)

waar

45c uitleg

is (W)

waar

46a koning

buig diep

voor Daniel

47a koning

CD)
betoon eer CD)
gee CD)
word geoffer CD)
so CD)

4 Th julie God

is (W)

grootste van godc

47c Hy

heers

47d Hy

openbaar (D)

geheime

47e jy

openbaar (D)

geheime

48a koning

betoon

CD) - aan Daniel
gee CD) - aan hom
stel aan CD) - hom
versoek CD)
stel aan CD)
bly CD)

hoe eer

44c God se ryk

46b koning
46c koning
46d offers

48b hy
48c hy
49a Daniel
49b
49c Daniel

koning

CD) - vi r u

CD)

koning
alles in u mag
oor alles
kop van goud

CD)

na u
nie so bclangrik

CD)

vergruis

CD)

van brons

yster

ander

nie tot ecnheid

CD)

sal vervang

CD)

ewige koninkryk
God se ryk

ander ryke

aan OaniCl
opdrag
aan Daniel

oor konings

geskenke

as gooewcmeur
koning
drie vriende
in paleis
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