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Voorwoord 

Lesers vir wie die Bybel 'n vertroude geskrif is asook aanhangers van stories - of dit 

nou gaan om die vertel, skryf of lees daarvan - sou dalk by 'n eerste kennismaking 
met hierdie boek wou vra: Watter verband is daar tussen die Bybel en 'n verhaal? 
En vanwaar die gelmpliseerde aanname dat 'n verhaalmatige ondersoek na die By
bel wetenskaplik verantwoord sou kon word? 

In die helder uiteensetting van die manier waarop die gegewens .georganiseer 
word, die karakters uitgebeeld word en die stemme mekaar verwissel in die opgete
kende verhaal van Jona se eg menslike reaksie op 'n oenskynlike sinnelose- en 

daarom vir hom as 'denkende' profeet ook bevraagtekenbare - Goddelike opdrag, 

verskaf Henk Potgieter 'n deurlopende antwoord op dergelike vrae. Weens die na
druk op die funksie van verhalende en poetiese strukturering in 'n Bybelteks nood
saak sy ondersoek 'n interdissiplinere aanpak waarin eksegese literer-teoreties be
grond word. Hiermee sluit hy aan by resente tendense in die Bybelwetenskappe - in 

die laaste jare het eksegetiese dissiplines geemansipeer vanaf 'n kennisname van lin
guistiese ondersoeke gerig op sintaktiese strukture en die afbakening van perikope, 
tot 'n bewus wees van die noodsaaklikheid van 'n literer-teoretiese fundering van 
leespraktyke in die dekodering van tekste. So 'n ontwikkeling is verstaanbaar, want 

- vreemd soos dit moontlik mag klink - kan vertroudheid met die manier waarop 
stories en die poesie kommunikeer, selfs 'n teologies geskoolde Bybelleser lei tot · 
nuwe insigte in die aard en inhoud van die Bybelse boodskap. 

Henk Potgieter se boeiende ontsluiting van die boek Jona lewer hiervan oor

vloedige bewys. Dft veral omdat daar - ten spyte van die geweldige omvang van na
vorsing oor die Bybel - baie min studies is waarin die semantiese en semiotiese kon
sekwensies van 'n ingeligte lees van Bybeltekste indringend ontleed word. 

Waar die bestaande navorsing oor die boek Jona dikwels gekenmerk word deur 
sowel uiteenlopende uitsprake oor die aard as onversoenbare menings oor die bood
skap van die teks, word in hierdie studie uitgegaan van die standpunt dat die boek 
Jona sodanig gestruktureer is dat dit as 't ware vra om as verhaal getipeer en gelees 
te word. Sensitiwiteit vir die manier waarop die gegewens gestruktureer is, maak dit 

vir die skrywer in die eerste plek moontlik om probleme rondom die samestelling 
van die boek - soos die verklaring van die gebede as pouses binne die verhaal - te 
beantwoord. In die tweede plek lei 'n stapsgewyse analise van die narratiewe struk
tuur egter ook tot 'n al herderder insig in die boodskap van die boek. So byvoor

beeld kom die skrywer tot die verrassende ontdekking dat dit die matrose - en nie 
die profeet van God nie - is wat van meet af die essensie van absolute gehoorsaam
heid begryp as die verteller juis aan hulle die geleentheid gee om as sekondere 
woordvoerders in die verhaal te getuig: 'U is Jahwe, U doen soos U goed dink.' Met 

iv HTS Supplementum 3 ( 1991) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



I H Potgider 

dergelike insigte dwarsdeur die studie illustreer Henk Potgieter oortuigend dat die 
narratiewe en poetiese konvensies nie bloat stilisties dekoratief is nie, maar inder
daad kommunikatief funksioneer in die oordrag van betekenis aan die Ieser. 

Hierdie hoek lewer 'n waardevolle bydrae deurdat die teoretiese verantwoor
ding en praktiese illustrasie van 'n leesstrategie nuwe perspektiewe open vir 'n beter 
begrip van die hoek Jona. Die implikasies van Henk Potgieter se bevindinge strek 

egter wyer omdat dit lig werp op die manier waarop verhale en poetiese gedeeltes 
dwarsdeur die Bybel ingespan word om andersins moeilik verstaanbare religieuse 
beginsels en argumente vir aile lesers toegankliker te maak. 

Ina Grabe 
Departement Algemene Literatuurwetenskap 
Universiteit van Suid-Afrika 

November 1991 
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1.1 Problematiek 

HOOFSTUKl 
Inleiding 

'Obwohl das Buch Jona sehr klein ist, hates der friihchristlichen Kunst und der Aus

legung bis auf unsere Zeit vie/ Anregung gegeben; denn "dies scheinbar so alberne 

Biichlein gehort zu dem Tiefsten und Grossartigsten, was jemals geschrieben worden 
ist"' (my beklemtoning). Met hierdie woorde bring Loretz (1961:18) die paradoks 
tussen die lengte en die verstaanbaarheid van die boek treffend na vore. By die na
gaan van die wetenskaplike literatuur oor Jona word hierdie paradoks al hoe duide

liker. 'n Mens kom onder die indruk van die diversiteit van menings oor die boek 
wat gestalte vind in uitdrukkings soos 'the odd little tale' (Burrows 1970:80) en Lut
her se uitroep: 'Hilf Gott, welch ein wunderlich Werk is doch das!' (Von Rad 1974: 
65). 

Daar is veral drie sake wat baie nou met mekaar saamhang, naamlik die kom

posisie, die literatuursoort en die boodskap, wat as probleemareas van die boek 

genoem word. Soveel uiteenlopende oplossings word vir hierdie drie probleem
aspekte gebied dat daar inderdaad gese sou kon word dat daar 'n Babelse verwar
ring oor hierdie aspekte van die boek heers. As die lengte van die boek in ag 
geneem word, is dit inderdaad 'n vreemde en unieke situasie. 

1.1.1 Reeds van vroeg afwas die samestelling van Jona die voorwerp van ondersoek 
by die eksponente van die Literarkritik. In hierdie ondersoeke is getrag om die 
bronne van die huidige verhaal te identifiseer en die oorspronklike verhaal te re
konstrueer. Die eerste persoon wat volgens Schmidt (1905:302-303) onderneem het 
om 'das Unzusammenhangende der einzelnen Teile des Buches nachzuweisen', was 

Nachtigall in 1799. 
Bohme ( 1887:257) onderskei tussen twee verhale, A en B, wat saamgevoeg en 

uitgebrei is tot C en ook deur 'n redaktor, R, verwerk is. Schmidt (1905:285) ver
werp die tese van Bohme, maar toon tog sekere gedeeltes wat volgens hom sekon
der sou wees, soos Jona 2:3-10, 3:6-9, 1:13-14, 1:5c-6 en 1:8-lOaa. Hierdie proses 

van die identifisering van onsamehangende dele bereik sy hoogtepunt met die werk 
DE DEO van Ludwig Schmidt in 1976. 

Opvallend van die werk van die Literarkritici is die konsekwentheid waarmee 
Jona 2:3-10 as 'n 'Fremdkorper' uitgewys word. So beskou Nachtigall die gebed van 
Jona 2:3-10 as een van die oudste bronne van die verhaal terwyl De Wette en Kno
bel meen dat hierdie 'Psalm' vreemd aan die verhaal is en oorspronklik 'n selfstan-
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dige gedig was (Schmidt 1905:285). Die literere kwaliteit daarvan is ook onder ver
denking en dit word meestal gesien as 'n kompilasie van aanhalings uit ander Psalms 
(Kaiser 1973:97). Dit laat Magonet soos volg konkludeer: 'The general concensus 
that the "psalm" is an addition, together with its similarity to others, have distracted 
attention from its unique characteristics' (1976:40). Ook die ander twee gebede, 
Jona 1:14 en 4:2-3, het dieselfde lotte beurt geval (Schmidt 1905:288-289). 

Hierdie pogings om die oorspronklike verhaal te rekonstrueer, het uit die aard 
van die saak ook hierdie navorsers se siening oor die boodskap van die hoek geraak. 
So sou die verhaal sonder sekere gedeeltes, soos onder andere die gebed in Jona 
2:3-10, 'n ander boodskap he as wanneer dit wei as deel van die verhaal gelees word. 

1.1.2 Die veelheid van opinies bereik 'n klimaks in die nagaan van die tweede pro
bleemgebied, naamlik die vraag na die literatuursoort. Burrows (1970:80) sny die 
probleem soos volg aan in 'n artikel waarin hy 'n oorsig oor die belangrikste stand

punte gee: 'The essential problem, of course is not the classification for its own sake, 
but an understanding of the book's literary form as an expression of the author's 
purpose and meaning.' Alhoewel hy toegee dat die hoek in vele opsigte uniek is en 
dus moeilik is om te klassifiseer, staan hy daarop dat 'it still represents a particular 
type of literature' en daarom kan dit geklassifiseer word. 

Ter wille van 'n oorsig oor die probleem, word die verskillende standpunte met 
die name van hulle voorstanders kortliks gegee sonder om die argumente vir of teen 
die betrokke standpunte te bespreek. Vir die bespreking van die argumente kan die 
artikel van Burrows (1970:80-97) gelees word. Die hoek Jona word op die volgende 
wyses geklassifiseer: 

2 

Geskiedskrywing: Hierdie standpunt word veral in Rooms-Katolieke kringe en 

deur mense met fundamentalistiese skrifbeskouings gehandhaaf. Iemand uit 
eersgenoemde kringe is P A Vaccari, terwyl E J Young laasgenoemde rigting 
verteenwoordig. P J N Lawrence (1986:121-132) gee in 'n interessante artikel 
historiese substansie aan sekere sogenaamde onhistoriese verwysings in Jona 
3:6-7. 

'n Profesie: Op grond van die inleidingsformule en die insluiting by die Klein
profete is dit 'n moontlikheid. 

'n Profetiese legende: soos die Elia- en Elisasiklusse. G Haller enG Von Rad 
steun in hoofsaak hierdie standpunt. 

'n Volksverhaal of 'n verhaal met heelwat folkloristiese en mitologiese elemente: 
0 Eissfeldt en K Marti is ondersteuners van hierdie standpunt. 
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'n Voorbeeldvertelling m~t 'n didaktiese inslag: Haller en Weiser beweeg na 'n 
meer spesifieke Gattung en beskryf Jona dan as 'Lehrdichtung'. 

'n Midrash: Karl Budde was die eerste van 'n lang lys persone soos Wellhausen, 
Loretz en Trible om Jona as 'n soort Rabbynse preek oor 2 Konings 14:25 op te 

neem. 

'n Allegorie: Dit is een van die oudste klassifiserings wat onlangs weer deur P R 

Ackroyd na vore gebring is en hedendaags aangepas word tot kwasi- of semi
allegoriese verklarings. 

'n Gelykenis: Kommentatore soos J A Bewer en J D Smart is aanhangers van 
hierdie siening. 

'n Satire: Burrows self verkies hierdie klassifisering bo al die ander. 

'n Parodie: In 'n interessante artikel wat verder bou op die werk van E M Good 
en M Burrows poneer J A Miles (1974-1975:170-181) dat die boek 'n parodie is 
op die religieuse geskrifte van Israel. 

'n Novelle: Die belangrikste eksponent van hierdie siening isH W Wolff. 

Uit hierdie oorsig blyk dat die uniekheid van die boek ook uit die onvermoe van na
vorsers om 'n konsensus oor die klassifisering daarvan te bereik, na vore kom. Tog 
moet en kan Jona wei as 'n bepaalde literatuursoort geklassifiseer word, want die 
keuse van die genre is 'n uitdrukking van die bedoeling en betekenis wat die outeur 
met die verhaal wil tuisbring. Hierdie klassifikasie word vervolgens as hipotese ge
stel. 

1.1.3 Dit bring ons by die derde probleemarea in die Jonanavorsing: die betekenis 
of die bood.skap van die boek. Kaiser (1973:91) vat die vraagstuk oor hierdie aspek 
baie goed in die volgende woorde saam: 'Es ist erstaunlich, dass binnen der letzten 
drei Jahre auch drei Deutungen der Erzahlung des Jonabi.ichleins vorgelegt worden 
sind, die sich so weitgehend voneinander unterscheiden, dass der Leser bei ihrer 
isolierten Betrachtung meinen konnte, bier wi.irde i.iber ganz verschiedene Werke 
geurteilt.' Hiermee word onderskeidelik die menings van G H Cohn, A Jepsen en 

W Rudolph gegee. Terwyl Cohn, volgens Kaiser (1973:91), die betekenis van die 
boek daarin vind 'dass Gottes Wort allein richtungweisend und das Sein allen Leben 
ist', meen Jepsen weer: 'Das Ziel dieser kleinen Erzahlung wird am Ende ausge
sprochen: dieses Gottes Barmherzigkeit i.iberwindet das Gericht und will das Leben. 
Aber am Anfang steht die Frage des Jona nach dem Sinn seines Dienstes an der 
Welt im Blick auf Gottes Unbegreiflichkeit.' Rudolph daarenteen se standpunt 
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word soos volg saamgevat: 'Der Streitpunkt - und damit das einzige Thema des 

Biichleins - ist die Frage, ob die Liebe und Barmherzigkeit Gottes nicht nur dem 

auserwahlten Volke, sondem auch den Heiden gilt, und die energische Bejahung ist 

der Zweck der Erzahlung.' Alhoewel Kaiser God se barmhartigheid wat oor die ge

rig seevier as newetema erken, meen hy dat 'Vermachtnis des Jonabuches'die Ab

sage an das fromme Vorurteil und die Aufforderung, angesichtS der Wirklichkeit 

Gottes Moglichkeiten Raum zu geben und sich nicht selbst in Weg zu stehen'. 

By hierdie standpunte oor die boodskap van die boek kan nog vele ander ge-

voeg word, waarvan die volgende drie die belangrikste is: 

Na aanleiding van die slotvers in die boek word die tema deur onder andere 

Weiser & Fohrer (1969:486v) gesien as 'n deurbreking van die enge Joodse par

tikularisme, met 'n universalistiese siening dat God se genade ook vir die heide

ne geld. Die boek sou dan ook 'n missionere karakter verkry deur 'n implisiete 

opdrag tot heidensending. 

R E Clements (1975:21) soek die oorheersende tema van die boek weer in die 

verhouding tussen God en mens wanneer by se: 'Thus it is a story about God 

and his relationship with men, rather than about the relationships of Jews with 
Gentiles.' 

'n Laaste belangrike mening waarmee ons volstaan, is die van VanderWoude 

(1978a:14): 'Het allesbeheersende thema van bet boek is de relatie tussen God 

en zijn profeet.' Verder skryf by: 'Daarom is bet boek Jona een boek voor 

ambtsdragers, niet primair voor zendelingen' (VanderWoude 1978b:292). 

Hieruit is dit duidelik dat daar ook oor hierdie aspek van die boek geen eenstem

migheid bestaan nie. Bogenoemde drie standpunte bevat myns insiens wei sekere 
elemente van die waarheid, soos byvoorbeeld: 

by die eerste standpunt is die waarheidselement daarin gelee dat Jahwe se gena
de inderdaad wyer as Israel toegepas kan word; 

by die tweede standpunt is dit wei waar dat die verhouding tussen God en mens 
belangrik is; 

by die laaste standpunt is die verhouding tussen God en sy profeet ook van 
belang, aangesien God se vrymag ook in hierdie verhouding erken moet word. 

Tog kan daar teen elkeen van hierdie standpunte geldige besware ingebring word en 

slaag dit daarom nie om as 'n enkele gelootbare verklaring vir die boodskap van die 
verhaal te dien nie. Die oplossing vir die boodskap van die verhaal moet dus elders 

4 HTS Supplementum 3 (1991) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



J H Potgieter 

en aan die hand van 'n ander verklaring gesoek word. Hierdie verklaring sal in 
hoofstuk 6, nadat die samestelling en die genre van die verhaal bespreek is, aan die 
orde gestel word. 

12 Hipotesestelling 
Bostaande oorsig toon aan dat daar telkens een aspek van die literere aard van Jona 
ten koste van elke ander beklemtoon is. Die boek word dan vanuit daardie perspek
tief gelees en beoordeel; daarom dan dat daar kritiek in te bring is teen elkeen van 
die betrokke klassifiserings. Wat nodig is, is 'n omvattende benadering of 'n alge
mene noemer waardeur dit moontlik sal wees om reg te laat geskied aan al die ver

skillende aspekte. Die historisiteit van sekere gegewens moet behou word sonder 
dat daar tekort gedoen word aan die narratiewe aard van die verhaal. Pogings om 
retoriese aspekte soos humor en ironie uit te lig, mag nie afbreuk doen aan die di
daktiese aard van die vertelling wat deur middel van 'n bepaalde sentrale premisse 
'n boodskap tuis wil bring nie. 

Die hipotese van hierdie studie is dat Jona 'n kortverhaal is wat as sodanig ge~ 
lees en verstaan moet word. Met 'verhaal' word bedoel dat 'daar in die vorm van 'n 
[hoofsaaklik][prosa] taalteks 'n storie vertel word deur iemand aan iemand in sekere 
omstandighede' (Brink 1987:40; my toevoeging en kursivering]. Deur die boek Jona 
vanuit hierdie hipotese te benader, word nie aileen getrag om vorige navorsingsre
sultate te inkorporeer nie, maar ook om deduktief oplossings te verskaf op bover
melde vraagstukke van die boek. Aangesien die hipotese aan die hand van bepaal

de doelstellings en met 'n spesifieke werkwyse getoets gaan word, word beoog om 
dit as 'n billike en korrekte vertrekpunt te bewys. 

13 Doelstellings 
Die uitgangspunt van hierdie studie is dat die boek Jona 'n vertelling is en dat dit 
daarom narratologies geanaliseer en geklassifiseer behoort te word. 'n Verdere 
doelstelling is om, nadat die onderskeie samestellende dele deur 'n struktuuranalise 
geidentifiseer is, die narratologiese funksie van die onderskeie onderdele ten opsig

te van die geheel te bepaal. Sodoende sal die probleem van die samestelling van die 
boek in die algemeen, maar veral ook die posisie van die gebede in die besonder 
aan die orde gestel word. 'n Laaste doelstelling is om in die lig van die resultate van 
eersgenoemde twee doelstellings, die boodskap van die verhaal onder die loep te 
neem. 
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1.4 Werkwyse 
Jona is kanonies deel van die twaalf Kleinprofete, maar selfs vir die oningewyde is 

daar opmerklike verskille tussen hierdie boekie en die res van die Kleinprofete. 

Hierdie verskille is by die probleemstelling aan die orde gestel. 

Hierdie probleme sal sistematies behandel word. In hoofstuk 2 word die opper

vlakstruktuur van die boek, dit wil se die wyse waarop die teks morfologies-sintak

ties gestruktureer is, geanaliseer en word die verskillende samestellende dele onder

skei. Sekere grammatikale en sintaktiese verskynsels word uitgewys en kortliks be

spreek. Dit gaan dus primer in hierdie hoofstuk om 'n sinchroniese analise van die 

teks soos dit in sy finale vorm voorhande is. 

Hoofstuk 3 bou verder op hierdie pad voort deur die gebede as besondere on

derdele van die boek, deur middel van poetiese analises te ondersoek. Hoofstukke 

2 en 3 handel dus primer oor die samestelling van die boek en die eie aard van seke

re van die samestellende dele soos wat dit in die oppervlakstruktuur gestalte vind. 

Nadat daar op mikro- sowel as makrovlak sekere verskynsels geldentifiseer is, word 

hulle funksies en bulle relasies tot mekaar en tot die geheel bespreek en daarna 

word bulle bydrae tot die betekenis binne die kommunikasieproses ontleed. 
Terme soos 'oppervlak'- en 'dieptestruktuur' word in hierdie studie met 'n dub

bele betekenis gebruik. Enersyds word dit in hoofstukke 2 en 3 ten opsigte van die 

morfologies-sintaktiese vlak van die teks aangewend en andersyds word dit ook in 

hoofstukke 4 en 5 op die narratologiese vlak toegepas. In laasgenoemde geval dui 
'oppervlakstruktuur' op die konkrete diskoers terwyl 'dieptestruktuur' 'n abstraksie 

van die storiegebeure is. In beide gevalle word vanuit die formele gegewene na die 
dieperliggende betekenis beweeg. 

In hoofstukke 4 en 5 word gewerk met narratologiese kriteria waaraan die boek 

getoets word om die hipotese oor die literatuursoort of literere genre te substan

sieer. Om dit te doen, kan op verskillende maniere te werk gegaan word. Uitgaan

de van 'n vereenvoudigde kommunikasiemodel in navolging van Jakobson (1960) 

van Sender - Teks - Leser staan die teks as kommunikatiewe teken in hierdie 
hoofstukke sentraal. Hierdie teks kan egter volgens bepaalde strategiee en aan die 

hand van verskillende kontemporere literere teoriee ontleed word. 

Daar kan, soos by die Russiese Formaliste, op die literariteit van die teks gekon
sentreer word deur die spesifieke literere eienskappe van hierdie teks te onderskei 

van ander tekste. Deur middel van formele kunsgrepe soos vertellerstegnieke sou 

daar gewys kon word op 'n effek van vervreemding, wat lei tot 'n verhoogde persepsie 

van 'n kunsgreep se funksie van vooropstelling. Deur s6 te werk te gaan, sou die on

dersoek na die teks beperk word tot die identifisering en beskrywing van kunsgrepe, 
soos byvoorbeeld vertellerstegnieke wat vervreemding bewerkstellig, of poetiese 
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konvensies wat die aandag trek op die opvallende andersheid van die gebede binne 
die boek Jona. 

'n Tweede kontemporere literere teorie waarvolgens die teks bespreek sou kon 
word, is die strukturalisme waarvolgens dit nie voldoende sou wees om slegs bepaal
de tegnieke te identifiseer en te bespreek nie, maar wei om die relasies tussen die 
onderlinge dele en die geheel van 'n verhaal te identifiseer en om eweneens die 
ekwivalensieverhoudinge tussen metaforiese en sintaktiese konstruksies in die 
gebede te beskryf. Deur die beskrywing van derglike verhaalmatige en poetiese re
lasies sou die struktuur van die boek dan deursigtig word. 

Alhoewel die stap vanaf 'n opnoem van kunsgrepe na 'n beskrywing van bulle 
onderlinge verhouding binne 'n teks dit duidelik laat word op watter manier beteke
nis teweeggebring sou kon word, sal 'n 'suiwer' strukturele beskrywing nog nie nood
wendig lei tot betekenistoekenning aan die teks nie. Eers wanneer die teks beskou 
word as 'n teken, word die noodsaak van dekodering van die teken ( ofte wei beteke
nistoekenning aan die teks) beklemtoon. In 'n semio-strukturalistiese model word 
die kommunikatiewe funksie van kunsgrepe en bulle onderlinge relasies dus besef, 
sodat 'n semio-strukturalistiese benadering tot die boek Jona sou kon lei tot 'n inter
pretasie van die boodskap via 'n analise van strukturele relasies. Die insig dat die 
teks 'n teken is wat gedekodeer moet word om by die betekenis of boodskap uit te 
kom, word deur Dolozel (1979:193) in terme van 'narrative semantics' soos volg ge
definieer: '(N]arrative semantics is a study of meaning expressed in forms, a study of 
formally organized meaning. Unlike formalism, narrative semantics does not claim 
that the aesthetic effect results from "pure" forms, rather, its source is located in the 
totality of the literary work.' 

In hierdie studie word vir die analise en dekodering van die narratiewe struk
tuur van die boek Jona op Genette (1980) gesteun. Alhoewel Gen.ette meestal by 
die Franse strukturalisme geklassifiseer word, gaan hy verder as die ander verteen
woordigers van hierdie rigting, omdat hy nie aileen 'n sistematiese teorie ontwikkel 
nie, maar dit ook demonstreer deur 'n gekompliseerde roman te lees. Genette kom 
dus via 'n struktuuranalise tot betekenistoekenning. Om hierdie rede word in hoof
stukke 4 en 5 hoofsaaklik van sy model gebruik gemaak om die globale relasies tus
sen enersyds die teks (oppervlakstruktuur) en sy onderliggende 'geskiedenis' (diep
testruktuur) en andersyds die teks en die wyse waarop dit as teks geproduseer word 
(vertelhandeling) te ondersoek. In ooreenstemming hiermee sal in hoofstuk 4 as
pekte soos gebeure en die deelnemers aan die gebeure in terme van tyd en ruimte 
as relasies tussen die storievlak en die narratiewe teks ondersoek word en vervol
gens in hoofstuk 5 aandag geskenk word aan die vertelproses met al sy aspekte. 
Wanneer die boek Jona vervolgens in die lig van hierdie literer-teoretiese modelle 
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gelees word, is so 'n werkwyse nie 'n doel op sigself of 'n manier om die Ieser te be
indruk nie, maar word dit beskou as 'n leesstrategie waardeur die teks toegank

lik(er) vir die Ieser moet word. 
Hoofstuk 6 as laaste boofstuk sal daarom die konklusies waartoe die vooraf

gaande ondersoek gelei bet, weergee en bespreek. Hierdie is dan ook die logiese 
plek waar die boodskap van Jona ter sprake sal kom. Terwyl in die voorafgaande 

boofstukke individuele tegnieke geidentifiseer, die onderlinge relasies tussen bulle 
beskryf en bulle betekenis vasgestel is, word in bierdie boofstuk getrag om al bierdie 

onderdele se bydrae tot die gebeel saam te vat en by 'n globale betekenis van die 

teks uit te kom. Daardeur sal die geidentifiseerde boofprobleemareas van die boek 

nie aileen in 'n bepaalde volgorde aan die beurt gestel word nie, maar ook tot 'n ge
beel saamgesnoer word. 
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HOOFSTUK2 
Struktuuranalise 

Wanneer literere tekste gelees word, is dit noodsaaklik vir die verstaan van die teks 
dat daar noukeurig op die woordkeuse, sinsbou en die to tale struktuur van die teks 
gelet word. By die lees van tekste in 'n vreemde taal is hierdie 'close reading' soveel 
te meer noodsaaklik, omdat konvensies soos 'n vreemde skrif, grammatikale eien
aardighede en sinsbou nie so 'n natuurlike deel van die Ieser se toerusting uitmaak 
soos wat dit die geval by moedertaalsprekers sou wees nie. Om die dekodering van 
die boodskap van 'n teks in 'n vreemde taal suksesvol te verrig, is dit noodsaaklik 
om daardie teks eers op 'n sinchroniese wyse te lees. Sodoende word die betekenis 
via die oppervlakstruktuur van die teks blootgele. Daarom begin hierdie ondersoek 
van die Jona-verhaal met 'n ontleding van die oppervlakstruktuur wat daaruit be
staan dat die relasies tussen letters, woorde en sinne ineenskakel om 'n geheel te 

vorm. Hierdie sinchroniese analise van die oppervlakstruktuur van die Jona-verhaal 
wat vervolgens gedoen sal word, is nie 'n doel op sigself nie, maar 'n metode om op 
'n gekontroleerde wyse bymekaar te bring wat bymekaar hoort. 

22 Struktuuranalise 
In die analise wat volg, word die verdeling van die teks in kola, subkola en kommata 
deur verskillende syfers en simbole aangedui. 'n Syfer heel regs in die kantlyn dui 'n 
kolon aan. By die direkte rede word die sinne wat op die hoofsin volg en as gevolg 
van die konteks daarvan afhanklik is, maar nie by 'n onderdeel van die hoofsin in
gebed is nie, 'n subkolon genoem. Dit word aangedui deur 'n desimale syfer wat na 

links inspring. Inbeddings by subkola word deur 'n tweede desimale syfer aangedui. 

Kommata word met behulp van parallelle skuinsstrepe binne die kolon gemerk. In
beddings binne kommata word met behulp van 'n enkele skuinsstreep aangedui. 

Omdat die gebede as poesie beskou word, word hulle stigometries geanaliseer. 
Strofes word heel regs deur middel van Arabiese syfers aangedui, terwyl die stansas 
met behulp van Romeinse syfers gemerk word. Aan die linkerkant van die poetiese 
gedeeltes word die metrum van die versreel aangedui. Hoewel die gebede stigome
tries ingedeel is, word die redes vir hierdie indeling in die volgende hoofstuk be

spreek. 
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~nV?O ~~ ~,¥n7 II ~WK,-~V ~~ n~,~~ II n~~,7 ~VO ~V~J .10 
n~~,~ noQw T~,~,wn-~v n~~, no~~J .11 

n?o~i 1owu n~~~~ nvi~R o,~~? TO~J .12 
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nJo-,~ ,~-n?o JP.,~ 20.1 
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T~,~,wn-~v OQO n~ 21.1 
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n~o n~~i-T~W 21.1.3 
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23 Bespreking van die analise 

Na aanleiding van bogenoemde analise is dit duidelik dat die verhaal in twee on
derskeibare dele, naamlik 'n A- en 'n B-deel verdeel kan word. Hierdie verdeling 

word op formele sowel as inhoudelike gronde gedoen. Die formele kriteria bestaan 
enersyds daaruit dat albei die gedeeltes met dieselfde inleidingsformules, naamlik 

nJn~-1J~ ,~~)begin en andersyds dat hierdie inleidingsformules in albei die ge
deeltes die Gattung van die profetiese roeping inlei. Die inhoudelike kriteria berus 
op sake soos afgerondheid van handeling en gebeure, wisseling van plek en tyd. Die 
A-deel sluit in Jona 2:11 af wanneer die gebeure binne die ruimte van die vis tot 'n 

einde kom. Die B-deel daarenteen begin met 'n nuwe gebeurereeks binne 'n nuwe 
ruimte en ook op 'n ander tyd. 

Elkeen van hierdie gedeeltes kan onderling nog in drie perikope verdeel word. 
Die eerste perikoop van die A-deel bestaan uit ses kola wat die gebeure rondom die 
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profetiese opdrag van Jona beskryf. Die tweede perikoop begin met 'n subjekwisse
ling wanneer Jahwe die storm veroorsaak en dit vind ook in 'n ander ruimte as die 

eerste perikoop plaas. Hoewel hierdie gebeure aanvanklik deur Jahwe geinisieer 
word, het dit eintlik op Jona en die matrose betrekking. Hulle is die karakters wat 

midde in die gebeure staan en daardeur beinvloed word. Wanneer die matrose 

deur die omstandighede daartoe geforseer word, bid bulle in Jona 1:14 tot Jahwe. 

In hierdie gebed, soos wat uit hoofstuk 3 sal blyk, word van prosa na poesie oorge
gaan. Normaalweg sou so 'n oorgang op die begin van 'n nuwe perikoop dui, maar 

bier word dit slegs in die prosaverhaal ingebed. Aangesien die perikoop met 'n 

storm en die matrose se reaksie daarop begin en weer afgesluit word met die storm 

wat bedaar en die matrose se reaksie daarop, word dit struktureel en inhoudelik 
deur middel van 'n inc/usio afgegrens. Hiermee kom die gebeure van die tweede 
perikoop tot 'n logiese einde. Die laaste perikoop word ingelei deur 'n subjekwisse

ling wanneer Jahwe 'n vis beskik om Jona in te sluk. Tegelykertyd wissel die ruimte 

ook, omdat hierdie gebeure binne die vis en nie meer op die skip afspeel nie. Binne 

hierdie laaste perikoop word die prosabeskrywing ook deur poesie in Jona 2:3-10 af
gewissel, wanneer die gebed van Jona binne die vis weergegee word. In die volgen
de hoofstuk sal hierdie gebed en die redes waarom dit as poesie beskou word, in 

meer detail bespreek word. 
Meningsverskil bestaan oor die indeling van die perikope in die B-deel. Vanoni 

(1978:41-43) verdeel hierdie deel slegs in twee perikope, naamlik Jon a 3:1-4:4 en 

4:5-4:11. Witzenrath (1978:38-40) verdeel die gedeelte in drie dele wat onderskei
delik by Jona 3:1, 3:4d en 4:1 begin. Loader (1987:123) volg ook 'n driedeling van 
die gedeelte, maar na sy oordeel begin die tweede perikoop by Jona 3:3b. Op grond 
van sintaktiese en inhoudelike gronde word Loader se indeling verkies. Die eerste 

perikoop van die B-deel bestaan, net soos die ooreenstemmende perikoop van die 

A-deel, uit 'n beskrywing van die profetiese roeping van Jona en sy reaksie daarop. 
Die tweede perikoop neem 'n aanvang wanneer die ruimte verander na die binne

kant van die stad Nineve. In hierdie perikoop handel dit hoofsaaklik oor die mense 

van Nineve se reaksie op Jona se preek en die wending wat dit in Godse voorneme 

teweeggebring het. Die laaste perikoop word gekenmerk deur die wisselwerking 
tussen Jona en Jahwe. Net soos in die derde perikoop van die A-deel word die pro
sa ook bier met poesie afgewissel in die gebed van Jona in Jona 4:2-3. 

Die verdeling van die boek kan skematies soos volg voorgestel word: 

A 
Al: 1:1-3 

A2: 1:4-16 
A3: 2:1-11 

/ITS Supplemmtwn 3 (1991) 

B 
Bl : 3:1-3a 

B2: 3:3b-10 
B3: 4:1-11 
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Uit hierdie skematiese voorstelling kan die formele simmetriese opbou van die boek 
waargeneem word. Dit het bepaalde implikasies vir die betekenis van die boek. 

Hierdie sintaktiese analise het reeds aangetoon dat die gebede 'n eie aard het. 

Vervolgens sal hierdie eie aard in hoofstuk 3 noukeurig ondersoek word. 
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3.1 Inleiding 

HOOFSTUK3 
Die poetiese gedeeltes 

Soos uit die struktuuranalise van die boek Jona in boofstuk 2 blyk, is daar drie ge
bede in die verbaal, naamlik Jona 1:14, 2:3-10 en 4:2-3. Omdat bierdie gedeeltes tot 
onlangs deur die meeste kommentatore (Allen 1976:184; Wolff 1977:103-105; Van 
der Woude 1978:34) as sekondere toevoegings tot die verbaal beskou is en daar in 
die geval van die gebed in Jona 2:3-10 negatiewe oordele oor die poetiese kwaliteit 
daarvan uitgespreek is, is dit nodig dat bulle nou eers deeglik ondersoek word. Dit 
is veral nodig omdat die drie gebede, soos wat dit in boofstuk 4 sal blyk, 'n integrale 
deel van die narratiewe struktuur vorm. Trouens, bulle word binne die narratiewe 
struktuur vooropgestel omdat bulle as pouses funksioneer wat die verbaalgebeure 
vertraag. Daarom is 'n indringende analise van bulle aard en betekenis geregverdig. 
In die bieropvolgende ondersoek sal 'n struktuur- en retoriese analise van elke ge
bed gedoen word en deur die identifisering van bepaalde poetiese konvensies en die 
bespreking van bulle onderlinge relasies, sal daar gepoog word om aan te toon dat 
dit bier om poesie gaan. Verder sal ook na die betekenis van die individuele kon
vensies binne 'n bepaalde gedig asook na die betekenis van die gedigte in bulle ge
beel gevra word. 

Die bespreking van elke gedig sal deur 'n stigometriese indeling in Hebreeus en 
Afrikaans voorafgegaan word wat duidelik in strofes en stansas afgebaken is. Gedu
rende die betoog sal bierdie stansas en strofes as verwysingspunte gebruik word en 
nie die Masoretiese versindeling van die boek nie. Die rede biervoor 'is dat die Ma
soretiese versindeling nie altyd met die strofes ooreenstem nie en dus verwarring 
kan veroorsaak. 

Alboewel Jona 2:3-10 nie die eerste gebed in die boek is nie, word dit eerste be
spreek; daarna volg Jona 4:2-3 as teenpool van Jona 2:3-10. Die matrose se gebed 
in Jona 1:14 word laaste bespreek. Die gebed in Jona 2:3-10 kom eerste aan die 
beurt omdat dit algemeen as 'n Psalm of gedig erken word, terwyl by die ander twee 
gebede eers bewys moet word dat bulle ook inderdaad poesie is. Verder vertoon 
Jona 4:2-3 en 1:14 soortgelyke eienskappe wat dit prakties makliker maak om bulle 
saam te bespreek. Deur bierdie volgorde te bandbaaf, word die onderlinge verbou
ding tussen die gebedsgedeeltes binne die Jona-verbaal terselfdertyd geeksplisiteer. 
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32 Jona 2:3-10 
In die tweede hoofstuk getitel 'Analysis of the "Psalm"' van sy hoek, ontleed Jo

nathan Magonet (1976:39-54) hierdie gebed en hoewel hy ook sekere stilistiese trek

ke raaksien en bespreek, laat hy die klem op die aanhalings uit ander Psalms val. 
Verder volg hy ook 'n bepaalde werkwyse in die bespreking van hierdie aanhalings, 

deur te konsentreer op drie maniere waarop die probleem van die 'quotations' uit 
die ander Psalms benader kan word. Eerstens kan elke aanhaling individueel on
dersoek word om sy afhanklikheid van 'n bepaalde bron uit die Psalms te bepaal. 'n 

Tweede moontlikheid is om die Psalm self te analiseer en dan die funksie van die 

aanhalings binne die analise te bepaal. Die derde moontlikheid is die een wat by

self verkies 'namely to begin with demonstrating such passages as can be proven to 

be quotations, and then examining the rest in the light of an overall theory' (Mago

net 1976:44 ). 
Die klem val in hierdie studie, wat onafhanklik van Magonet se bevindings ge

doen is, ietwat anders. Wanneer die gebed hierna bespreek word, word dit vanuit 'n 
poetiese perspektief benader en gevolglik as 'n gedig ontleed. Formeel beteken dit 
'n verdeling van die gedig in versreels, strofes en stansas. Stilisties behels dit 'n de
tailontleding van die stylvorm en die identifisering van die metaforiese en parallelle 
konstruksies. Daarna word die onderlinge verbande tussen die individuele kunsgre
pe aangetoon. As laaste stap word na die betekenis van hierdie kommunikatiewe 
middele gevra. Die wyse waarop die gebed hanteer word, is dus volgens die tweede 
moontlikheid wat Magonet noem: 'Alternatively one can begin with an analysis of 
the "psalm" and examine the function such quoted material would play within it' 
(1976:44). Daar word dus nie na die oorsprong van die aanhalings as onderdele van 
die gedig gevra nie, maar die gedig word as netwerk van intratekstuele relasies be

skou ten einde in die eerste plek vas te stel wat die boodskap van die gedig as ge
heel is en ook in die tweede plek na te gaan hoe dit binne die opset van die verhaal 
funksioneer. 

32.1 Stigometriese indeling van Jooa 2:3-10 

3+2 
3+2= 10 

18 

~~Jcr 'V.~o 1'0~ ~J~~-~ ~~'' ?~~~~J 
17JK~J 

''lV.~J ~J~~-;~ '7 ~J~O 'D~J~ 
:'7'P 0¥0~ '~¥JW ;,~ TQ~O 

I 1 
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4+2 
+4=10 

2+3 
3+2=10 

3+2 
+3 
3+4= 15 

3+2 
3+2 
3+2= 15 

3+2 
3+2+3 
2=15 

'lJ~o~ 10~J O'~~ JJ~~ n?~~Q 'lJ'~aJ 
:~1~V '~V ~'~lJ ~'J~~o-~~ 

~'~'v. ,~~o 'a~~l 'aJo~ 'l~J 
=~~ ~J'n-~ D'~u~ ~'O'K ~ 

'lJ~O~ 01n~ ~~-1V 0~0 'l~~~ 
: 'l{}K'"l~ VI~JQ r:po 

o?1Y7 '1~J 0'01~ rJ~J 'a?1~ 0'10 'J~~~ 

='0~ nJn~ '~0 n~o ~~aJ 
'a?~l nJn~-n~ 'WQl '~V ~~~~~~ 
=~W?~ ~J'n-~ '01~~ ~'~ K1J~J 

:~Jt~~ 0~90 K)w-'~~u 0'1~WQ 
nQ~~ 'aJ1~ 1~ ~1-no~T~ n)1A ~1p~ 'l~J 

:nJn'~ no¥~ll1~ 

112 

3 

1114 

5 

IV6 

Die tekskritiese veranderinge wat in BHS voorgestel word, berus nie een op werkli
ke tekstuele gesteunde variante lesings nie, maar word bloot op litererkritiese gron
de voorgestel; daarom sal die voorstelle in die betoog aan die orde kom. 

322 Vertaling 
Inleiding: Jona het uit die maag van die vis tot die Here sy God gebid en gese: 

1 Ek het geroep uit my nood 
tot die Here. En Hy het my geantwoord. 

Uit die skoot van die doderyk het ek om hulp geskree. 
U het my stem gehoor. 

II 2 J a, U het my die diepte ingegooi, in die hart van die see, 

3 Alhoewel ek gedink het: 

sal ek tog weer aanskou -

HTS Supplemenlum 3 (1991) 

en die waterstrome het my omring, 
al u branders en u golwe het oor my 

heengegaan. 

ek is weggedryf weg van u oe, 

u heilige tempel. 
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III 4 Water was random my tot by my keel, 
die diepwater het my omring, 

seegras was om my kop gedraai. 

Na die fondamente van die berge het ek afgedaal, 
die doderyk se grendels het agter my 

toegegaan -vir ewig. 

5 Maar U het my lewe uit die graf opgetrek, 
Here, my God. 

Toe ek wou versmag, 
het ek aan die Here gedink, 

En my gebed het tot U gekom, 
tot in u heilige tempel. 

IV 6 Die wat nietige afgode vereer, 
het bulle Bran van heil verlaat. 

Maar ek, met luide lof sal ek aan U offer, 
wat ek beloof het, sal ek betaal. 

Redding kom van die Here af! 

323 Afgrensing 
Alhoewel daar in die ortografiese aanbieding van die Hebreeuse manuskripte (Co

dex Leningrad) geen onderskeid tussen prosa en poesie gemaak is nie, is Jona 2:3-10 

vroeg reeds - soos blyk uit die Septuaginta - as poesie onderskei. Christensen 

(1985:220) inkorporeer hierdie gedeelte op metriese grande in die grater eenheid 

Jona 2:1-11, maar staan so teenoor die oorwig van navorsers wat Jona 2:3-10 as die 

eintlike gedig gei"dentifiseer het (VanDerWoude, Rudolph, Wolff, Walsh). Die af

grensing van Jona 2:3-10 as die werklike gedig geskied op die volgende grande: 

20 

In vers 1 aan die begin en vers 11 aan die einde van die hoofstuk volgens die 

Masoretiese teks, word Jahwe se beskikking van en opdrag aan die vis in die 

derde persoon weergegee. 

Vers 2 is 'n tipiese inleidingsformule wat ook ander gebede elders in die Ou 

Te~tament inlei, byvoorbeeld Deuteronomium 9:26, 2 Konings 20:2 en Daniel 

9:4. 

Verse 3-10 is in die eerste persoon geskryf en vertoon groat ooreenkoms met 

die res van die Psalmliteratuur met sy monologiese taalsituasie waarin 'n liriese 

subjek in die eerste persoon tesame met 'n toehoorder in die tweede persoon 

eksplisiet in die teks teenwoordig is. Verder stem sekere formulerings ooreen 
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met ander Psalms, soos onder andere Psalm 120:1, Psalm 116:1 en Psalm 69:3, 

16. 

'n Laaste argument wat breedvoerig bier onder uitgewerk sal word, is dat Jona 
2:3-10 tipiese eienskappe van poesie vertoon, soos die gekonsentreerdheid van 

poetiese taalgebruik, terwyl die gedeeltes direk daarvoor en daarna prosa is. 
Met poetiese taalgebruik word enersyds gefokus op die doelbewuste afwyking 
van grammatikale reels en konvensies en andersyds word die neiging tot ekstra 
patroonvorming deur 'n strenger toepassing van reels en konvensies beklemtoon 

(Grabe 1984:30). Die doelbewuste afwyking word onder andere gemanifesteer 
in metaforiese konstruksies en sinne wat as gevolg van verskuiwing, delesie en 
ongewone uitbreiding bulle as ongrammatikaal voordoen; ekstra patroonvor
ming word, daarenteen, bewerkstellig deur sintaktiese parallelismes asook 

klank- en metriese patrone. 

3.2.4 Segmentering 
Met 'segmentering' word die indeling van 'n gedig in sy komponente van stansas, 
strofes en versreels bedoel (Watson 1986:19). Nadat die grense van elke strofe deur 
strofe-analise, en die grense van elke versreel deur stigometrie vasgestel is, word ge
woonlik, in 'n daaropvolgende stap, die versreel in terme van poetiese taalgebruik 
ontleed en daarna word die onderlinge verhouding tussen die versreels binne elke 
strofe bepaal. Aangesien daar 'n wisselwerking tussen die afgrensing van strofiese 
komponente en die onderlinge verhouding tussen daardie komponente bestaan, blyk 
dit sinvol te wees om die twee stappe in die bespreking van die onderhawige gedig 
te kombineer. 'n Derde bykomende stap is die vraag na wat die funksie van hierdie 
kommunikatiewe middele ten opsigte van die betekenis van die individuele versreel, 

van die strofe, maar ook van die gedig as geheel sou kon wees. 
In die identifisering van die versreel word Vander Lugt (1980:171-209) se 

monostichon, distichon en tristichon bo Watson (1986:12-13) se monaco/on, bicolon 

en tricolon verkies. Die redes hiervoor is tweerlei: 

Alhoewel die term 'colon' binne poetiese verband bekend is, word die term bier 
te Iande vir onafhanklike sintaktiese eenhede in prosa gebruik. Dit is dan vera! 
met die oog daarop om verwarring te voorkom, verkieslik om poesie- en prosa
terme van mekaar te onderskei, dat die term 'stige' deurgaans in die bespreking 

gebruik word. 

In Watson se /ine-indeling is dit nie altyd duidelik presies hoe hy sy kriterium vir 
'n line, naamlik parallelisme toepas nie. Dit lyk soms of sy line eerder op me
triese gronde as op werklike parallelistiese gronde afgegrens word. Daarenteen 
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is Vander Lugt se onderskeid van die drie versreeltipes, naamlik monostige, 
distige en tristige, met die distige as die mees voorkomende versreeltipe, makli

ker kontroleerbaar. Sowel Revell (1981:188) se pausal forms as Collins (1978: 
16) se line-forms word in hierdie studie as kontroles vir die afgrensing van vers
reels ingespan. Waar nodig, sal daar egter ook korreksies op Vander Lugt se 
terminologie aangebring word, alhoewel dit die basiese uitgangspunt bly. 

Die groot eenhede van die gedig word 'stansas' genoem (Vander Lugt 1980:220; 

Watson 1986:13) en bulle indeling word op grond van inhoud en sekere stansa
merkers gedoen (Watson 1986:163-164). Daar is ses strofes (contra Allen 1976:198; 
Weimar 1984:56) in die gedig wat in vier stansas gegroepeer is. Strofes kan met be
hulp van trefwoorden (Vander Lugt 1980:216) asook op grond van Watson (1986: 
168) se tipiese strofepatrone afgebaken word. Inhoud speel egter bier ook 'n rol. 

Omdat stansas II en III deur sulke opvallende stansamerkers van mekaar en 
ook van die aanvangs- en slotstansas afgegrens word, is dit uit praktiese oorwegings 
die beste om die segmentering by bulle te begin (Walsh 1982:220): 

Stansa III Strofes 

~~-,v o~o 'l'~~ 4 
'l:J~O~ D'ilf;l 

: ,~..,~ vJ'JO t·po 
'T:1J1~ D''JO 'J;<P~ 

D~,y~ '1~J O'U'J~ YJ~j 

'~O nowo 'Jl!oJ 5 
:'O~ ilJil~ 

'lV;ll ''lV f:JP.l!QiJ~ 
'T:l?~l ilJil~-~ 

'01~1;1 ';j'~ K'JOJ 
: ';jWJi? "~'iJ-~ 

Stansa II 

2 D'S~ J~~~ il~'~Q 'l~'7WOJ 
'l~~o~ 10n 

';j'~lJ ';j'J~~o-'J~ 
,,~v ''lv 

3 '1:1?0~ 'l~J 
';j'~'V. ,~~0 'T:l~~l 

O'~i]~ f:J'Q'K 'i)~ 
: ';jWJi? "~'iJ-~ 

Bostaande twee stansas is met opset langs mekaar geplaas sodat die opvallende oor
eenkomste, maar ook die verskille met mekaar gekontrasteer kan word. By albei 
die stansas kom dieselfde trefwoorde ('keywords'- Watson 1986:164) aan die begin 
en einde voor. In die openingsversreel van beide stansas kom die werkwoord 
'l:J~O~ voor. Die onderskeie subjekte van die werkwoord wat in stansa II 1i} ~ 'wa
terstrome' en in stansa III D'ilf;l 'diepwater' is, behoort tot dieselfde semantiese 
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veld, naamlik (diep)water(s). Afgesien van semantiese paralleliteit, is die twee sti
ges wat deur bogenoemde werkwoord en subjekte gevorm word, naamlik1iJ~J 

'lJ~O~ en 'lJ~O~ D'ill;l ook nog sintakties en metries parallel aan mekaar. Die 
twee stansas eindig ook met identiese stiges, naamlik ~WJil 'J:plJ-'J~. Met die 
herhaling van die identiese sintaktiese patrone wat in hierdie frases te vinde is, word 
ekstra patroonvorming deur middel van sintaktiese vooropstelling bereik. Volgens 

Jakobson (1960:358) se definisie, 'The poetic function projects the principle of equi
valence from the axis of selection into the axis of combination', word die beginsel 
van ekwivalensie dus hier geaktiveer. Dit beteken dat ekwivalente semantiese items 
uit die seleksie-as ('die waterstrome het my omring' /'die diepwater het my omring') 
gekombineer word deur die ekwivalente sintaktiese posisies wat hulle in strofe 2 van 
stansa II en strofe 4 van stansa III inneem. Enersyds dui hierdie ooreenkoms be
klemtoning aan deur die tematiese herhaling van 'diepwaters' in II,2 en III,4; ander
syds dui dit op die ontwikkeling tussen die stansas wanneer die 'diepte' van die see in 

11,2 gekontrasteer word met die effek wat die 'diepte' op Jona in III,4 het, naamlik 
met die frase 'rondom my tot by my keel'. Dieselfde beginsel geld vir die frase 'tot u 
heilige tempel' wat in strofe 3 van stansa II en in strafe 5 van stansa III voorkom. 
Die presiese ooreenkoms beklemtoon die verband tussen die stansas; daarenteen is 
die ontwikkeling weer eens gelee in die effek wat die 'sekerheid' op Jona het. In II,3 
is die sekerheid daarin gelee dat Jona die tempel weer sal sien en in III,5 word die 
sekerheid van gebedsverhoring deur die perfektiese gebruik van die werkwoord as 

'n gerealiseerde werklikheid voorgestel. 
Die ooreenkoms tussen hierdie twee stiges gaan egter nog verder. Beide is op

gebou uit twee strofes naamlik II uit 2 en 3 en III uit 4 en 5 onderskeidelik. Struktu
reel en inhoudelik stem strafes 2 en 4 ooreen, terwyl 3 en 5 weer om dieselfde redes 

ooreenkom. 
Stigometries bestaan strofe 2 uit 'n tristige waarvan die einde deur die pousale 

vorm '11~~ aangedui word (Revell 1981:189). Hierdie tristige is saamgestel uit die 
volgende drie onderdele: a) 'Ja, U het my die diepte ingegooi, in die hart van die 
see;' b) 'en die waterstrome het my omring;' c) 'al u branders en u golwe het oor my 
heengegaan.' Saam vorm hierdie drie stiges 'n ABB' -tristige (Watson 1986:181 ), 
want sowel die subjek as die predikaat van die tweede stige word deur die subjek en 
die predikaat van die laaste stige nader omskryf. Die verhouding tussen hierdie 
twee stiges kan as 'n sintetiese parallelisme beskryf word aangesien daar semantiese 
ekwivalensie bewerkstellig word sander dat daar presiese sintaktiese ooreenstem

ming teenwoordig is. 
In die eerste stige skrap sommige kommentatore (VanderWoude 1978:35; Al

len 1976:214; Wolff 1977:102) il'?'I~Q 'diepte' op metriese en grammatikale grande. 
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'n Soortgelyke voorstel word deur BHS in die tekskritiese notas gemaak. Rudolph 

(1971:346) wys beide besware oortuigend af. Ten opsigte van die metriese beswaar 

verwys by na Klaagliedere en wys daarop dat die 3-2 metrum nie noodwendig dwars
deur 'n gedig gehandhaaf hoef te word nie. Die grammatikale beswaar dat 'n prepo

sisie voor n7~~Q ontbreek, los by op deur dit as 'n lokatief, di~ wil se 'n akkusatief 
van plek te interpreteer. Indien die versreel onveranderd gelaat word, is die metrie

se patroon 4-2-4 wat 'n totaal van tien heffings vir die strafe as 'n geheel gee. Diege

ne wat n7~~Q wil skrap, moet daarby ook nog die maqqef tussen 'J~ en ;"J,J~l(IO ig
noreer om 'n 3-2:3-2 metriese patroon te bewerkstellig. Alhoewel dit ook tien hef
fings vir die strofe as 'n geheel meebring, reflekteer dit nie die feit dat ons bier met 

'n tristigiese versreel te doen bet nie. Hierdie feit word wei deur die Masoretiese 
rustekens ondersteun. 

Verder pleit die metaforiese konstruksie wat in die eerste stige voorkom ook vir 
die behoud van n7~~Q. Die metaforiese konstruksie bestaan uit die frase 'in die 
hart van die see' wat die funksie bet om die 'diepte' nader te spesifiseer. In die geni
tiefkonstruksie word 'see' metafories gespesifiseer deur 'hart'. Binne die raamwerk 

wat 'see' verskaf, word slegs sekere konnotasies van 'hart' opgeroep, naamlik dat dit 
die sentrum of die diepste binneste van 'n mens uitdruk. Wanneer dit op die see 

oorgedra word, dui dit op die middelpunt of die diepste gedeelte van die see. Hier
die hele frase fungeer dan soos 'n adjektief wat die voorafgaande 'diepte' omskryf, 
wat inhou dat dit die 'vehicle' -frase word wat die 'tenor' inhoudelik nader spesifi
seer. Met die herhaling van die dieptebegrip deur die metaforiese konstruksie, 
word dus sowel 'n uitbreiding as 'n intensivering van 'diepte' bereik. Hierdie ten
dens van uitbreiding en intensivering word ook in die volgende twee stiges van die 
tristige voortgesit. Die subjek 'die waterstrome' van die middelste stige word deur 
die subjek van die derde stige verder gespesifiseer as 'al u branders en u golwe'. 

Daardeur word nuwe inhoud aan die waterstrome gegee deur hulle te tipeer as 
branders en golwe wat van Jahwe afkomstig is. Die spesifikasie wat deur die tweede 
subjek op die eerste oorgedra word, bestaan dus enersyds in die besitsverhouding en 
andersyds in die uitbreiding tot branders en golwe. Op 'n soortgelyke wyse word die 

predikaat van die middelste stige ook deur die predikaat van die derde stige nader 
gespesifiseer. Tussen die predikaat van die middelste stige 'het my omring' en die 
predikaat van die derde stige 'het oor my heengegaan', vind daar intensivering plaas, 
aangesien laasgenoemde 'dieper' is as die 'omring' van die tweede stige. Die strafe 

as geheel gee dus uitdrukking aan die noodsituasie in die see wat algaande vererger. 
Strafe 3 begin met die eerste persoon en~lvoud persoonlike voornaamwoord 

, J~ met 'n adversatiewe waw vooraan. Van der Lugt ( 1980:216) noem persoonlike 
voornaamwoorde as een van die aanwysers van 'n nuwe strofe. Verder is die eerste 
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persoon enkelvoud in strofe 3 die subjek van die handeling, terwyl dit in strofe 2 die 
objek van die gebeure is. Alhoewel hierdie strofe dus duidelik op formele en inhou

delike gronde van die vorige strofe te onderskei is, vorm dit saam met die vorige 
strofe een stansa en kan daar ook 'n sekere voortsetting van die argumentasie in 
strofe 2 verwag word. Dit is dan inderdaad ook so wanneer die frase 'ek is weg
gedryf, weg van u oe' tegelykertyd 'n opsomming en 'n interpretasie van die erns en 

betekenis van die stellings in strofe 2 weergee. 
Strofe 3 bestaan uit twee versreels wat in 'n refleksiewe anti-kongruente verhou

ding tot mekaar staan (Watson 1986:119). In die BHS se ortografiese weergawe van 
die teks word die eerste versreel as 'n enjambement weergegee om die vermeende 
dominante 3-2 metriese patroon van die gedig te handhaaf. Sodoende word die Ma
soretiese rusteken (zaqef qaton) by '1:1)0~ 'ek het gedink' ten onregte verontag
saam. Indien die aksent wei gehandhaaf word, vertoon die twee versreels 'n reflek
siewe of chiastiese 2-3:3-2 metriese patroon (Walsh 1982:222) en lees dus soos volg: 

'Aihoewel ek gedink het: ek is weggedryf, weg van u oe/ /sal ek tog weer aanskou
u heilige tempel.' Op semantiese vlak is die twee versreels anti-kongruent, aan
gesien daar van 'U sien my nie' in die eerste versreel oorgegaan word tot 'tog sal ek 
U weer sien' in die tweede versreel. Die stige 'ek is weggedryf weg van u oe' bete

ken in die dieptestruktuur 'U sien my nie meer nie'; daarenteen beteken die tweede 
versreel 'Tog sal ek weer u heilige tempel aanskou' in die dieptestruktuur 'ek sal U 
weer sien'. Indien '1~ aan die begin van die tweede versreel ooreenkomstig die teks
kritiese voorstel na '1'~ verander word, is die twee versreels semanties parallel 
(Wolff 1977:102). Behalwe dat daar geen goeie manuskripgetuies vir die 'urspriing
Iiche' (sic!) (Wolff 1977:102) partikel is nie, getuig Psalm 31:23 dat so 'n teenstelling 
tussen twee versreels van 'n strofe inderdaad moontlik is. Verder pleit die opbou 
van die gedig in sy geheel vanwee die reelmatige afwisseling tussen die elemente 
'nood' en 'versekering' vir die behoud van die versekeringspartikel '1~. So gesien, 

handel strofe 3 se inhoud oor die versekering van redding teenoor die noodsituasie 

in strofe 2. 
Oor die grense en stigometrie van strofe 4 is daar meningsverskil onder kom

mentatore. Die meerderheid- Allen, VanderWoude en Wolff- volg die Masore
tiese versindeling deur verse 6 en 7 as 'n eenheid te neem. Hierteenoor meen ek 
saam met Deist (1981:30), Rudolph (1971:345) en Walsh (1982:223) dat die Iaaste 

stige van vers 7 'iJ~ ilJil~ '~u nuwo 7l!J.n op strukturele en semantiese gron
de eerder by strofe 5 tuishoort. Struktureel sluit D1~Y7 strofe 4 af omdat sulke 
woorde wat na 'n lang tyd verwys, volgens Vander Lugt (1980:217) kenmerkend van 
die einde van 'n strofe is. Hierdie feit word ook semanties bevestig aangesien bo-
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genoemde stige oor die redding uit die nood handel en sodoende eerder by strofe 5 

as by 4 tuishoort. 
Ook ten opsigte van die stigometrie het die BHS 'n misleidende invloed op 

kommentatore uitgeoefen deur 'n 3-2 metries bepaalde stige-indeling nate volg. 

Sodoende is die eerste stige van vers 7 verdeel en word die eerste twee woorde 

D'')iJ 'J~j?~ as 'n bywoordelike bepaling van plek by 'WK'"l~ VI'JQ ~'0 gelees. 
Die laaste woord van die stige, 'T:1JJ ~, daarenteen word saam met die volgende 
stige gelees sodat die vertaling van die stiges dan as volg lui: 

Seegras was om my kop gedraai -
by die fondamente van die berge. 

Ek het afgedaal na die doderyk, 
die grendels daarvan het agter my 

toegegaan - vir ewig. 

Afgesien daarvan dat met hierdie lesing die Masoretiese aksentteken (zaqef qaton) 

by 'T:1JJ~ geignoreer word, ontbreek daar 'n preposisie of 'n lokatiewe uitgang by 
YJ~iJ. Walsh (1982:223) probeer om die probleem te omseil deur dit as 'n chias

ties-geordende koeplet te lees, waar sowel die preposisie ~as die werkwoord 'T:1J1~ 
in albei stiges diens doen. 

AI hierdie ingewikkelde oplossings is onnodig as die strofe gesegmenteer word 

in 'n tristige, gevolg deur 'n distige soos wat dit uit die volgende vertaling blyk: a) 

'Water was rondom my tot by my keel,' b) 'die diepwater het my omring,' c) 'seegras 
was om my kop gedraai.' d) 'Na die fondamente van die berge het ek afgedaal,' e) 
'die doderyk se grendels het agter my toegegaan - vir ewig.' Anders as by strofe 2 

vorm hierdie tristige 'n ABA' chiastiese parallelisme (Watson 1986:182) met dieself

de stylfiguur (sinekdogee) wat in die eerste en derde stiges voorkom. As gevolg van 
die herhaling van dieselfde semantiese inhoud binne die tristige, kom ekstra pa
troonvorming tot stand. Daarmee word die nood vooropgestel. Die vraag kan tereg 

gestel word of die distige saam met die tristige nie dalk 'n pentastige (Watson 1986: 
188 - pentacolon) vorm nie. Struktureel en semanties is die twee versreels egter 
van mekaar te onderskei; dit word ook deur die Masoretiese aksente bevestig. Ter
wyl die noodsituasie ter see in die tristige parallel aan strofe 2 voorgestel word, in

tensiveer die distige die nood en sinspeel op die finaliteit van die gevolge daarvan. 
Die metriese patroon van 3-2-3 en 3-4 reflekteer dan ook die stigometrie. 

Strofe 5 het 'n baie interessante en hegte struktuur: Dit bestaan uit 'n tristige 
waar die drie stiges deur die drie pousale vorme 'iJ?~ 'T:1?~ l en ~W?~ onderskei
delik afgebaken is. Aangesien die laaste twee stiges 'n parallelisme vorm wat op die 
eerste stige kommentaar lewer, is hierdie versreel volgens die ABB' patroon saam-
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gestel. Die verbinding tussen die eerste en die laaste twee stiges is op inhoud ge
baseer. In die eerste stige word pertinent gestel dat Jahwe die manse lewe van die 
graf gered het, terwyl in die laaste twee stiges beskryf word hoe vir die redding gebid 
is. Tussen die laaste twee stiges kry ons 'n soort terras-patroon waar die laaste deel 
van die tweede stige ,J:IJ~l ilJil~-~ op 'n semantiese wyse in die eerste deel van 
die derde stige ,IJ~~f;l ~,~ ~~::u;J) herhaal word (Watson 1986:208). Die eerste 
stige van strofe 5 vorm 'n skerp kontras met die laaste versreel van strofe 4 aange
sien twee antonieme werkwoorde gebruik word, naamlik i1'7ll 'opgaan' teenoor 11, 
'afgaan'. Strofe 5 is dus nie slegs inhoudelik parallel aan 3 nie, maar spesifiseer ook 
die redding uit die nood op 'n intensiewer wyse deur die reddende ingrype van 
Jahwe ekplisiet te stel. 

Aangesien die afgrensing van stansas II en III, die segmentering daarvan in stro
fes en stiges en die aantoon van ooreenkomste tussen bulle afgehandel is, kom die 
res van die gedig nou aan die orde. Uit die aard van die saak sal stansa I uit dit be
staan wat aan II voorafgaan, terwyl IV weer die res wat op III volg, sal bevat. 

Stansa I bestaan uit net een strofe wat uit twee distigiese versreels opgebou is, 
naamlik: 

,lJ~~J nJn~-~ ,7 nJ~o ,JJ~J~ 
:,7~p e¥0~ ,a¥~W '7~~ TQ~O 

Die hegte verbinding van die twee distiges, soos uit die metriese en semantiese 
paralleliteit blyk, word verder versterk deur 'n dubbele chiasme tussen die onder
skeie grammatikale elemente. Hierdie chiasme blyk duidelik wanneer die onder
skeie elemente met simbole in die vertaling wat volg, gemerk word: 

'Ek het geroep' -A 'uit my nood' -B 

'Uit die skoot van die doderyk' -B 'het ek om hulp geskree' -A 

Die ABBA chiasme wat ekstra patroonvorming bewerkstellig, word deur die volgen
de konstituente-analise V + M/ /M + V bevestig. Beide die A- en B-elemente van 
die eerste stige word deur die elemente in die tweede stige wat met hulle korrespon
deer ge'intensiveer. So word die 'geroep' van die eerste stige in die tweede stige na
der omskryf as 'om hulp geskree'; op soortgelyke wyse word die 'nood' nader gespe
sifiseer as die 'skoot van die doderyk'. Boonop vorm die genitiefkonstruksie 'skoot 
van die doderyk' 'n metafoor waarin 'skoot' die metaforiese term is wat 'doderyk' 
nader omskryf. Die konnotasies wat deur hierdie term op 'doderyk' oorgedra word, 
is 'n geslote ruimte wat in die verborge binneste van 'n vrou te vinde is. Met die 
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'skoot van die doderyk' word dus 'n beeld opgeroep van 'n verborge afgeslote ruimte 

wat normaalweg ontoeganklik vir 'n mens is. Deur die gebruik van patroonmatige 

taal soos die chiasme en die metaforiese konstruksie, word die nood waarin die bid

der verkeer, baie sterk op die voorgrond gestel. 
'n Onvolledige chiasme tussen die laaste twee stiges kan op 'n soortgelyke wyse 

aangetoon word: 

'tot Jahwe' -A 

'U het gehoor' -B 
'en Hy het my geantwoord' 

'my stem' 
-B 

-C 

Die tweede B-element intensiveer die eerste B-element, omdat Jahwe hier direk 
aangespreek word. Deur middel van die parallelismes word die verhoring voorop
gestel. Wat die inhoud betref, bestaan strofe 1 uit twee elemente, naamlik 'nood' en 

'verlossing'. Terwyl die nood telkens in die eerste stige voorkom, sluit die tweede 

stige albei kere met die verlossing af, wat dan 'n A B/ /A B patroon tot gevolg het. 
Semanties is dit veelseggend dat die nood telkens in die eerste stige gestel word ter

wyl die verlossing in albei gevalle laaste genoem word. Deur die metriese patroon 

van 3-2:3-2 word die chiastiese bou van die strofe bevestig. 

Die slotstansa - stansa IV - bestaan ook net uit een strofe wat as volg saam
gestel is: 

:~Jt~~ D~QU ~Jw-,7.~u D,1~~Q 
~Q~ ,~JJ~ ,~ ~~-~O~T~ ~J'n ~'P~ ,J~J 

=~J~,i ~ov~w~ 

By die segmentering van die drie versreels is die pousale vorme en die Masoretiese 

aksente as uitgangspunte gebruik. Die resultaat word egter ook deur die sintaksis 

en die inhoud van die stiges bevestig. As Collins (1978:115) 'n konstituente-analise 
van die eerste versreel doen, tipeer hy dit as 'n distige van die line-type II C:ii 

patroon met die konstituente V + NP:2/NP:2 + V. In die oppervlakstruktuur is dit 
wei waar, maar in die dieptestruktuur blyk dit 'n monostige te wees, aangesien die 
eerste helfte wat hy as V + NP:2 weergee, in geheel die subjek van die stige is. Die 
tweede versreel bestaan uit, wat Revell (1981:190) 'an unbalanced distich' noem. 
Terwyl die Ianger eerste stige, wat twee sub-eenhede beslaan, met die pousale vorm 

~'/ eindig, kom die tweede stige met die pousale vorm ~Q~ tot 'n einde. Verder 

word die twee stiges ook deur die twee kohortatiewe ~O~T~ en ~Q~~ tot 'n hegte 
eenheid verbind tot wat Watson (1986:215) 'n 'pivotpatterned bicolon with silent [fi
nal] stress' sou noem. Die laaste stige wat uit 'n nominale sin bestaan, se posisie is 
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onseker. In Psalm 3:9 kom die frase as deel van 'n distige aan die einde van die ge
dig voor. Die vraag kan dus tereg gevra word of dit bier nie ook 'n tristige saam met 

die vorige distige vorm nie. Anders as by Psalm 3 kom die frase bier aan die einde 
van die stige voor en lyk dit na 'n klassieke geval van die klimaktiese monostige wat 
die strofe, stan~a en die gedig met 'n uitroep afsluit (Watson 1986:171). 

3.2.5 Kommunikatiewe middele 
Hieronder word daardie middele bedoel wat tradisioneel 'stylmiddele' genoem is, 
maar binne 'n kommunikasiemodel word daar eerder op die kommunikatiewe as op 

die blote estetiese funksie van sulke middele gekonsentreer. Die rykdom aan bier
die middele en die effektiewe gebruik daarvan is 'n aanduiding van die poetiese 
kwaliteit van hierdie gedig. In die vorige paragraaf is daar reeds aan sommige van 
die strukturele stylfigure aandag gegee. Ter wille van volledigheid en om die lang 
onderskatte poetiese kwaliteit van hierdie gebed te illustreer, sal bier gepoog word 
om die voile spektrum van formele en struktureel-kommunikatiewe middele wat 

deur die digter gebruik is, aan te toon. 

3.2.5.1 Formele middele 
Onder hierdie hoof word daardie middele bedoel wat primer met die vormgewing 
van die gedig te make bet. Dit is stylmiddele soos parallelisme, chiasme, inc/usia, 

trefwoorde en klankpatrone. 

Inc/usia 

Deur die gebruik van ~~pin die eerste en laaste strofe van die gebed word 'n prag
tige inc/usia gevorm. Terwyl die eerste strofe afsluit met 'U bet my stem gehoor' 
kom 'J~p in die sesde strofe in die volgende sin voor: 'Met 'n stem [letterlik] van lof 

sal ek aan U offer.' So boor Jahwe aan die begin van die gebed die bidder se stem 
wanneer hy in die nood is en aan die einde van die gebed gebruik die bidder sy stem 
(~~p) om Jahwe te loof vir sy verlossing. Dit is duidelik dat die stylfiguur in hierdie 
geval 'n funksie van afgrensing bet. Die trefwoorde waarmee stansas II en III begin 
en eindig, kan ook as 'n tipe inc/usia beskou word, aangesien die stansas daardeur 

van mekaar, maar ook van die res van die gedig afgebaken word. 

Chiasme 

In paragraaf 3:5 is aandag gegee aan die grammatikale chiasme wat in strofe 1 voor
kom, asook aan die metriese chiasme in strofe 3. Die ABA' tristige in strofe 4 ver
toon ook 'n vorm van chiasme (Watson 1986:204). Dikwels- soos ook bier- fun
geer hierdie tristiges om 'n stansa of gedig te open. 
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Parallelisme 

Hierdie stylmiddel word op verskillende maniere in die gedig gebruik. In strofe 1 

kom 'n paralle/ismus membrorum voor, terwyl in strofes 2 en 6 die ABB' parallelle 

patroon en in strofe 4 die ABA' patroon onderskeidelik aangetref word. Die tref

fendste vorm van paralleliteit kom egter tussen die strofes van die gedig as geheel 

voor. Wanneer die elemente 'nood' en 'verlossing' deur die letters A en Bonder

skeidelik verteenwoordig word, lyk die strofiese struktuur van die gedig so: 

2 
3 
4 

5 

6 

AB 

AB 

A 

A 

A 

B 

B 

B 
B 

Die feit dat die gedig eindig met 'n herhaling van die B-element is volgens Smith 

(1968:38-39) 'n belangrike aanduiding van die strukturele afsluiting in die poesie. 

Sy stel dit soos volg: 'Repetition is important not only in poetic structure, but also in 

closure ... Repetition may involve formal or thematic elements or both.' Hierdie ge

dig sluit met 'n tematiese herhaling van die verlossingselement. Dit het bepaalde 

implikasies vir die betekenis van die gedig in die sin dat die verlossing dominant bo 
die nood gestel word. 

Walsh (1982:220-224) gee in sy artikel 'n volledige weergawe van aldie klank

patrone wat in die gedig voorkom, maar omdat dit nie konsekwent dwarsdeur die 

gedig aangewend word nie en dus meer ornamenteel is, word dit derhalwe nie bier 

in detail bespreek nie. 

32.5.2 Struktureel-kommunikatiewe middele 

Hoe keurig die digter stylfigure ingespan het, blyk uit stofes 2 en 4 waar die nood ter 

see uitgebeeld word. Die aanwesigheid van 'n tristige in strofe 2 word onderstreep 

deur die voorkoms van 'n hendiadis in die eerste en derde stiges. In die eerste stige 

word il?":J~1;1 'diepte' - wat deur kommentatore op sogenaamde metriese gronde ge

skrap word- en D'l;J~ JJ?:;J 'in die hart van die see' as twee sinonieme gebruik om 

'n enkele begrip, naamlik 'die diepsee' uit te druk. Dieselfde gebeur in die derde 
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stige waar ;p:)~~" 'branders' en ;p1lJ 'golwe' gekombineer word om die idee van 
'die totaliteit van die water' op te roep. 

In strofe 4 word die ABA' tristige bevestig deur die voorkoms van sinekdogee in 
die eerste en derde stiges. V15} ~ 'keel' in die eerste stige is verteenwoordigend vir die 
bele mens - daarom vertaal sommige vertalers dit met 'lewe'; net so verwys ,~.., 
'my kop' in die derde stige na die totale mens. 

Nou is dit interessant dat die stylmiddele hendiadis en sinekdogee in 'n sekere 
sin dieselfde doel op teenoorgestelde wyses bereik. In albei gevalle verwys dft wat 
daar staan na iets anders. Terwyl by bendiadis twee woorde gebruik word om een 
begrip te vergestalt, word by sinekdogee een deel-woord gebruik om na een gebeel te 
verwys. Die dubbele gebruik van bierdie twee stylfigure funksioneer op vier manie

re: 

om paralleliteit tussen stiges te bevestig; 
om sekere woordpare op te roep en dus die bepaalde semantiese woordveld uit 
te brei; 
om 'n bepaalde metrum daar te stel; 
om 'n addisionele verband tussen die strofes te le. 

Wat die semantiese woordveld betref, bet die gebruik van die twee stylfigure verder 
tot gevolg dat klem op verskillende plekke val. Die gebruik van die bendiadisse in 
strofe 2 beklemtoon die oorweldigende bedreiging van die see. Daarenteen bring 

die sinekdogee se gebruik in strofe 4 die mens in die nood op die voorgrond. 
Die metaforiese gebruik van 'fondamente van die berge' en die 'grendels van 

die aarde' vir die doderyk in strofe 4 is ook besonder opvallend. Deur alledaagse 
bouterme soos 'fondamente' en 'grendel' op kosmologiese grootbede soos 'berge' en 
'aarde' van toepassing te maak, word die bedreiging wat die doderyk inbou, baie 
reeel voorgestel. Die 'grendel' as fokusterm dra die gedagte van geslotenbeid en 
ontoeganklikbeid op die aarde oor, terwyl 'fondamente' die konnotasie van die basis 
en die diepste oorsprong van die berge na vore bring. As gevolg van bierdie wysi
gings wat die fokusterme by berge en aarde teweegbring, word die doderyk deur al
bei die frases gesimboliseer. Deur die gebruik van die metafore, sluit bierdie strofe 
nie aileen by die '7~~ T P.~" 'uit die skoot van die doderyk' van strofe 1 aan nie, 
maar ook by die nOWO 'uit die graf van strofe 5. Daardeur word nie aileen ver
bande tussen bierdie strofes gele nie, maar dit bet ook 'n funksie ten opsigte van die 
betekenis. Hierdie funksie is daarin gelee dat die nood waarin die man wat bid ver

keer, beklemtoon en gei"ntensiveer word. 
Vanwee die kompleksiteit in samestelling en stylmiddelgebruik van die eerste 

versreel in strofe 6, is dit dikwels misverstaan. Die oksimoron wat deur die twee se-
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man ties onversoenbare be grippe 0' "J~i'~ 'verering/bewaring' (letterlik) van 

KJ~'i~iJ 'nietige nikse' tot stand kom, word in die tweede helfte van die stige ver

der verklaar. Deur die personifikasie van 10n 'trou' tot 'Heil/Hulp', word verklaar 
wat gebeur as iemand die onmoontlike doen om 'nietige nikse' te vereer: hy verlaat 

die werklike Bron van heil. So word die moontlikheid geskep vir die bidder om in 

teens telling met sulke dwaasheid sy lof aan die enigste verlosser- Jahwe - te bring. 

32.6 Sintese 
Aangesien daar nie een stylmiddel gebruik is wat bo die ander uitstaan nie, het ons 
hier eerder met 'n weldeurdagte geheel te doen waartoe aile middele 'n bepaalde 

bydrae gemaak het. Deur die geheel word 'n bepaalde effek geskep - 'n effek wat 'n 

man se reaksie, sy gevoel op die gebeure in die verhaal weerspieel. Hierdie gevoel 

wat in die gebed vergestalt word, kan miskien die beste getipeer word met die uit

drukking, 'van verlorenheid tot verlossing'. 

32.7 Vergelyking 

Voordat hierdie gebed met ander soortgelyke literatuur in die Ou Testament- die 
Psalms - vergelyk word, is dit nodig om sekere voorbehoude te stel. Die vergelyking 
word hier slegs op formele gronde gedoen. Daarmee word egter nie gese dat bier

die gebed noodwendig ooreenkomstig 'n formele Gattung in die narratief moet 

funksioneer nie. Met ander woorde, die verhaal verskaf, ongeag die Gattung, sy eie 
Sitz im Leben vir die gebed. 

Hierdie gebed vertoon soos die meeste Psalms 'n basiese struktuur wat uit 'n in
leiding, hoofdeel en slot bestaan (Deist & Vorster 1986:54). Beide die individuele 

klaaglied en die individuele danklied vertoon egter dieselfde b~iese struktuur en dit 
is dus noodsaaklik om 'n fyner onderskeid te maak. Omdat juis hierdie klassifikasie 

in die verlede die oorsaak van twyfel oor die toepaslikheid van Jona 2:3-10 in die 
verhaal was, is 'n duidelike, gemotiveerde klassifikasie onontbeerlik vir die vergely
king met ander Psalms. 

Die meeste kommentatore (Wolff 1977:104; Rudolph 1971:351; Westermann 
1981:102) bet hierdie gebed as 'n individuele danklied getipeer en op sekere teenstel
lings gewys: 
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Die eerste onverstaanbaarheid wat op die sekondere aard van die gedig moes 

dui, is die inleidingsformule met 7Y.~J;l~ J wat normaalweg vir klaagliedere 
gebruik sou word. 

'n Tweede wanklank, volgens bulle, is dat 'n danklied nie binne die situasie 
gepas sou wees nie. 

In'S Supplementum 3 ( 1991) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



J H Potgieter 

Die derde verskille in die afwesigheid van berou wat 'n vereiste vir die situasie 

sou wees. 

As 'n mens egter die model wat Westermann (1981:64-78) vir die klaaglied van die 

individu gestel bet, op hierdie gedig toepas, voldoen Jona 2:3-10 merkwaardig aan 

die vereistes soos dit uit die volgende uiteensetting blyk: 

I INLEIDING 

1 Adres 

Toewending tot God om hulp 

+ Inleidende roep 

II HOOFDEEL 

2 Klag 

u 

Vyand 

u 

3 Vertrouensuitspraak 

( + Waw Adversatief) 

4 Klag 

Vyand 

Ek 

Vyand 

/ITS Supplementum 3 ( 1991) 

Strofe 1 

Uit my nood bet ek tot die Here geroep. 
Uit die skoot van die doderyk bet ek om 
hulp geskreeu. 

Strofe 2 

U het my die diepte ingegooi, in die hart 

van die see, 
waterstrome het my omring, 
al u branders en u golwe het oor my 

heengegaan. 

Strofe 3 
Alhoewel ek gedink het, ek is weggedryf 

weg van u oe, 

sal ek tog weer u heilige tempel aanskou. 

Strofe 4 
Water was rondom my tot by my keel, 

die diepwater bet my omring, 
seegras was om my kop gedraai. 
Na die fondamente van die berge het ek 

afgedaal, 
die doderyk se grendels het agter my 

toegegaan - vir ewig. 
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5 Heilsorakel 
( + Waw Adversatief) 

6 Versekering van verhoring 

of 

Indirekte Petisie 

IIISWT 

7 Belofte om te prys 

Elemente: 
1) Aan einde van petisie 

2) Voluntatief 

3) God as objek 

4) il')'il as werkwoork 

8 Verklarende lofprysing 

Strofe 5 
Maar U het my lewe uit die graf opgetrek, 

Here, my God. 

Toe ek wou versmag, het ek aan die Here 

gedink, 
en my gebed het tot by U gekom, tot in u 

heilige tempel. 

Strofe 6 

Maar ek, met lui de lof sal ek aan U offer, 
wat ek beloof het sal ek betaal. 

Redding kom van die Here af! 

Alhoewel daar toegegee moet word dat volgens hierdie model 'n baie belangrike 
komponent van die individuele klaaglied - die petisie of smeking - net indirek in 

strofe 5 teenwoordig is, of selfs heeltemal ontbreek, voldoen die gebed verder aan al 
die vereistes van 'n klaaglied. Trouens, daar kan meer besware teen Jona 2:3-10 as 
individuele danklied ingebring word (volgens Westermann se model) as wat teen die 
gebed as klaaglied in te bring is. 

Wanneer Westermann (1981:109) hierdie gebed as 'n 'declarative psalm of 

praise of the individual' tipeer, bly hy in gebreke om die afwesigheid van die oproep 
tot lofprysing in sowel die inleiding as die slot te verklaar. Daarby ontbreek die 
redegewende partikel met die daaropvolgende verduideliking waarom God geloof 
moet word in die hoofdeel. Westermann (1981:102-108) wys wei op die noue oor

eenkoms tussen die individuele klaaglied en die deklaratiewe loflied van die indivi
du. Hierdie ooreenkoms kom veral in drie eienskappe na vore, naamlik: 
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die deklaratiewe lofprysing; 
die voluntatiewe oproep tot lofprysing; 
die kort opsomming. 
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Hieruit konkludeer Westermann dat die betrokke Gattung van die danklied eintlik 
'n voortsetting is van waar die klaaglied opgehou bet. 

Aangesien dit enersyds uit die vergelyking blyk dat hierdie gebed ooreenstem 

met ander gebede soos wat in die Psalmliteratuur vervat is en andersyds dat daar 
ook belangrike verskille is, is dit noodsaaklik om hierdie ooreenkomste en verskille 
te interpreteer. Die tipering van hierdie gebed volgens die vormkritiese model van 

Westermann in 'n danklied of klaaglied, blyk nie aileen problematies te wees nie, 
maar ook irrelevant tot die plek en die funksie wat dit in die narratief beklee. In 
plaas daarvan om byvoorbaat die gebed as 'n spesifieke soort te tipeer en dit dan 
daarvolgens te verklaar, word bier op die teenoorgestelde wyse te werk gegaan. 
Daar word eers 'n analise van die poetiese konvensies gemaak; vervolgens word bul
le onderlinge relasies bepaal en daarna word die betekenis ondersoek. In hierdie 
gebed word die belangrike temas van nood en verlossing deur poetiese konvensies 
in 'n bepaalde relasie geplaas en dien dit as refleksie van die bidder op die gebeure 

in die verhaal. Die gebed eindig met die verlossing as die dominante tema en s6 
word Jona se dank teenoor Jahwe vir die verlossing uit die nood uitgedruk. 

33 Jona 4:2-3 

33.1 Inleiding 
Hierdie gebed, anders as die Psalm in Jona 2:3-10, is in die verlede konsekwent deur 
kommentatore as prosa beskou. Alhoewel bulle alma) die gedeelte 'n gebed noem, 
word die gebed in die vertalings wat die eksegese voorafgaan as prosa weergegee 
(Deden; Rudolph; Allen; Wolff; VanderWoude, in loco). Terwyl by die gebed in 
Jona 2:3-10 die styl- en frase-ooreenkomste met die Psalmliteratuur 'n sterk motive
ring was om dit ook as 'n Psalm te klassifiseer, ontbreek sulke sterk aanduidings by 
hierdie gebed. Alhoewel dele van die belydenis in Jona 4:2 met frases in die Psalms 
soos Psalm 86:15, Psalm 103:8 en Psalm 111:4 ooreenstem, was dit nie genoegsaam 
om dit ook as 'n moontlike Psalm en dus as poesie te herken nie. Daarby is die 
gebed in Jona 4:2-3 besonder kort en dit bemoeilik die herkenning daarvan as 'n 

poetiese enklave binne die omliggende see van prosa. 
Tydens die analise van die gebed in Jona 4:2-3 is op grond van die aanwesigheid 

van sekere poetiese aanwysings in die gebed tot die gevolgtrekking gekom dat ook 
hierdie gebed poesie is. Hierdie proses van herklassifisering wat Watson (1986:45) 

'recognition' noem, berus op die herkenning van 'n aantal tipiese poetiese kenmerke 
soos, onder andere die teenwoordigheid van 'line-forms', ellipse, parallelismes, 
woordpare en klankpatrone. Die voorkoms van hierdie en nog ander aanwysings sal 
by die behandeling van die individuele versreels onder die loep kom. 

/ITS Supplemenhun 3 ( 1991) 35 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



Die poCtiese gedccltes 

Die feit dat hierdie gebed in die parallelle strukturele opbou van die boek die 

teenhanger van die Psalm in Jona 2:3-10 is en daarby 'n soortgelyke funksie binne 

die verhaal verrig, behoort as addisionele argumente te geld waarom dit ook, soos 

Jona 2:3-10 as poesie opgeneem moet word. Omdat die Psalm in Jona 2 enersyds as 

'n mosalek van Psalmaanhalings sonder poetiese meriete en andersyds as 'n sekon

dere toevoeging tot die boek beskou is, was daar geen aanleidende oorsaak om die 

gebed in Jona 4 as 'n gedig op te neem nie. Wanneer die Psalm in Jona 2:3-10 egter 
'n fyn saamgestelde gedig blyk te wees, noop logika 'n mens om ook die teenhanger 

daarvan in Jona 4:2-3 in 'n nuwe lig te beskou, veral as dit ook as pouse binne die 

narratiewe struktuur funksioneer om die verhaalgebeure te vertraag. 

Uit die konvergensie van bogenoemde argumente is die gebed in Jona 4:2-3 as 
poesie opgeneem en word dit nou as sodanig bespreek. 

332 Stigometriese indeling 

4 

+4=8 

2+3 

3+2= 10 

3+3=6 

333 Vertaling 

ilJil~ iT~~ 
'OQJ~-;~ 'O~'n-,~ '1~? ill-~~7Q 

il~'~Ja 0,~7 '~QJ~ T~-;~ 

o~nJJ T~~o-~ iT~~ '~ ,~¥J~ ,~ 2 
=ilV?o-7~ oolJ 190-JJJ o~~ ~~ 

iTJil~ i10~1 3 
='~OO ,o~n J~o '~ '~Qo 'WQJ-n~ K~-n~ 

Inleiding: En hy het tot die Here gebid en gese: 

Ag Here, 

was dit nie my gedagtes toe ek nog in my land was nie? 

2 Ja, ek het geweet 

lankmoedig en liefdevol; 
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Daarom het ek eers probeer vlug na 
Tarsis toe. 

dat U 'n genadige en barmhartige God is; 

en een wat berou kry oor die onheil. 
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3 En nou Here! 

Neem tog my lewe van my weg 

33.4 Afgrensing 

J H Potgieler 

want dit is vir my beter om te sterwe as 

om te lewe. 

Dieselfde inleidingsformule wat in Jona 2:2 voorkom, naamlik ilJil~-~ 'J~~I;l~J 
10K~) lei ook die gebed in Jona 4:2 in. Dit vorm die voorste afgrensing. In vers 4 

vind daar 'n subjekwisseling plaas as Jahwe aan die woord kom; daarom sluit die ge
bed in vers 3 met Jona se woorde af. 

33.5 Segmentering 

Die drie pousale vorme iJW'\If;ltl, ilVJO en '~00 blyk die gebed in drie versreels te 

verdeel. Laasgenoemde twee vorme word deur die sof pasuq gevolg, terwyl die 

atnag die ruspouse by eersgenoemde aandui. By sowel die eerste as by die derde 

versreel ontstaan die vraag of ilJil~ i1 ~~en ilJil~ ilO~n deel vorm van die onder

skeie versreels en of dit 'n geval van anacrucis is. Op grond van bulle metriese oor

tolligheid lyk dit of beide frases 'n anacrucis vorm. Altwee die frases bestaan uit 'n 

uitroeppartikel, gevolg deur ilJil~ in die vokatief. Volgens die indeling van Robin

son (1936:39) sal albei hierdie aanroepingsformules onder die kategorie van uit

roepe val. Dit is verder interessant om daarop te let dat soortgelyke sinskonstruk

sies in beide gevalle op die aanroepingsformules volg. In die eerste versreel wat uit 

'n distige bestaan, word die hoofsin in die eerste stige deur die vraagpartikel ~~'74 
ingelei en die nasin in die tweede stige deur die redegewende partikel n~-~~. By 

die derde versreel wat ook uit 'n distige bestaan, lei die imperatief ~~-nj? die hoof

sin in die eerste stige in, terwyl die nasin deur die redegewende partikel ':;l in die 

tweede stige voorafgegaan word. 

Die tweede versreel is 'n belydenis wat met mindere of meerdere variasie in 

verskeie poetiese gedeeltes soos Psalm 86:15, Psalm 103:8 en Psalm 111:4 voorkom. 

In Joel2:13 kom dieselfde belydenis byna net so voor. Daaruit kan minstens afgelei 

word dat die versreel 'n bevestigde line-form is en daarom as poesie beskou kan 

word. Die reel bestaan uit twee distiges met 'n chiastiese metriese patroon van 2+3 

en 3 + 2. Die funksie van "':;l wat hierdie versreel inlei, is bepalend vir die verhou

ding tussen hierdie en die vorige versreel. Die meeste vertalings en kommentatore 

beskou ':;l bier as 'n redegewende partikel. Soos uit die vertaling in 3.3.3 blyk, word 

bier vir die bevestigende funksie van ':;l gekies (vgl Kautzsch 1978:471). Vier redes 

is vir hierdie keuse verantwoordelik: 
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Die belydenis in die tweede versreel is eerder die eksplisitering van '"J~J 'my 
gedagtes' in die eerste versreel, as wat dit 'n rede vir die vlug na Tarsis toe is. 

Indien .,~ redegewend sou wees, sou dit logiesgewys ~~-;y moes voorafgaan 

en nie daarop gevolg bet nie. 
Die feit dat sowel die eerste as die derde versreel ook met uitroeppartikels be
gin, versterk die moontlikbeid dat .,~in die tweede versreel 'n soortgelyke funk

sie kan vervul. 
As .,~ kousaal opgevat word, is bierdie versreel eintlik 'n inbedding by die vori

ge versreel met die gevolglike relativering van die trefkrag daarvan. Word ':;1 
egter as 'n bevestigende partikel beskou, staan die tweede versreel in die sen

trum van die gebed en word die ironiese trefkrag juis so beklemtoon. 

Wat die onderlinge verbouding tussen die drie versreels betref, kan die volgende 

konklusies getrek word: 

Elkeen van bierdie versreels vorm 'n afgeronde sintaktiese en semantiese een

beid en kan daarom as afsonderlike strofes beskou word. 
Die middelste strofe met sy belydenis vorm die sentrum van die gebed. 

In die eerste strofe word bierdie belydenis in die '"J~J 'my gedagtes' geantisi
peer, terwyl daar in die laaste strofe op grond van die belydenis 'n versoek gerig 
word. 

Alboewel bierdie strofes onderling van mekaar te onderskei is, vertoon bulle in 

so 'n mate 'n eenbeid dat bulle saam een stansa vorm. 

33.6 Kommunikatiewe middele 

In die voorafgaande bespreking is reeds op die sterk sintaktiese ooreenkoms tussen 

die eerste en die derde strofes gewys. Die feit dat soortgelyke aanroepingsformules 
deur soortgelyke sintaktiese strukture gevolg word, blyk meer as net toeval te wees. 
Om bierdie sintaktiese omarming te bewerkstellig, word die inclusio doelbewus ge

bruik om die gedig te struktureer. Hierdie strukturering geskied op so 'n wyse dat 
die inclusio nie slegs die gedig aan albei kante afgrens nie, maar ook die klem op die 

belydenis in die middelste strofe laat val. In die eerste strofe is die gebruik van alli
terasie opvallend wanneer die 'T:I/ll begin-en-slotklank-kombinasie driemaal name

kaar in 'O''t:r1ll, 'OQJ~-;ll en y:;,-;l[ 'T:Il;lJj? berbaal word. Op 'n soortgelyke 
wyse word die ' . -slotklank in die derde strofe viermaal berbaal. 

Bebalwe vir die geykte woordpare wat karakteristiek aan 'n belydenis is, word 
daar ook in die tweede strofe van die stylmiddel delesie gebruik gemaak. Die werk
woordfrase 'T:I¥J~ '~ 'ja, ek het geweet' word naamlik by die tweede distige ook 
veronderstel. Volgens Watson (1986:48) is die voorkoms van hierdie spesifieke 

38 HTS Suppkmenlwn 3 ( 1991) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



I H roqjeter 

vorm van die stylmiddel een van die belangrikste aanwysings van poesie. Grabe 
(1984:138-139) wys daarop dat delesie as 'n ongrammatikaliteit die volgende twee 
kommunikatiewe funksies binne poesietekste bet: 

dit sorg vir die vooropstelling van woorde en sinskonstituente; 
dit bewerkstellig borisontale en vertikale verband tussen woorde, sinskonsti
tuente en teksgedeeltes. 

Beide bierdie funksies word in strofe 2 geaktiveer. As gevolg van die delesie word 
die belydenis wat op die 'ja, ek bet geweet' volg, vooropgestel en kry dit dus beson
dere klem. Daar word ook 'n besondere verband met die voorafgaande en daarop
volgende strofe gele wat bierdie strofe as middelpunt laat uitstaan. 

In die derde strofe word op 'n besondere wyse van woordpare gebruik gemaak. 
Daar is eerstens die sinonieme woordpaar VlEJJ en D,,n 'lewe', wat 'n noue verband 

tussen die twee stiges bewerkstellig. Daar is egter ook die antonieme woordpare 
n,ll 'dood' en D, ,n 'lewe', wat deur die komparatiewe konstruksie in die laaste 
stige teenoor mekaar gestel word. Deur die gebruik van bierdie woordpare kom 
ekstra patroonvorming tot stand wat ook vooropstelling tot gevolg het. As gevolg 
van die vooropstelling word daar verbande met die ander twee gebede bewerkstellig 
wat lei tot die kontrastering van die onderskeie versoeke. In die ander twee gebede 
word daar vir die behoud van die bidder se lewe gevra of dankie gese, terwyl in bier
die gebed 'n versoek om te sterf gerig word. 

Laastens is dit nodig om aan die wyse waarop ironie in die gebed gebruik word, 
aandag te gee. Intern is daar 'n skerp ironie tussen die belydenis in die tweede stro
fe en die versoek met die motivering daarvan in die derde strofe. Enersyds word die 
volkomenbede van God bely en andersyds word op grond van bierdie volkomenhe
de juis gevra om te sterf, aangesien die dood verkiesliker is as die lewe. Hierdie ge
bed met sy doodswens staan egter ook ironies teenoor die gebed van Jona 2 waar 
die redding uit die dood besing word. Hierdie ironie word veral in die slotstiges van 
die twee gebede onderstreep. Behalwe dat albei gedigte deur middel van strukture
le elemente afgesluit word- die gebed in Jona 2 deur 'n klimaktiese monostige en 
die gebed in Jona 4 deur inclusio- word bulle ook tematies in die onderskeie laaste 
stiges afgesluit. In beide gebede word 'n statusverandering genoem. By eers
genoemde is dit redding uit die dood en by laasgenoemde 'n begeerte na die dood. 
In die eerste geval is die tematiese slot positief en in die tweede geval is dit negatief 

(vgl Watson 1986:65). 

/ITS Supp/emenlum 3 (1991) 39 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



Die poCtiese gedceltes 

33.7 Sintese 
Uit die gebruik van bogenoemde stylmiddele, asook vanwee die kart en kragtige 

woordgebruik, is dit duidelik dat bierdie gebed net soos die gebed in Jona 2, poesie 
is. Wat sy struktuur betref, laat die gedig 'n mens aan 'n toebroodjie dink met die 

inc/usio as die brood en die belydenis in strafe 2 as die vulsel. Op semantiese vlak 
staan die vulsel en die brood egter ironies teenoor mekaar. Die gedig is dus in sy 
gebeel 'n kombinasie van 'n kunstige struktuur en 'n ekspressiewe inhoud waardeur 

ironiese verbande sowel op interne as op die eksterne vlak tot stand gebring word. 
Op eksterne vlak word die relasie tot die eerste gebed in Jona 2:3-10 vera) merkbaar 
deur retrospektiewe berinterpretasie, aangesien die dank vir die verlossing uit die 

dood in die eerste gebed nou vervang word met 'n versoek om te sterf. Die gebede 
dui dus 'n regressie in die gemoedstoestand van Jona aan as gevolg van sy refleksie 
op die gebeure in die verbaal. 

33.8 Vergelyking 

Hierdie gebed vertoon sterk ooreenkomste met die klaaglied of klaagpsalm soos 
wat Westermann (1981:170) dit gestruktureer bet: 

1) Adres 
2) Klag 
3) Belydenis 
4) Petisie/Smeekgebed 
5) Lofprysing 

Ali die gegewens van Jona 4:2-3 op hierdie matriks gepas word, lyk dit soos volg: 

INLEIDING 

1 Adres 

II HOOFDEEL 

2 Klag 

+ Motivering 

40 

Ag Here, 

Was dit nie my woorde toe ek nog 
in my land was nie? 

Daarom bet ek eers probeer vlug 
na Tarsis toe. 
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3 Belydenis 

4 Petisie 

+ Motivering 

I H Potgieler 

Ja, ek het geweet datU 'n 

genadige en barmhartige God is; 

lankmoedig en liefdevol; en een 

wat afsien van die onheil. 

En nou Here! Neem tog my lewe 

van myweg, 

want dit is vir my beter om te 

sterwe as om te lewe. 

Enkele aanpassings is aan die basiese patroon van die klaagpsalm gemaak. Die 

eerste opvallende verskil is dat 'n slot ontbreek. Daarin word gewoonlik 'n belofte 

gedoen om God te prys. By die klag is die beskuldigende vraag ietwat anders gestel 
as die dikwels voorkomende 'hoe lank nog' of die 'waarom'. Ongewoon is ook die 

motivering wat bykom, maar dit hang saam met die veranderde vraagstelling. Die 

mees opmerklike verskil is egter gelee in die ad malum gebruik van die belydenis. 

In Jona 4:2 word hierdie belydenis nie soos verwag as motivering vir 'n versoek om 
redding gebruik nie, maar vir 'n versoek om te sterf. Verder is dit opmerklik dat die 

vyand as een van die drie subjekte wat gewoonlik in die klag voorkom, nie eksplisiet 
genoem word nie. Tog is dit uit die konteks duidelik dat die vyand as belangrike 

element van die klag implisiet teenwoordig is. Dit is juis God se optrede teenoor 

die vyand wat Jona se klag en sy ongewone petisie inisieer. Verder verklaar dit ook 

waarom die gebruiklike belofte om God te prys, in die slot ontbreek. 
Behalwe vir die ooreenkoms met die individuele klaaglied, vertoon hierdie ge

bed ook sekere strukturele en inhoudelike ooreenkomste met ses ander gebede in 

die Ou Testament. Hierdie gebede wat in Genesis 50:17, Eksodus 32:31-32, Jesaja 

38:3 (2 Konings 20:3), Jona 1:14, Daniel 9:4-19 en Nehemia 1:5-11 te vinde is, begin 

almal met i1 ~~~~~~of il)il~ i1 ~~; trouens, tesame met Psalm 116:4, 16 en Psalm 
118:25 is dit die enigste plekke in die Ou Testament waar die partikel i1 ~~~~~~ 
voorkom. Alhoewel hierdie gebede se lengte, van heel lank soos in:Daniel 9 tot 

heel kort soos in 2 Konings 20:3 wissel, is hulle almal uit dieselfde elemente saam

gestel. Daarom word hierdie gebede hier as 'n spesiale kategorie gebede beskou en 

word hulle die i1 ~~-gebede genoem. 
In drie van hierdie gebede, naamlik Genesis 50:17, Eksodus 32:32 en Daniel 

9:15, 17 word ook, soos in Jona 4:2, aan die einde van die gebed 'n versoek gerig wat 
deur il~l.l) ingelei word. Die versoek in Jona 4:3 verskil egter van die ander drie 
daarin dat dit nie 'n versoek om vergifnis is nie, maar om te sterf. Daarmee word 

nie alleen 'n struktuurwysiging aan die opbou van hierdie gebede aangebring nie, 
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maar daar word ook 'n dramatiese verandering aan die betekenis teweeggebring. 

Verder staan hierdie versoek in Jona in direkte kontras met die ander gebede van 

die kategorie wat nie die ingeligte Ieser of hoorder sou ·ontgaan nie. Trouens, binne 

die konteks van die hele hoek gesien, is die ironie wat uit hierdie verandering spreek 
te opvallend om toevallig te wees. Net soos by die gebed in Jona 2:3-10 word ook 

bier bekende geykte vorme gebruik, gewysig en in 'n nuwe konteks geplaas om 'n 

bepaalde boodskap tuis te bring. 

3.4 Jona 1:14 

3.4.1 Inleiding 

Net soos Jona 4:2-3 is hierdie gebed ook nie in die verlede as poesie erken nie. 
Aangesien Jona 1:14 net soos Jona 4:2-3 tot die kategorie van il~}$-gebede behoort 

en verder ook as kontras teenoor laasgenoemde gebed gestel is, kan verwag word 

dat ook hierdie gebed poesie moet wees. Vervolgens sal hierdie gebed op 'n soort· 
gelyke wyse as die vorige gebede ontleed en bespreek word. 

3.4.2 Stigometriese Indeling 

2+3 
2+2 
2+3=14 

3.43 Vertaling 

illil~ il~}$ 
ilFJ V1'~iJ ~~~ il"J:;IKl K~-~ 

K'P.~ DJ ~l'7.v taa-~J 
=O'WV ~~~0 ~ ilJil~ il~~-.,~ 

Inleiding: En hulle het tot die Here gebid en gese: 

Ag Here, 

Moet ons tog nie laat omkom 

vanwee die lewe van hierdie man nie; 
Moet tog nie oor ons bring 

onskuldige bloed nie; 
Want U is die Here: 

Soos wat U goed dink, so doen U. 
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3.4.4 Afgrensing 
Na 'n inleidingsformule volg die gebed in die direkte rede. Hierin le ook die moti

vering waarom vers 14· van die voorafgaande en daaropvolgende verse afgegrens 
word. Sowel vers 13 as vers 15 beskryf gebeure, terwyl vers 14 in die direkte rede 
die woorde van die matrose weergee. 

3.4.5 Segmentering 
Te oordeel aan die Masoretiese rustekens, bevat die gedig drie versreels wat met 
ilfiJ, K'jl ~en 0'\UV onderskeidelik eindig. By laasgenoemde twee woorde word die 
pousale vorms deur die atnag en sof pasuq bevestig. In eersgenoemde geval word 

die pousaliteit van ilfiJ deur sowel die zaqef qaton as deur die paralleliteit tussen 
die twee versreels bevestig. AI drie die versreels word deur die invokasie, 'Ag Here' 
bebeers. Die derde versreel verskaf 'n motivering op beide die voorafgaande vers
reels. Weens bierdie begte strukturele verbintenis, asook die inboudelike eenbeid, 
vorm die drie versreels saam met die invokasie een strofe. Die gedig bestaan dus uit 
net een strofe en gevolglik ook net uit een stansa. 

3.4.6 Kommunikatiewe middele 
Soos in die gedig in Jona 4:2-3 vorm die invokasie ilJil~ il~~ 'Ag Here' ook in bier
die geval 'n anacrucis. Tussen die eerste twee versreels is daar 'n sintetiese paral

lelisme aangesien die tweede versreel aanvullend by die eerste versreel is. Die ge
dagte van 'onskuld' word in die tweede versreel eksplisiet as 'n byvoeging tot die ge

dagte in die eerste versreel gestel. Opvallend is dan ook die gebruik van metonimie 

in die frase K' j7 ~ D'J 'onskuldige bloed' wat meer poe ties is as wat 'onskuldige 
lewe' of -'man' sou wees. Die ongewone woordorde in die laaste stige van die der
de versreel is ook betekenisvol. 'n Mens sou verwag dat die werkwoord 0'\VV 'U 
doen' volgens die normale woordorde voorop sou staan. Deur dit aan die einde te 
plaas, kry dit die pousale klem en so word die klem semanties ook op die bandeling 

van Jabwe geplaas. In bierdie woorde van die matrose kom nie alleen die tema van 
die verbaal na vore nie, maar word bulle insig met die gebrek aan insig wat Jona in 

sy gebede openbaar, gekontrasteer. Verder sluit die gebed ook op 'n kragtige wyse 

af omdat twee werkwoorde langs mekaar in die slotstige staan. 

3.4.7 Vergelyking 
Ook bierdie kort gebed, alboewel daar enkele aanpassings gedoen is, voldoen aan 
die Westermann-model van die individuele klaaglied. Die toegepaste modellyk dan 

so: 
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INLEIDING 

1 Adres 

II HOOFDEEL 

2 Dubbele petisie 

3 Vertrouensuitspraak 

Ag Here, 

i) Moet ons tog nie laat omkom 

vanwee die lewe van bierdie 

man nie; 

ii) En moet tog nie onskuldige 

bloed oor ons bring nie; 

Want U is Jabwe: Soos wat U 

goed dink, so doen U. 

Soos Westermann (1981:185-186) aantoon, kan die klag Of in die negatiewe petisie 

opgeneem word, Of soos in bogenoemde geval, beeltemal wegval. Interessant is ook 

dat waar die vertrouensuitspraak gewoonlik die petisie voorafgaan, dit in bo-ge

noemde geval daarop volg. Omdat dit die slot van die gebed vorm, kry dit groter 

klem as die petisie. Daarby verkry dit 'n spesifieke relasie van kontras met die slot 

van Jona se tweede gebed. Waar Jona sy eie wil vooropstel deur 'n versoek om te 

sterf omdat by nie sy sin gekry bet nie, onderwerp die matrose bulle aan die vrymag 

van Jabwe. 'n Verdere belangrike verskil is dat die element van lofprysing, net soos 

by Jona 4:2-3, ook bier ontbreek. Alboewel dit bier as integrale deel van die gebed 
ontbreek, word dit tog as deel van die narratief in vers 16 soos volg weergegee: 

D'"Jj ~ ~1~~) ilJiPi nJl ~n~T ~) 'En bulle bet vir Jabwe geoffer en beloftes 
gedoen.' Deur die verskuiwing van bierdie element, asook die omruiling van die pe

tisie en die vertrouensuitspraak, word die vertrouensuitspraak as 't ware uitgelig en 

kry dit buitengewone klem. Die funksie van die omruiling le enersyds in die voorop

stelling van die vertrouensuitspraak en andersyds in die kontrasverbouding wat dit 
met Jona se tweede gebed vorm. 

Net soos die gebed in Jona 4:2-3 vertoon bierdie gebed ook ooreenkomste met 

die reeds genoemde i1 ~~-gebede. In plaas daarvan dat die slotdeel deur il~~J inge

lei word, word dit in bierdie geval deur die bomofoon il~~ ingelei. Verder volg daar 

in bierdie geval nie 'n versoek op die inleidingspartikel nie, maar wei 'n belydenis. 

Al bierdie variasies op die tema van die klaaglied is te fyn om as blote toeval 
afgemaak te word. Dit spreek eerder van intensionaliteit by 'n outeur wat deur 

seleksie en rangskikking van bekende clemente sy kunstenaarskap toon. By lesers 

44 HTS Supplementum 3 ( 1991) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



I H Potgieter 

en hoorders wat bekend was met die konvensies wat gegeld het by hierdie gebede, 
sou hierdie fynhede ook nie ongemerk verbygegaan het nie. 

Globaal gesien is hierdie gebede binne die totaalstruktuur van die Jona-verhaal 
'n afwyking, wat die aandag van die Ieser trek. Daarom is dit noodsaaklik om nou 

oor te gaan na die bespreking van die narratiewe struktuur van die verhaal ten einde 
ook die funksie van die gebede binne hierdie struktuur te bepaal. 

HTS Suppkmentum 3 ( 1991) 45 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



HOOFSTUK4 
Die verhouding tussen die narratiewe teks en die storie 

4.1 lnleiding 
Daar is reeds in hoofstuk 1.4 by die uiteensetting van die werkwyse gemeld dat G~

rard Genette se model waarvolgens 'n narratiewe teks in drie vlakke onderskei kan 

word, gebruik sal word om die verhalende struktuur van die boek Jona te beskryf. 

Die drie vlakke is soos volg: 

die recit (narratiewe teks- Grabe [1986:156] ofvertelteks- Brink [1987:39]); 
die histoire (storie- Grabe [1986:156]); 
die narration (vertelhandeling- Grabe [1986:156] ofvertelproses- Brink [1987: 
40]). 

Bostaande drie vlakke is op 'n bepaalde manier aan mekaar verbind sodat die storie 

die inhoud (dieptestruktuur) van die narratiewe teks (oppervlakstruktuur) vorm, 

terwyl die vertelhandeling die wyse waarop die teks geproduseer is, weergee. Grabe 

(1986:156) verduidelik hierdie interafhanklikheid tussen die drie vlakke van die ver

haal met die volgende skets: 

narratiewe teks 

(r~cit) 

storie (histoire) 

vertelhandeling (narration) 

Alhoewel die storie en vertelhandeling slegs indirek uit die vertelteks afgelei kan 

word, is hulle noodsaaklik om sowel die verhaal se samestelling as sy betekenis te 

beskryf. Genette se uitgangspunt dat die verhaalanalise deurgaans 'n ondersoek van 

verskillende relasies is, word met die volgende aanhaling gedemonstreer: 'Analysis 

of narrative discourse will thus be for me, essentially, a study of the relationships be

tween narrative and story, between narrative and narrating, and [to the extent that 

they are inscribed in the narrative discourse] between story and narrating' (my be

klemtoning). In hierdie hoofstuk word die spesifieke relasie tussen die narratiewe 

teks en die storie ondersoek soos dit gestalte vind in drie elemente naamlik tyd, ka
rakterisering en ruimte. 

42 Tyd 

Oat tyd 'n belangrike formele element in narratiewe tekste is, blyk uit die rol wat dit 

as ordeningsbeginsel in die strukturering van die verhaal speel. Rimmon-Kenan 
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(1983:58) konstateer hierdie feit soos volg: 'Moreover, while the treatment of time 
may undergo various changes, time itself is indispensable to both story and text. To 
eliminate it [if this were possible] would be to eliminate all narrative fiction.' Die 
onontbeerlikheid van tyd as element vir beide die storie en die narratiewe teks, 
word op twee maniere gemanifesteer: Eerstens word gebeurtenisse in die storie vol
gens bulle logiese en chronologiese opeenvolging in die tyd georden; tweedens word 
gebeure, karakters en ruimte lineer in terme van tyd in die narratiewe teks aan
gebied (Grabe 1985:25). 

Om die verhouding wat daar tussen tyd in die storie en die tyd wat in die vertel
teks in Jona bestaan te bespreek, word dit aan die hand van die drie aspekte wat 
Genette onderskei bet, gedoen, naamlik volgorde, duur enfrekwensie. 

4.2.1 Volgorde 
By volgorde, so se Grabe (1988:25), 'gaan dit om die verhouding tussen die opeen
volging van die gebeurtenisse in die storie en bulle lineere aanbieding in die verha
lende teks'. As 'n parafrase van die storiegebeure uit die teks van Jona gemaak 
word, is dit duidelik dat aieselfde waarnemings wat Grabe (1986:267) ten opsigte 
van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan gemaak bet, ook op Jona van toe
passing kan wees. Na die volgende parafrasering sal verder op hierdie waarnemings 

ingegaan word. 

Parafrase: 
1 Nineve se boosheid bet onder Jahwe se aandag gekom. 
2 Gevolglik gee Jahwe sy profeet Jona opqrag om teen Nineve te gaan preek. 
3 Jona wil hierdie opdrag ontduik deur per skip na Tarsis toe te probeer vlug. 
4 Jahwe veroorsaak 'n hewige storm op die see, sodat die skip gevaar loop om te 

vergaan. 
5 Terwyl die matrose alles in bulle vermoe doen om die skip te red, le Jona in die 

ruim van die skip en slaap. 
6 Ten einde raad werp bulle die lot en dit val op Jona. 
7 Hy erken dat by van Jahwe se opdrag wegvlug en stel voor dat by in die see ge

gooi word. 
8 Die matrose probeer eers om na die land toe terug te roei, maar dit is tever-

geefs. 
9 Nadat bulle tot Jahwe gebid bet, gooi bulle Jona oorboord en die see word 

kalm. 
10 Toe vrees die matrose Jahwe en gee aan hom offers en doen geloftes aan hom. 

11 Intussen bet Jahwe 'n vis beskik om Jona in te sluk. 
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12 Jona bly drie dae en nagte in die vis waar hy tot Jahwe bid. 

13 Daarna beveel Jahwe die vis om Jona op land uit te spoeg. 

14 Jahwe beveel Jona 'n tweede maal om teen Nineve te gaan preek. 

15 Jona gehoorsaam en nadat hy 'n dagreis die stad ingegaan het, preek hy die 

boodskap wat Jahwe aan hom opgedra het. 
16 Die mense van Nineve reageer positief op die preek. 

17 Selfs die koning van Nineve kry berig van die preek en vaardig 'n dekreet uit 

wat almal tot berou en vas verplig. 

18 God sien bulle optrede en trek sy oordeel terug. 

19 Hieroor is Jona baie kwaad en bid tot Jahwe om sy lewe te neem. 

20 Hy gaan toe die stad uit om aan die oostekant vir hom 'n skuiling te bou van-
waar hy kan sien wat met die stad gebeur. 

21 Jahwe beskik toe 'n boompie om as skadu vir Jona te dien. 

22 Hieroor is Jona baie bly. 

23 Met dagbreek die volgende dag beskik Jahwe 'n wurm om die boompie te steek 
sodat dit verwelk. 

24 Daarna, toe die son skyn, het God die Oostewind beskik om te waai sodat Jona 

flou geword het. 

25 Toe hy bid om te sterf, vra God of hy rede het om kwaad te wees oor die boom
pie. 

26 Wanneer hy bevestigend antwoord, vra God hoeveel te meer Hy nie rede het 
om genade aan die mense van Nineve te betoon nie. 

Voordat oorgegaan word om die chronologiese opeenvolging van handelinge aan 
die hand van die storieparafrase te bespreek, is dit van belang om eers die basiese 

struktuur van die verhaal op die storievlak aan die hand van Bremond (Grabe 

1985b:63-66) se model van die 'logika van die narratiewe moontlikheid' nate gaan. 
Hierdie model word gegrond op die veronderstelling dat funksie die basiese eenheid 

van 'n storie is, maar dat dit verbind word met 'n reeks waar verskillende alternatie
we vir die ontwikkeling van die storie moontlik is. So 'n reeks gebeurtenisse vorm 'n 

proses waarbinne drie stadia onderskei kan word, naamlik: 

die moontlikheid (of virtualiteit); 
die gebeurtenis self (of aktualisering); 

die resultaat (of afsluiting) van die proses. 

Volgens Bremond ontwikkel aile reekse in verbeterings- of verslegtingsprosesse. 
Toegepas op die Jonaverhaal kan die volgende prosesse van verbetering of versleg-
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ting onderskei word. In die eerste deel van die hoek wat uit hoofstukke 1 en 2 be
staan, sien die prosesse soos volg daar uit: 

met die bevel van Jahwe in Jona 1:2 word die moontlikheid of virtualiteit gestel, 
met ander woorde 'n doel word gedefinieer; 
met Jona se reaksie in Jona 1:3 vind daar 'n nie-aktualisering plaas van die pro
ses om die doel te bereik; 
die resultaat van die nie-aktualisering is mislukking en daarom word 'n versleg
tingsproses met die storm ingelei en verder gevoer wanneer Jona uiteindelik 
oorboord gegooi word. Hierdie verslegtingsproses, wat met die storm begin, 
word voortdurend geintensiveer totdat dit 'n klimaks bereik wanneer Jona oor
boord gegooi word. Daarna tree 'n verbeteringsproses in wanneer Jona deur 
die vis ingesluk word en vervolgens op land uitgespoeg word. 

'n Byna identiese verloop in die tweede deel van die hoek, wat uit hoofstukke 3 en 4 
bestaan, kan soos volg beskryf word: 

met die herhaling van Jahwe se bevel in Jona 3:2 word daar weer 'n moontlik

heid gestel; 
met die positiewe reaksie van Jona betreffende hierdie bevel word die aktuali
sering van die doel in werking gestel; 
Nineve se reaksie as die resultaat van die aktualisering word op 'n negatiewe 
wyse deur Jona ervaar en kan daarom as 'n verslegtingsproses getipeer word. 
Net soos in die eerste helfte van die hoek word hierdie verslegtingsproses ook 
geintensiveer deur die episode van die boompie wat aanvanklik positief begin, 
maar dan dramaties versleg. Anders as in die eerste helfte van die hoek, word 
die verbeteringsproses bier nie eksplisiet gestel nie, maar slegs gesuggereer 
deur die oop einde van die hoek. Die veronderstelling is dat Jona die korrekte 
antwoord sou gee en dat die resultaat dan vir hom positief sou wees. Slegs deur 
die aanname van hierdie veronderstelling word die virtualiteit wat in Jona 3:2 

gestel is ten voile gerealiseer. 

Uit bostaande storieparafrase en die verbeterings- en verslegtingsprosesse wat daar
uit geabstraheer kan word, blyk dit dat, met die uitsondering van moontlik twee ge
beurtenisse, die res mekaar ook chronologies in die vertelteks opvolg. Deist (1981: 
18, 40) wys met die term 'tydsvurk' na drie plekke in die teks waar gebeurtenisse ge
lyktydig gebeur, maar dan in die teks na mekaar vertel word. Die drie passasies 
waarna hy verwys, is Jona 1:4-5 (vgl verse 4 & 5 hierbo), Jona 1:16-2:1 (vgl verse 9-
11), asook Jona 3:4, daarmee korresponderende Jona 4:5 (vgl verse 15 & 20). Van 
der Woude (1978a:22) identifiseer hierdie selfde verskynsel, wat hy 'nachholende 
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Erzahlung' noem, ook in Jona 1:10 en 3:6v. Met hierdie 'stylfiguur' verstaan Van 

der Woude dat 'n saak eers in die algemeen gestel word en dus 'plusquamperfek

tisch' vertaal moet word en dan daarna in besonderhede weergegee word. 

Die vraag is of die voorkoms van hierdie stylfiguur (VanderWoude) of 'tyds

vurk' (Deist) as 'n tydsafwyking of anachronie in Genette se terme beskou moet 

word. Die antwoord op hierdie vraag I~ in die noodwendigheid van die line~re aan

bieding in 'n vertelteks en aan die hand daarvan sal elkeen van die individuele ge

valle bespreek word. 
By 1:5 word eers die matrose en daarna Jona se reaksie op die storm uit

gebeeld. Dit is interessant dat beide se reaksie deur middel van drie handelinge 

weergegee word. Hierdie reaksies word op so 'n wyse uitgebeeld dat dit 'n perfekte 
kontras met mekaar vorm. Omdat hierdie kontras later onder 'karakterisering' vol

ledig bespreek sal word, word daar nou nie in detail daarop ingegaan nie. Die ge

lyktydige weergawe van die reaksies op die storievlak kan nie anders as lineer in die 

narratiewe teks gestalte kry nie. Daarom is daar geen sprake van afwyking in chro
nologiese orde van tyd soos dit in die teks neerslag vind nie. 

Op 'n soortgelyke wyse word gebeurtenisse wat gelyktydig plaasvind nadat Jona 

in Jona 1:15 in die see gegooi is, ook lineer aangebied. Alhoewel die matrose se 

handelinge (Jona 1:16) en die vis wat vir Jona insluk (Jona 2:1) gelyktydig plaasvind, 
word die gebeure rondom die matrose se optrede eerste vertel en daarna die gebeu

re rondom Jona. Ook hier is geen sprake van afwyking in die chronologiese patroon 
nie, maar kom die gebeurtenisse lineer in die teks voor. Die feit dat 'n belangrike 

konvensie soos die artistieke herrangskikking van logiese en chronologiese gebeur
tenisse op die teksvlak in beide bogenoemde gevalle nie geeksploiteer word nie, vra 
om 'n verklaring. Die saamval van die gebeure op die storievlak met die verhaal
vlak het tot gevolg dat die dieptestruktuur van die storie direk na die oppervlak

struktuur van die narratiewe teks verplaas word. Gevolglik word die inhoud of bete

kenis van die verhaal daardeur makliker verstaanbaar - oftewel, die didaktiese les 
word direk gekommunikeer (Grabe 1986:269). 

In beide bogenoemde gevalle, asook by Jona 1:10 en 3:5 waar gelyktydige han
delinge plaasvind, is dit interessant om daarop te let dat die matrose en die Ninevie

te se reaksie telkens eerste weergegee word voordat Jona se optrede belig word. 
Die vraag is waarom hierdie volgorde konsekwent gevolg word, terwyl Lohfink 
(1961:195) dit beklemtoon dat '[s]chliesslich ist es das Jonabuch, und urn Jona geht 
es'. Is dit nie die manier waarop die verteller telkens die religieuse reaksie van die 
heidene wil beklemtoon teenoor die byna traak-my-nieagtige houding van Jona nie? 
Sodoende kry ons 'n onverwagte reaksie van die heidene, terwyl die man van wie 
ons dit wei verwag, nie aan die verwagting voldoen nie. Dit is om hierdie rede dat 
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Lohfink (1961:196) die motivering vir hierdie tegniek soek in '[w]ieder war die Ka
tegorie der religiOsen Reaktion fiihrend'. 

Wat VanderWoude se term 'nachholende Erzahlung' betref, kan dit slegs op 
twee passasies betrekking he, naarnlik Jona 1:16 en 3:5-9. Aileen in hierdie gevalle 
kan daar werklik sprake wees van 'n frase of sin wat 'n voorafgaande frase of sin na
der spesifiseer. So word by Jona 1:16 die 'bring van offers' deur 'bulle bet naarnlik 

geloftes afgele' verduidelik. In Jona 3:5 word die algemene reaksie van die mense 
van Nineve opgevolg deur die dekreet van die koning in Jona 3:6-9 waarin die ver
eiste optrede in detail uitgespel word. Inderdaad word ook bier die chronologiese 
en logiese weergawe van gebeurtenisse lineer in die vertelteks aangebied. 

'n Veel moeiliker geval is die voorstel dat Jona 4:5 direk na 3:4 moet volg om
dat dit 'n logiese vervolg op die gebeure in Jona 3:4 sou wees. Daarmee word ver
onderstel dat as Jona 4:5 sy posisie behou, daar 'n tydsafwyking in die teks ontstaan. 
Volgens Lohfink (1961:185) was Winckler die eerste van 'n lang ry geleerdes wat 
hierdie voorstel ondersteun bet. Saam met Lohfink verwerp ek hierdie voorstel om
dat die gebeurtenisse in die teks wei logies en chronologies op mekaar volg. Eers 

preek Jona (in Jona 3:4), dan kom die Nineviete tot inkeer (Jona 3:5-9), daama 

weerhou Jahwe sy oordeel (Jona 3:10) en daarom is Jona so kwaad dat hy bid om te 

sterf. Dus is dit myns insiens duidelik dat die logiese en chronologiese patroon op 
die storievlak nie op die teksvlak versteur word nie. By Jona 4:5 bet ons met 'n nu
we ruimte-aanduiding te doen waar die volgende gebeurtenis hom afspeel; daarop 
sal later ingegaan word as die aspek van ruimte bespreek word. 

Daar is wei twee plekke waar tydsafwykings in die teks voorkom: Die eerste is 
by Jona 1:10 en die tweede by Jona 4:2. In albei gevalle bet ons met terugflitse of, 
wat Genette noem, analepsisse, te doen. Lohfink (1961:194) wys daarop dat die ge

beurtenisse by Jona 1:10 op die storievlak in die volgende volgorde geskied: 

Jona vertel bulle dat by van Jahwe se opdrag af wegvlug. 

So kom die matrose te wete dat by vlug. 
Daarna volg bulle uitroep van verbasing oor sy optrede. 

In die narratiewe teks word die orde egter omgekeer. In Jona 1:9 word in die teks 
nie ekplisiet gestel dat Jona bulle meedeel dat by vlug nie. In Jona 1:10 begin die 
orde by bulle uitroep, 'Wat is dit wat jy doen?', gevolg deur die mededeling dat bulle 
weet dat by vlug omdat by bulle dit vertel bet. Die funksie van hierdie terugflits 
(omkering) is volgens Lohfink (1961:194) daarin gelee dat die vreesreaksie van die 
matrose direk na die belydenis van Jona moet volg. Dit gaan dus om die kontraste
ring van die vreesreaksie van die matrose met die statiese houding van Jona. 
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'n Tweede terugflits kry ons in Jona se gebed in Jona 4:2. Hier boor ons vir die 

eerste keer van Jona se bedenkinge wat hy gehad bet toe hy sy opdrag die eerste 

maal ontvang bet. Omdat hy die genadige aard van Jahwe geken bet, bet hy pro

beer om na Tarsis toe te vlug eerder as om sy opdrag na te kom. Daar kan dus ge

vra word waarom hierdie motivering vir sy optrede nou eers gestel word. Dit wil 
voorkom asof die spanningslyn daardeur verhoog word, die konflik geintensiveer en 

sekere karaktereienskappe van Jona geopenbaar word. Wanneer karakterisering la

ter bespreek word, sal hierdie aspek in diepte ondersoek word. 
In beide gevalle bet ons met die eerste kategorie van Genette se 'internal ho

modiegetic analepses' te doen (Genette 1980:51). Hieronder verstaan hy 'comple
ting analepses, or "returns" [which] comprise[s) the retrospective sections that fill in, 
after the event, an earlier gap in the narrative .. .' ( Genette 1980:51 ). Hierdeur word 
informasie aangaande die karakter van Jona wat betrekking bet op sy optrede en in
nerlike gesteldheid in die verlede geopenbaar op 'n tydstip in die teks waar motive

ring vir sy handeling noodsaaklik is. Teen die agtergrond van hierdie inligting kan 
die ontsteltenis van die matrose in Jona 1:10 en Jona se eie ontsteltenis en sy doods

wens in Jona 4:1-3 werklik begryp word. 
Met die uitsondering van bogenoemde twee gevalle van analepsis val die chro

nologiese aanbieding van die gebeure in die storie en die teks saam. In haar bespre
king van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waar 'n soortgelyke saamval 
van die gebeure in die storie en die vertelteks voorkom, maak Grabe (1986:267) die 
opmerking dat die struktuur van die teks ooreenstem met die van 'n sprokie. Hier

die ongekompliseerde weergawe van die gebeure in die teks bet tot gevolg dat 'n 
meer artistieke weergawe van die opeenvolging van gebeurtenisse nie benut word 
nie. Gevolglik kommunikeer die inhoud van die storie. direk op die oppervlak van 

die teks en val die klem eerder op die betekenis van die verhaal. In die Jonaver

haal word so 'n direkte manifestering van 'betekenis' gevind. Dit geskied deur die 
onderskeie houdings van die akteurs teenoor J ahwe in die storie op die voorgrond te 

stel. Daarby word die volgorde waarin die akteurs se reaksies weergegee word -
eers die heidene en dan Jona se reaksie- gebruik om hierdie twee houdings te kon

trasteer. Die fyn balans in die konstruksie van die handelinge van die akteurs dra 
verder daartoe by dat die twee verskillende houdings pertinent by die Ieser regis
treer. Aan die hand van hierdie houdings word die betekenis of boodskap van die 
verhaal op 'n didaktiese wyse oorgedra. 

422 Duur 

Verklarings oor die duur van gebeurtenisse in die storie en die teks verskaf 'n ant
woord op die vraag hoe lank die gebeure in terme van ure, dae, weke en jare ge-

52 HTS Supplementum 3 ( 1991) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



I H Potgieter 

neem het om voltrek te word. Dit is egter problematies om dieselfde norm vir die 
duur van die gebeure in die storie en in die vertelteks vas te le, want tyd in die ver

telteks kan slegs in terme van vertelruimte gemeet word. Daarom moet ons met 
Genette saamstem 'to use constancy of pace, rather than adequation of story and 

text as the "norm" against which to examine degrees of duration. Consta:cy of pace 

in narrative is the unchanged ratio between story-duration and textual length .. .' 

(Rimmon-Kenan 1983:52). In die Jonaverhaal kom dit dus daarop neer dat die 

duur van 'n gebeurtenis in die storie in die teks manifesteer in die vorm van verse, 

perikope en bladsye. As konstante tempo die norm of die maatstaf is waarmee tyds

duur gemeet word, kan dit gewysig word deur versnelling of vertraging. 
Die globale ritme van 'n verhaal word deur afwisseling tussen die versnelling en 

vertraging in die narratiewe teks bewerkstellig (Bal 1978:74). Hierdie ritme kan 

volgens Genette ( 1980:95) op vier maniere aangepas word. Grabe ( 1985b:29) voeg 
'n vyfde wyse by wat sy na aanleiding van Chatman (1978) vertraging noem, maar 

Brink (1987:102) verkies die term uitbreiding. Dit word gedoen om asimmetrie uit 

te skakel deur 'n teenpool vir samevatting daar te stel. Hierdie tempowisselings 

word deur die volgende aangepaste skema van Genette soos volg onderskei: 

ellips: TS = n TV= 0 dus: 
samevatting 

scene 
uitbreiding 

pouse: TS=O TV=n dus: 

TS - storietyd 
TV - verhaaltyd 

> - groter as 

< - kleiner as 
00 - oneindig 

= -is gelyk 

Hierdie skema kan soos volg verduidelik word: 

TS 
TS 

TS 
TS 

TS 

>00 TV 
> TV 

TV 

< TV 
<00 TV (Bal 1978:76) 

£/lips, waar die storiegebeure in die vertelteks weggelaat word. 
Samevatting, waar die storiegebeure opsommenderwys in die vertelteks weer-

gegee word. 
Scene, waar die tempo van die storiegebeure gelyk is aan die verteltempo. 
Uitbreiding, waar die storiegebeure meer uitgebreid in die narratiewe teks 

voorkom. 
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Pouse, waar 'n element wat geen tyd in die storie in beslag neem nie, uitvoerig 

in die narratiewe teks vertel word (Grabe 1985b:29). 

Omdat Jona 'n kortverhaal is, word die tekstyd anders as by 'n roman of nov~lle nie 
aan die aantal bladsye gemeet nie, maar eerder aan die aantal verse wat aan 'n be

paalde episode afgestaan word. Wanneer hierdie globale ritme van die boek Jona 

ontleed word, is dit duidelik dat tempowisseling op die volgende wyse aangewend 
word: 

54 

Hoewel die direkte rede wat 'n tipiese toneelmatige aanduiding is wei in Jona 

1:1 voorkom, word in Jona 1:1-3 van samevatting gebruik gemaak, aangesien die 
storiegebeure van die roeping en opdrag van Jona in sy vader land en sy reaksie 

daarop, slegs in drie verse in die vertelteks meegedeel word. Daar word nie 
vertel h6e, waar en wanneer hy die opdrag ontvang het nie; ook nie hoe hy na 

Joppe gereis het nie. Hierdie proses op die storievlak van roeping en opdrag en 
die wegvlug van hierdie opdrag moes ten minste 'n paar dae in beslag geneem 

het, maar die uitbeelding daarvan word in 'n beperkte ruimte in die vertelteks 
weergegee. 

Die gebeure tydens die storm op die skip word toneelmatig aangebied, met an
der woorde, die tempo tussen die gebeure in die storie en die tempo waarmee 
dit in die teks weergegee word, is gelyk. Volgens Rimmon-Kenan (1983:54) is 

'dialogue the purest form of scene'. Uit die dertien verse waarmee hierdie ge

beure in die teks weergegee word, word agt verse geheel of gedeeltelik aan dia
loog gewy. Oat hierdie gebeure met dertien verse in die teks uitgebeeld word, 
wys op die belangrikheid daarvan vir die verhaal. Nie aileen kom die onder
skeie houdings van die akteurs uit die dialoog na vore nie, maar hierdie gebeure 

geld ook as antisipasie van dit wat nog moet volg, naamlik, die reaksie van die 
mense van Nineve. 

Die gebed van Jona in die maag van die vis (Jona 2:1-11) is 'n klassieke voor

beeld van 'n tempostilstand of pouse. Trouens, Licht (1978:123) noem dit 'n 
'poetical intermezzo, enforcing a pause in the flow of the prose'. Alhoewel die 
enigste gebeure in die storie deur twee verse aan die begin en een vers aan die 
einde van die gebed gestel word, word agt verse in die teks aan die gebed self 

gewy. Wat die ritme van die verhaal betref, is dit duidelik dat dit bier tot stil
stand gekom het. Volgens die tydsaanduiding in die storie, duur hierdie gebeu
re, of liewer die gebrek aan gebeure, drie dae en nagte. Uit die aard van die 
saak val die klem nie op die gebeure nie, maar verskuif dit na die innerlike ge
steldheid van die akteur. Soos uit hoofstuk 3 blyk, gaan dit dus bier eerder om 
sy refleksie op die gebeure as om die gebeure self. Die funksie van hierdie pou-
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se sal later by karakterisering en fokalisering nader toegelig word. In hierdie 
stadium is dit slegs belangrik om die totale vertraging in die verteltempo uit te 

wys. 
Na die vertraging van die tempo met die episode in die vis, versnel die tempo 
aansienlik as 'n nuwe opdrag aan Jona geskets word met sy reaksie daarop (Jo
na 3:1-3). Net soos met die eerste roeping in Jona 1:1-3 word hierdie gebeure 

samevattend in drie verse vertel. Van die lang reis na Nineve in die storie, word 
niks in die teks gemeld nie, behalwe dat by volgens Jahwe se woord na Nineve 
gegaan bet. Uit die beskrywing van Nineve se grootte in Jona 3:3b word op 'n 
implisiete wyse aangetoon dat Jona in Nineve aangekom bet. Verder dien bier

die beskrywing ook as oorgang na die volgende episode en is daarom minder 
belangrik as die gedeeltes wat toneelmatig vertel word. 
Die gebeurereeks in Nineve wat met Jona se preek in Jona 3:4 begin en met 
Jahwe se vraag aan hom in Jona 4:4 eindig, word op 'n soortgelyke wyse as die 

ooreenstemmende episode in die eerste helfte van die boek toneelmatig weer
gegee. In teenstelling met die episode op die skip, is bier geen dialoog nie. 
Daar word wei vier maal in hierdie gedeelte gepraat: 

** Jona se preek in Jona 3:4; 
* • die koning se opdrag in Jona 3:7-9; 
• • Jona se gebed in Jona 4:2; 
•• Jahwe se vraag aan Jona in Jona 4:4. 

Hierdie vier gevalle word slegs gerapporteer sonder dat daar enige dialoog op 
volg. Lohfink (1961:197) wys daarop dat die gebeurereeks vanaf Jona 3:4-4:4 
'gestaltet ein richtiges Hin und Her religiosen Geschehens, wo eine Reaktion 
die andere hervorruft'. Die prediking bewerk boetedoening en die boete

doening word in groot detail bespreek sodat die toneel as 't ware voor die Ieser 
se oe afspeel. As gevolg van die volledigheid waarmee die boetedoening ge
skets word, kom die Ieser en Jahwe onder die indruk van ware berou en dit ver

oorsaak dat God sy straf herroep. In sowel die optrede van die Nineviete en die 
wyse waarop dit toneelmatig in die teks weergegee word, word 'n baie sterk pa
rallel met die episode van die matrose getrek. Beide die matrose en die Nine
viete reageer op soortgelyke wyse op die woorde en dade van Jahwe. Jona 
daarenteen reageer met woede en 'n wens om te sterf. Deur die gebed van Jo
na in Jona 4:2-3 wat as 'n pouse gesien kan word, word 'n selektiewe vertraging 

van die tempo binne 'n kompakte vertelling bewerkstellig. 
By Jona 4:5 begin 'n nuwe episode wat buite die stad afspeel. Die tyd wat die 

storie-gebeure in beslag neem kan hoogstens 'n paar dae wees en dit word as 'n 

/ITS Supp/onollum 3 (1991) 55 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



Die vcrbouding tusscn die narratiewe teks en die storie 

scene in die teks aangebied. Dat die tempo tussen storietyd en verteltyd hier ge

lyk is, word daardeur bevestig dat die helfte van die sewe verse wat die gebeure 

uitdruk, dialoog bevat. As hierdie dialoog nog in die strategiese laaste gedeelte 

van die episode tussen Jahwe en Jona voorkom, beklemtoon dit die belangrik

heid van die episode. Die belangrikheid le daarin dat die ontknoping van die 

verhaal in hierdie episode plaasvind en dat deur die toneelmatige aanbieding 

die inhoud van die storiegebeure in die narratiewe diskoers deursigtig word. 

423 Frekwensie 
Hierdie verskynsel wat heel eerste deur Genette as 'n aspek van tyd binne 'n literer

teoretiese model verwerk is, beantwoord die vraag hoe dikwels 'n gebeure in die sto

rie plaasvind en hoe dikwels dit in die teks vertel word. Rimmon-Kenan (1983:56) 

som frekwensie soos volg op: 'Frequency .. .is the relation between the number of 

times an event appears in the story and the number of times it is narrated [or men

tioned] in the text. Frequency, then, involves repetition, and repetition is a mental 

construct attained by an elimination of the specific qualities of each occurrence and 

a preservation of only those qualities which it shares with similar occurrences.' Ge

nette ( 1980:114) onderskei vier moontlike relasies van repetisie tussen die storie en 

die teks, naamlik: 

om een keer te vertel wat een keer gebeur het (IN/1S); 

om n kere te vertel wat n kere gebeur het (nN/nS); 

om n kere te vertel wat een keer gebeur het (nN/IS); 
om een keer te vertel wat n kere gebeur het (IN/nS). 

Hoewel Genette beide die eerste twee tipes 'singulative narrative' noem, is dit die 

tweede tipe singulative nanative wat vir die bespreking van Jona van uiterste belang 
is. 

Omdat repetisie so dikwels en op so 'n geskakeerde wyse in Ou-Testamentiese 

verhale voorkom, het verskeie navorsers soos Licht (1978:51-95), Alter (1981:88-

113) en Sternberg (1985:365-440) reeds aan hierdie verskynsel aandag gegee. Al

hoewel hulle dit meestal deskriptief en nie binne 'n algemeen literer-teoretiese mo
del bespreek het nie, is hulle insigte van belang omdat dit spesifiek toepaslik is op 

die Hebreeuse verhaalkuns van die Ou Testament. Verder is dit ook noodsaaklik 

om hulle waarnemings oor repetisie onder die aspek van frekwensie in Genette se 

model te akkommodeer om dit dan binne hierdie verband ook op Jona toepaslik te 
maak. 

Alter (1981:95) se bydrae is veral daarin gelee dat hy die eenhede wat herhaal, 

saamsnoer tot wat hy noem, 'What we find, then, in biblical narrative is an elabora-
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tely integrated system of repetitions .. .' (my beklemtoning). Hierdie sisteem word 
voorgestel as 'a scale of repetitive structuring and focusing devices ... running from 

the smallest and most unitary elements to the largest and most composite ones' en 
bestaan uit die volgende elemente: 

1) Leitwort: Hier is die eenheid wat herhaal word die Hebreeuse woordstam. 'n 
Netwerk van relasies kan deur middel van die herhaling van hierdie basiese ele
ment tot stand gebring word. 

2) Motif: Dit is 'n konkrete beeld, 'n waarneming, 'n gebeure wat herhaaldelik in 'n 
verhaal voorkom en soms met 'n Leitwort geassosieer word. 

3) Theme: 'n Idee wat deel van die waardesisteem van die verhaal vorm en wat 
moreel, psigologies, polities of teologies kan wees, word deur herhaling duidelik 
weergegee. 

4) Sequence of actions: Hierdie vorm van her haling kom meestal in volksverhale 

voor waar 'n bepaalde gebeurereeks drie maal, of drie maal plus een, herhaal 
word. 

5) Type-scene: Dit is 'n betekenisvolle episode in die lewe van 'n karakter waarin 

motiewe in 'n vasgestelde volgorde voorkom (Alter 1981:95-96). 

Terme soos 'small scale repetitions' en 'tricola' wat deur Licht (1978:86, 90) gebruik 
word, kan onder punte 2, 3 en 4 in bogenoemde skema verdiskonteer word. Dit wat 
egter deur Magonet ( 1976:31) as 'the growing phrase' in Jona gei"dentifiseer is, word 

deur Alter (1981:97) soos volg uitgesonder: 'But there is a different kind of biblical 
repetition, which is phrasal rather than verbal or a matter of motif, theme, and ac
tion. Here entire statements are repeated, either by different characters, by the nar
rator, or by the narrator and one or more of the characters in concert, with small but 

important changes introduced in what usually looks at .first glance like verbatim repe

tition' (my beklemtoning). 
Terwyl wat hierbo oor repetisie in Bybelse verhale gese is, slegs oor die wat en 

die omvang van her haling gehandel bet, kan die afleiding ten onregte gemaak word 

, dat herhaling slegs 'n narratiewe konvensie in Bybelse verhale is. Sternberg (1985: 
369) en Alter (1981:103) stem egter saam dat herhaling nie slegs 'n gesofistikeerde 

konvensie in Ou-Testametiese verhale is nie, maar inderdaad 'n funksionele prin
siep is. Volgens Sternberg (1985:411) funksioneer repetisie op tweerlei wyse, naam

lik op die mimetiese en esteties-retoriese vlakke van die verhaal. 
Sternberg ( 1985 :430-435) gaan verder as Alter en hy poog ook om aan te toon 

hoe die herhalingspatroon bewerkstellig word. Hiervoor identifiseer hy vyf veran
derlikes wat op drie asverhoudings as teenpole van mekaar gestel word. Die drie as

verhoudings is: 
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Die as van die objek waar die status van die objek op 'n verbale of nonverbale 

wyse vergestalt word; 
Die as van ekwivalensie waar die opponerende pole 'n verbatim weergawe of 'n 

variante herhaling is;. 
Die as van motivering waar die variante weergawe as doelbewus of onbewustelik 

getipeer word. 

Terwyl Bybelse verhale in die algemeen en die hoek Jona in die besonder min ge

bruikmaak van die narratiewe tegniek waar die chronologiese en logiese volgorde 
van die storiegebeure in die teks herrangskik word, is dit heeltemal 'n ander saak 

wat frekwensie betref. Dit lyk of die artistiek-estetiese vermoe van Bybelse outeurs 
en van Jona in die besonder veral deur repetisie uitgelig word. Repetisie is dus nie 

'n blote konvensie nie, maar word funksioneel ingespan om op beperkte of omvang
ryke wyse elemente te herhaal om bepaalde effekte te bereik. Die funksie van repe

tisie en ook ander naratiewe konvensies is dus kommunikatief van aard. Hierdie 
verskynsel van repetisie word hier onder aan die hand van bostaande beginsels in 

die hoek Jona toegepas. 
Die hele makrostruktuur van die hoek is op die beginsel van repetisie saam

gestel. So bestaan die hoek uit twee duidelik onderskeibare helftes, A en B, wat uit 
hoofstukke 1 + 2 en 3 + 4 onderskeidelik saamgestel is. Hierdie twee dele is op 'n 
soortgelyke wyse gestruktureer deurdat: 

58 

albei op identiese wyse met die roeping en opdrag van Jona begin - vergelyk 
Jona 1:1-3 met 3:1-3; 

albei 'n 'getuienis' van Jona teenoor die heidene bevat, naamlik sy belydenis in 
Jona 1:9 en sy preek in 3:4; 

albei gee 'n positiewe reaksie van die heidene op Jona se 'getuienis'. Die ma
trose se bekering in Jona 1:16 het sy parallel in die Nineviete se gelowige optre
de in Jona 3:5. Dit is merkwaardig dat in sowel Jona 1:16 as 3:5 die reaksie 
deur drie handelinge uitgebeeld word wat tot God gerig is; 

albei die helftes bevat vervolgens 'n gebed van Jona, naamlik Jona 2:3-10 en 
4:2-3; 

albei die gedeeltes sluit af met wat Licht (1978:122) noem 'the two didactic mi
racles of the fish and the plant' (Jona 2:1-11 & 4:6-11 ); 

albei die gedeeltes se belangeruimtes stem ook ooreen met die roepings
episodes in Jona 1:1-3 en 3:1-3 wat in Israel afspeel. Daarby korrespondeer die 
gebeure in die eerste helfte waar dit eers binne en daarna buite die skip afspeel, 
met die gebeure wat in die tweede helfte eers binne en daarna buite die stad 
plaasvind. 
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Herhaling op die narratiewe vlak, binne die teks self, is dus belangriker as die her
haling van die storiegebeure wanneer 'n bepaalde gebeure meer as een keer vertel 

word. 
Repetisie word egter ook gebruik om verbande op die mikrovlak van die teks 

tussen gebeure binne episodes en tussen episodes onderling te bewerkstelJig. Mago
net (1976:13-38) het op uitgebreide wyse die verskynsel van repetisie in Jona be

spreek. Hoewel hy hierdie saak baie deeglik ondersoek het, is daar 'n paar onnou
keurighede en gebreke in sy bespreking. So vermeld hy wanneer hy in sy skema oor 
die verspreiding van werkwoorde handel (Magonet 1976:14) dat die werkwood K1"'1 
'vrees' ses maal voorkom, maar die verbale vorm kom slegs vier maal voor, terwyl 
die infinitief die ander twee maal as substantief gebruik word. Daarby werk hy met 
die 'primary meaning' (Magonet 1976:26) van die werkwoord K1i' 'uitroep' wat vol
gens die moderne leksikografie nie houdbaar is nie (Wendland & Nida 1985:2-3). 
Hiervolgens word woorde se betekenis deur hulle konteks bepaal en het 'n woord 
dus nie 'n 'primary meaning' of 'n 'Grundbedeutung' nie. Verder konsentreer hy op 
die patroonmatige funksies van die herhalings sonder om eers oor die omvang van 
die eenhede te besin, met ander woorde of dit 'n sleutelwoord, 'n tema of 'n gebeu
re-reeks is. Hierdie funksies wat hy 'comparison and contrast' (Magonet 1976: 19) 
en 'multiple meanings' (Magonet 1976:22) noem, word ook nie volgens 'n narratolo
giese model in relasie tot die struktuur of tot karakterisering of die tydsaspek be
spreek nie. Ten spyte van hierdie gebreke, bly die werk wat Magonet so gedetail
leerd gedoen het, waardevol en is dit sinneloos om alles hier te herhaal. Daarom sal 

slegs een voorbeeld van elke kategorie volgens Alter se model waar dit wei voor
kom, bespreek word en terselfdertyd sal Sternberg se drie asverhoudings ook ge'im

plementeer word. 
Wat uniek in Jona is, soos wat uit die volgende analise sal blyk, is dat selfs gro

ter eenhede altyd rondom Leitworter herhaal. 
Die volgende repetisietipes kan in Jona ge'identifiseer word: 

1) Herhalings van 'n enkele Leitwort: 

(a) Die heel eenvoudigste vorm van repetisie word in Jona 1:7 met die werk
woord J:J l 'die werp van die lot' uitgevoer. Alhoewel die her haling 'n teg
niese handeling uitbeeld, be'invloed dit nie die gang van die verhaal nie, 
maar illustreer dit die drieledige samestelling van repetisie baie duidelik 

(Sternberg 1985:376): 

(i) The member of forecast. - Kom laat ons die lot 
werp; 
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(ii) The member of enactment. 

(iii) The member of report. 

- en hulle het die lot 

gewerp; 

- en die lot het op Jona 

geval. 

(b) 'n Meer gesofistikeerde vorm van die her haling van 'n Leitwort word deur 

middel van die werkwoord 'J~Il 'werp' in Jona 1 uitgebeeld. Hierdie werk

woord word vier maal, naamlik in Jona 1:4, 1:5, 1:12 en 1:15 herhaal. In Jo

na 1:4 werp Jahwe die wind op die see en in 1:5 werp die matrose die vrag 

van die skip oorboord. In Jona 1:12 se Jona die matrose aan om hom oor

boord te gooi, en wanneer hulle aan sy versoek voldoen in 1:15, klaar die 

storm op. So word hierdie hele episode gekonstrueer deur middel van die 

herhaling van die Leitwort 'J~D. Die episode begin dus met Jahwe se werp 

van die wind op die see en die gevolglike storm en eindig met die kalmte 

van die see nadat Jona in die see gewerp is. Alhoewel dit opmerklik is dat 

Jahwe se optrede die direkte oorsaak van die drie ander gebeure is, tree dit 

tesame met die volgende twee op as 'forecasting', terwyl die oorboord gooi 

van Jona die 'enactment' is. By die laaste twee herhalings funksioneer 

Sternberg se asse van die objek en van ekwivalensie, as Jona se versoek in 

die direkte rede weergegee word, terwyl die voltrekking indirek sonder vari
asie gerapporteer word. 

2) Motief: Hiermee word 'n sensoriese kwaliteit of 'n konkrete beeld wat herhaal

delik voorkom, uitgebeeld. Die werkwoord 11' 'afdaal' kom drie maal (Jona 

1:3, 1:3, 1:5) in die eerste twee episodes en een maal (Jona 2:7) in die gebed van 

Jona voor. Daarmee word die dalende tendens in Jona se bewegings aangetoon 

wat begin met sy afgaan na die hawestad Joppe, gevolg deur sy afgaan op die 

skip en daarna sy afgaan in die skeepsruim, totdat dit 'n klimaks in die gebed 

bereik waar hy tot by die fondasies van die berge afdaal. Daarmee word op me

taforiese wyse gese dat hy tot by die laagste punt - die doderyk- afgedaal het. 

Met die herhaling van hierdie werkwoord word vier episodes aan mekaar ver

bind om 'n eenheid van Jona se fisiese afdaling, of nog beter, agteruitgang tot by 

sy laagtepunt uit te beeld. Hierdie negatiewe bewegingslyn is des te meer op
vallend as daarop gelet word dat dit volgens die as van die objek die eerste drie 

maal in die derde persoon vertel word en die laaste maal in die eerste persoon 

in die direkte rede. Sodoende word daar volgens die as van ekwivalensie varia
sie teweeggebring waarmee die klimaks van die afdaal bevestig word veral as 
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die antoniem van afdaal, naamlik il~ll 'optrek uit die doderyk' (Jona 2:7) direk 
daarna gebruik word. 

3) Tema: Hiermee word 'n idee- moreel of teologies- wat deel is van die waarde

sisteem van die verhaal, deur 'n herhalende patroon uitgebeeld. Die frase ~b) 
1;J~l 'sodat ons tog nie omkom nie' word drie maal (Jona 1:6, 1:14, 3:9) as·~ 
versugting geuiter. Telkens vorm dit deel van 'n uitgebreide wensbede, eers 

deur die kaptein van die skip, daarna deur die matrose en laastens deur die ko

ning van Nineve. Hierdie teologiese idee van die behoud van menselewens 

speel so 'n belangrike rol in die verhaal dat dit in elke episode voorkom. Selfs 

in die twee episodes waar Jona geroep word, naamlik Jona 1:1-3 en 3:1-3, is die 

bedreiging van die lewens van Nineve se mense latent teenwoordig en word dit 

eers in Jona 3:4 met sy preek eksplisiet gestel. Op die skip is daar gedurende 

die storm 'n wesenlike gevaar van lewensverlies. Die episode sluit juis met die 

dankbare reaksie van die bemanning af wanneer hulle lewens gespaar word. 

Selfs Jona se gebed in die vis sentreer random sy onverwagte verlossing van die 

bedreiging van die dood. Trouens, hierdie hele gebed beweeg tussen die twee 

pole van nood en verlossing met die klem op die verlossing in die laaste reel wat 

die klimaks en afsluiting vorm. In die episode binne Nineve bereik die bedrei

ging van menselewens 'n hoogtepunt met die preek van Jona. Die dringendheid 

van die koning van Nineve se wens kry relief teen hierdie agtergrond. Tog is dit 
eers met Jona se doodswens in Jona 4:3, 4:8 en 4:9 en die daaropvolgende ant

woord van God in Jona 4:10-11 dat hierdie wens om die behoud van die lewe 

werklik as teologiese idee in sy voile betekenis verstaan kan word. 
AI drie bedewense word in die direkte rede en dus verbatim weergegee en 

daarmee word die as van ekwivalensie geaktiveer. Twee van hierdie wense, 

naamlik die van die kaptein en die van die koning het min of meer dieselfde 

strekking en is per se op selfbehoud gerig, terwyl die matrose nie selfbehoud ten 

koste van iemand anders se lewe willaat geskied nie. Dit lyk dus of die as van 

motivering hiermee geaktiveer word. Die variante weergawe van die matrose 

se versoek sowel in woord as in gees, is doelbewus om as kontras vir Jona se la

tere optrede te dien. 

4) Gebeurereeks: Hieronder word verstaan dat 'n bepaalde gebeurtenis drie maal 

of drie plus een maal herhaal kan word. Gewoonlik word die reeks op so 'n wy

se aangebied dat daar tussen die verskillende herhalings intensivering is. Deur 
middel van kleinere toevoegings of weglatings werk die herhaling op tot 6f 'n 

klimaks 6f 'n omkering van die betekenis. 

HTS Supplemenlum 3 ( 1991) 61 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



62 

(a) Die voorbeeld wat in Jona bespreek gaan word, bet betrekking op Godse 
beskikking van die wondergebeure in Jona 2:1, 4:6, 4:7 en 4:8. Vir die be

skikking van hierdie wondergebeure word die Pi'el Imperfektum derde 
manlik enkelvoudvorrn van die werkwoord illlJ gebruik. Die normale volg

orde van drie plus een waarin sulke gebeurereekse voorkorn, word egter in 
Jona omgekeer na een plus drie. Behalwe die volgorde is die plek van bier

die gebeure binne die opbou van die verhaal, asook die aard daarvan be
langrik om die verhaal te verstaan. Wondergebeure soos die beskikking 
van 'n vis, of 'n boompie, of 'n insek, of 'n wind, is deel van die konvensie 
van volksverhale en ook van ideologiese literatuur soos godsdienstige ver

hale. Die hoorders of lesers van hierdie verhale betwyfel nie sulke gebeure 
nie, maar aanvaar dit as deel van die genrekonvensie. Dit is interessant om 
op die plasing en die volgorde van hierdie wondergebeure binne die totaal
struktuur van die verhaal te let. AI vier gevalle het die profeet as objek van 
die gebeure. In Jona 2:1 is die beskikking van die vis 'n positiewe gebeurte
nis vir die profeet en hy respondeer gunstig daarteenoor. In Jona 4:6 is die 
beskikking van die boompie daarop gemik om die profeet letterlik en fi
guurlik af te koel waarop hy met groot vreugde reageer. Daarna beskik 
Jahwe in Jona 4:7 'n wurm om die boompie te steek sodat dit verdroog. 
Hierdie negatiewe beskikking word nog verder gevoer as God daarby die 
Oostewind, die gloeiende woestynwind, beskik om saam met die son Jona 
tot oorgawe te dwing. Jona reageer dan ook inderdaad met 'n wens om te 

sterf. Hierdie laaste drie beskikkings in Jona 4 vorm 'n triade wat ge
samentlik teenoor die wondergebeure in Jona 2 staan. Binne die triade is 
daar 'n ontwikkelingsgang van positief na negatief, van groot blydskap tot 'n 
doodswens. Die positiewe gesindheid wat die wondergebeure in Jona 2:1 
ontlok, het dus 'n teenpool in die negatiewe reaksie wat die gebeure in Jona 
4:8-9 tot gevolg het. Dit is dan ook by hierdie pessimistiese stemming waar
by God 'n aanknopingspunt vind vir sy slotrede in Jona 4:10-11. 

Magonet (1976:33-38) wys verder op die interessante wisseling van die 
Godsname in die boek wat ook in hierdie reeks van wondergebeure gere
flekteer word. Alhoewel die eienaam Jahwe in die eerste drie hoofstukke 
dominant gebruik word vir die God van Israel, die Almagtige, word 'n an
der sisteem in hoofstuk 4 gevolg. In hierdie hoofstuk word genade en barm
hartigheid met die naam Jahwe geassosieer, terwyl dissipline en tugtiging 
weer met Elohim/Ha-Elohim in verband gebring word. Dit blyk duidelik 
uit watter name as subjekte vir die wondergebeure gekies word. In Jona 2:1 
is Jahwe die subjek van T 0~ J en in Jona 4:6 is Jahwe in kombinasie met 
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Elobim die subjek. Beide bierdie gevalle illustreer God se genadige beskik
king teenoor sy weerbarstige profeet. Daarenteen is Elobim die subjek van 

die beskikking van sowel die wurm as die Oostewind en dit is ook Elobim 
wat daarna vir Jona vra of by rede bet om kwaad te wees (Jona 4:9). Maar 

sodra O'in 'genade' ter sprake kom, is dit weer Jabwe wat die subjek is (Jo
na 4:10-11). Wat is die funksie van die viervoudige berbaling van bierdie 

wondergebeure? Aangesien dit deur die verteller met belangrike wysigings 
vertel word, kom die asse van ekwivalensie en motivering ter sprake. Die 
eerste funksie is struktureel van aard. Omdat die wondergebeure op pre
sies dieselfde plekke in die twee belftes van die boek voorkom, naamlik na 

die positiewe reaksies van die beidene teenoor God, geld dit as 'n samebin
dende krag in die boek. Tweedens word die omkering in Jona se gesind
beid en die onredelikbeid van sy optrede daarmee gedemonstreer. Hierdie 
omkering is juis een van die belangrikste funksies van bierdie gebeurereek

se. Laastens illustreer bierdie gebeure dat alboewel verskillende name vir 
God gebruik word, dit dieselfde bandelende God is wat genade in oorvloed 
kan betoon, maar ook kan tug as dit nodig is. Daarmee word die belydenis 
van die matrose in Jona 1:14, 'Want U is Jabwe- U doen soos wat U goed 

dink' beklemtoon. 

· 5) Toneeltipe: Met bierdie vertaling van Alter se 'type-scene' word die berbaling 
van 'n bele episode bedoel. So 'n geykte toneel reflekteer 'n beslissende mo
ment in 'n akteur se lewe en bestaan uit 'n aantal motiewe wat in 'n vaste volg

orde voorkom. 

(a) Die toneeltipe wat in Jona berbaal word, is die profetiese roeping. Voor

beelde van bierdie toneeltipe kan gevind word in 1 Konings 17:8-10, Jesaja 
6:1-9, Jeremia 2:1-2, Esegiel 2:1-7, Hosea 1:1-3 en Amos 7:12-15. Drie vas
te motiewe kan in al bierdie voorbeelde teruggevind word. Bebalwe dat 
bulle in 'n vaste volgorde voorkom, word bierdie motiewe ook in min of 

meer vaste formules uitgedruk. 

I) In die eerste motief kom die roeping van die profeet ter sprake wat uit 

drie elemente bestaan: 

(i) die subjek van die roeping wat in die frase 'die woorde van Jab

we bet gekom tot' as Jabwe aangedui word; 
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(ii) die objek van die roeping waar die profeet se voile naam gegee 

word, byvoorbeeld Jesaja, die seun van Amos; 

(iii) die tyd waarin hierdie roeping tot die profeet gekom bet wat ge

woonlik deur die regeringstye van spesifieke konings aangedui 

word, byvoorbeeld 'in die dae van Ussia, Jotam, Agas en Hiskia, 

die konings van Juda'. 

II) In die tweede motief word die opdrag meestal deur kombinasies van 

bepaalde werkwoorde in die bevelsvorm gegee. Hierdie opdrag betaan 

dikwels ook uit twee elemente, naamlik: 

(i) 'n opdrag om te gaan met werkwoorde soos D~p 'staan op' en 

'1?. 'gaan' wat gebruik word; 

(ii) 'n opdrag om te praat of te preek met werkwoorde soos ~1p en 

1J1. 

III) In die derde motief word die voltrekking van die opdrag uitgebeeld. 

Dit word gedoen deur Of direk met die boodskap, met of sonder die 

boodskappersformule il)il~ 10~ il::l, voort te gaan, Of eers te rappor

teer dat die profeet gereed gemaak en toe gegaan het en daarna die 

boodskap gel ewer het. Soms, soos by Eli a ( 1 Konings 19: 13-21) en by 

Jeremia (Jeremia 1:6-8) kan daar besware of 'n vertraging wees voordat 

die opdrag uitgevoer word. 

Hierdie toneeltipe van die profetiese roeping word twee maal in Jona herhaal, 

naamlik in Jona 1:1-3 en 3:1-4. In Jona 1:1-3 ontbreek daar elemente in sowel 

die eerste as die derde motiewe. In die eerste motief ontbreek die derde ele

ment waarin die spesifieke tyd van die profeet se roeping in terme van die rege

ringsjare van 'n bepaalde koning weergegee word. Hierdie weglating is doel

bewus, omdat 'n mens hier nie met die profetiese genre te doen het nie, maar 

met 'n verhaal waarin die vaagheid funsioneel in diens van die verhaal staan om 

fiktiewe afstand te skep. Wat die derde motief betref, begin die gedeelte oen

skynlik korrek met i1 ~~, D~~) 'en Jona bet hom gereed gemaak', maar dan 

volg die afwyking onverwags daarna. In plaas van te vervolg met ~?i?~) '1?~) 
'en hy het gegaan en gepreek', vervolg die gedeelte met , J~~, ~,IQ";lJJ rr.,~7 
il)il~ 'om na Tarsis, weg van die opdrag van Jahwe, te vlug'. Lohfink 

(1961:200) wys daarop dat hierdie feit beklemtoon word deur die volgende kon
sentriese opbou van vers 3: 
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A Maar Jona bet hom gereed gemaak om na Tarsis, weg van die 
opdrag van Jahwe, te vlug; 

B en hy het afgegaan na Joppe; 

C en hy het daar 'n skip gevind wat na Tarsis toe gaan; 
C' en hy het die reisgeld betaal; 

B' en hy bet daarin afgegaan; 

A' om saam met bulle na Tarsis, weg van die opdrag van Jahwe, te gaan. 

Hieruit konkludeer Lohfink (1961:200): 'Die Form [A+B+C+ Zentrum 

+ C' + B' +A'] ist bier durch Wort und Motiverepetitionen herausgearbeitet.' 

Drie maal word dus gese dat hy na Tarsis toe gaan en twee maal dat hy van die 

aangesig van Jahwe wegvlug. Tereg meen VanderWoude (1978a:20) dat Jona 
se wegvlug 'n ontwyking van sy opdrag is en nie 'n wegvlug van Jahwe is nie. 

Hierdie uitdrukking moet dus as die teenstelling van iTJil~ ., JQ? 10V 'staan 

voor Jahwe' wat op ampsaanvaarding of ampsuitoefening dui, gesien word (1 

Kon 17:1; Jer 15:19). Wanneer hierdie profetiese roeping in Jona 3:1-4 herhaal 

word, geskied dit met interessante wysigings. Omdat die profeet nou by die 
hoorder of Ieser bekend is, word sy volle naam nie herhaal nie, maar word die 

'1tJI;')~-T~ gedeelte weggelaat. Verder word uitdruklik vermeld dat hierdie roe

ping nou "n tweede keer' tot Jona kom. Daarmee word op 'n pregnante wyse 

Godse genade om Jona 'n tweede kans te gee, gelllustreer. Ander ongehoor

same profete soos die een in 1 Konings 13 was nie so gelukkig om 'n tweede 

kans te kry nie (Allen 1976:220). 
Ook wat die tweede motief betref, verskil Jona 3:2 van 1:2. Die eerste ver

skille in die gebruik van die preposisies saam met ~np waar 7~ met ~ vervang 
word. Alhoewel Wolff (1977:114-118) uit die preposisiewisseling 'n verskil in 

betekenis wil aflei, wys VanderWoude (1978:44) tereg daarop dat hierdie pre

posisies se gebruik in latere Hebreeus nie so noukeurig van mekaar onderskei 

kan word nie. Tweedens verskil Jona 1:2 en 3:2 van mekaar daarin dat die mo

tivering van die prediking in Jona 1:2 'want haar boosheid het tot by My op

gekom' vervang word met 'die boodskap wat Ek aan jou opdra'. Na die geskie

denis wat op die eerste roeping gevolg het, is dit onnodig om die motivering te 
herhaal. Die boodskap self is nou van belang en daarom vervang dit die moti

vering. Tog word die presiese bewoording van die boodskap nog nie in hierdie 

stadium van 'prolepsis' (Genette 1980:40) gegee nie, maar word dit uitgestel om 

die spanningslyn te laat styg. 
Met die nakoming van die opdrag in Jona 3:3 verloop die derde motief bier

die keer sonder haakplek. Die profeet maak hom klaar en gaan na Nineve vol-
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gens Jahwe se woord. Steeds hoor 'n mens nie die boodskap nie en word die 
spanning nog verder verhoog. Nou word eers nog 'n maal op die grootte van 

Nineve gekonsentreer voordat die boodskap in Jona 3:4 kort en kragtig in net 

vyf Hebreeuse woorde weergegee word. Behalwe die motiewe wat in vaste vol

gorde makaar opvolg, word twee stelle opvallende Leitworter in die strukture
ring van hierdie herhalende toneeltipe gebruik. Die eerste Leitwort is K1p 
'preek' wat in Jona 1:2, 3:2 (2x) en 3:4 herhaal word. Alhoewel die werkwoord 

K1P drie maal en die naamwoord een maal genoem word, word die inhoud 

slegs een keer eksplisiet weergegee. In Jona 1:2 word net die opdrag om te 

preek gegee, terwyl in 3:2 die opdrag herhaal word, maar dit word nader gespe

sifiseer as 'die preek wat Ek jou sal gee'. Dan lewer Jona in Jona 3:4 die preek 
en word die inhoud uiteindelik bekend. Hiermee word die effek van 'Steige

rung' bereik. Dit laat Licht (1978:58) konkludeer: 

The author could have made his point even clearer by revealing 

the burden of the prophetic message as soon as he mentions it for 
the first time, and again, at the second mention. He has preferred 

not to do so, and thus to achieve an effect of slight mystery at the 

beginning and its resolution as the story proceeds. Thematic and 

structural clarity, and a weB-established pattern, have been 
rejected to gain an aesthetic effect of a different kind - the effect 
of suspense. 

Alhoewel ek van Licht verskil oor die tematiese en strukturele duidelikheid, 

stem ek wei saam dat deur hierdie stilistiese konvensie spanning tot stand ge

bring word. Licht se probleem is dat hy na die herhaling van sekere woorde in 

isolasie gekyk het en nie hoe dit ook in groter patrone voorkom juis om tema
ties en strukturele eenheid te bewerksteilig nie. Hierdie groter patrone wat 
deur herhaling tot stand kom, het nie aileen implikasies vir die tematiese en 

strukturele eenheid van die boek nie, maar ook vir karakterisering en die ont

wikkeling van die intrige. Juis deur hierdie groter patrone met mekaar te verge
lyk en te kontrasteer, word belangrike inligting ten opsigte van die karakterise
ring en die intrige van die verhaal bekom. 

In die beskrywing van Nineve as die groot stad (wat vier maal herhaal 
word), kom die tweede stel Leitworter voor. In Jona 1:2 en 3:2 word slegs gese 

dat Nineve 'n n7'1 ~u 1' Vi] 'groot stad' is, maar in Jona 3:3 word dit 
D'iJ')Ki il7,,~-1'V "n ontsaglike groot stad' genoem. Dit is om 't ewe of 
D'iJ~i as 'n superlatief 'ontsaglik groot' of as 'n bywoordelike frase 'volgens 
God se standaarde' gesien word. Die effek is dieselfde aangesien dit saam met 
die daaropvolgende beskrywing van 'drie dagreise' gelees moet word. Hierdie 
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beskrywing werk klimakties op na Jona 4:11 waar die grootte van Nineve in ter
me van sy onkundige inwoners se getal uitgedruk word. Wat merkwaardig van 
hierdie stel herhalings is, is die feit dat dit vergestalt word deur middel van 'the 

growing phrase' wat bier onder by punt 6 in meer besonderhede bespreek sal 
word. 

6) Spesifieke frases wat deur toevoeging van 'n woord of woorde uitgebou word: 
Hiermee word 'the growing phrase' onder die loep geneem wat Magonet (1976: 
31) soos volg definieer: 'The repetition of an identical phrase after an interval 
enables us to examine the same events in a new way, in the light of the inter

vening experience.' Benewens die geval van Nineve, die groot stad, wat reeds 
genoem is, word twee addisionele gevalle van hierdie verskynsel wat van kardi
nale belang vir die _verstaan van die boek is, bespreek. Hierdie twee gevalle 
kom naamlik in die eerste en laaste hoofstukke van die verhaal voor. 

Die eerste frase wat op hierdie manier herhaal word, het betrekking op die 
vrees van die matrose. Drie maal (Jona 1:5, 10 & 16) word hierdie frase telkens 
met 'n toevoeging herhaal sodat 'n mens van 'n tricolon crescens sou kon praat. 

In Jona 1:5 word die vrees van die matrose as reaksie op die storm en die skip 
wat op die punt was om te vergaan, net bloot genoem. In Jona 1:10 word bulle 
reaksie op die belydenis van Jona geintensiveer deur te se dat hulle 'grootliks 
gevrees' het. Die klimaks van hierdie vrees word bereik in Jona 1:16 met die 
woorde 'die manne het Jahwe grootliks gevrees' wat as 'n reaksie kom op die 
kalmte van die see nadat hulle Jona oorbo~rd gegooi het. Magonet (1976:32) 
wys daarop dat die manne se vrees met hulle verlossing van die dood in Jona 
1:16 groter is as toe bulle deur die dood in Jona 1:5 bedreig is. Alhoewel hier

die toevoegings in die verlede as verklarende glosses afgemaak is, is daar 'n be

sliste narratiewe funksie in die herhaling van hierdie frases te bespeur. Nie ai
leen dra dit by om die spanning te verhoog nie, maar dit speel ook 'n besliste rol 
in karakterisering. Dit sal vera! duidelik word wanneer hierdie voorbeeld met 

die volgende voorbeeld wat bespreek sal word, vergelyk word. 

In beide Jona 4:3-4 en 8-9 word Jona se begeerte om te sterf opgevolg deur 'n 

vraag van Jahwe of hy rede het om kwaad te wees. In vers 9 word die woorde 
T ~, il, wn-;~ 'oor die boom pie' bygevoeg. Jona se antwoord hierop as die der

de lid van die tricolon crescens is 'n kombinasie van Jahwe en Jona se eie woor
de. In Jona se antwoord word die verwysing na die boompie weggelaat, maar 

die element wat bygevoeg word, is te vinde in die antoniem van il")O 'kwaad 
wees' naamlik o~n 'genadig wees' waarmee Jahwe Jona in verse 10 en 11 kon
fronteer. Hiermee word 'n nuwe dimensie aan hierdie tipe frase verleen as dit 
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net soos by gebeurereekse in 'n drie plus een patroon herhaal word. 'n Verdere 

ooreenkoms met gebeurereekse is dat die laaste lid 'n omkering in die beteke

nis van die voorafgaande lede bewerkstellig. Op hierdie manier word van Jona 

se ontevredenheid oor Nineve se redding na sy ontevredenheid oor sy eie onge

mak beweeg. Sodoende word 'n ironiese vergelyking tussen hierdie twee onte

vredenhede getref. Die ironie blyk des te duideliker wanneer Jona se reaksie 

van woede en 'n wens om te sterf met die voorafgaande reaksie van vrees en 

ontsag van die heidense matrose vergelyk word. Hierbo is op die wye verskei

denheid gewys waarop repetisie in die boek Jona gebruik word. Benewens die 

estetiese funksie word 'n patroonmatigheid daargestel wat in diens van die bete

kenis staan. 'n Netwerk van relasies wat die blote noodsaak van konvensie te 

bowe gaan, word daardeur tot stand gebring. Hierdie relasies is nie beperk tot 

die makrostruktuur van die hoek nie, maar geld ook tussen aile narratiewe as

pekte in die mikrostruktuur van die verhaal. 

43 Karakterisering 

Sowel Rimmon-Kenan (1983:31-36) as Brink (1987:66-67) wys op die problematiek, 

enersyds of karakters mense of blote woorde is en andersyds, of karakters onder

geskik aan die gebeure is al dan nie. Aangesien hierdie polemiek 'n mynveld kan 

wees, moet dit liefs vermy word en daarom is dit wys om soos Rimmon-Kenan en 

Brink vir 'n alternatief te kies. Die alternatief is daarin gelet! om 'karakters te be

skou as iets wat ontstaan uit - en bestaan by - die wisselwerking tussen al drie die 

werelde van 'n verhaal [storie, vertelteks, vertelproses], en tussen al die gegewens, 

impulse, elemente of a<ipekte binne daardie hele kompleks' (Brink 1987:67). Binne 

die konteks van hierdie hoofstuk word karakterisering egter as relasie tussen die sto

rievlak en die diskoers behandel (Rimmon-Kenan 1983:33). Om daaraan te vol

doen word die skema van narratiewe makrosemantiek van Dolozel (1979:203) as 

uitgangspunt gebruik. In hierdie skema word karakterisering as funksies tussen die 

drie werelde van die verhaal, naamlik die primere en die sekondere wereld, wat 

saam die ekstensionele wereld vorm, en die intensionele wereld uitgebeeld. Die in

dividualiserende funksie is biner tussen die sekondere en die primere wereld, terwyl 

die intensionele funksie tweeledig tussen die primere wereld geevalueer word. 
Hierdie skema sien so daaruit: 
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Ekstensionele w~reld Intensionele w~reld 

Sekond~re w~reld Prim~re w~reld 

Individualiserende Intensionele 
funksie funksie 

'V - + - 0 

¢ - + - 0 

c::J - + - • 
.6 - + - • 

In terme van Genette se model sal die ekstensionele w~reld met die storievlak oor
eenstem terwyl die intensionele w~reld met die verhaal sal ooreenstem. Volgens 
hierdie skema kan die prim~re narratiewe w~reld gedefinieer word as 'a set of com
possible narrative agents' (Dolozel 1979:196). Hierdie agente word beskryf deur 

twee eienskappe, naamlik deur die 'enumerability of its members' en 'their indepen
dence of designation'. 

43.1 Sekond~re narratiewe w~reld 

Deur middel van die individualiserende funksie word hierdie agente van die prim~
re narratiewe w~reld in die sekond~re narratiewe w~reld aktante genoem wat gede
finieer kan word as 'n 'klas akteurs wat 'n gemeenskaplike kenmerk vertoon' (Grabe 
1985:18). Volgens Greimas sal die gemeenskaplike kenmerke wat 'n aktant ver

toon, saamhang met die doel wat in die storie nagestreef word. Die getal aktante in 
Greimas se aktansiele model word tot die volgende ses beperk (Rimmon-Kenan 
1983:35): 

sender - objek 

(be guns tiger) i 
helper - subjek 

-
-

ontvanger 
(begunstigde) 

teenstander 

In Jona kan hierdie aktansiele model soos volg toegepas word: Op die eerste as, 
naamlik van die subjek en die objek, strewe die subjek na 'n bepaalde doe! wat deur 
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die objek vergestalt word. Jahwe figureer in Jona as die subjek en sy strewe om as 

die vrymagtige God erken te word, as die objek. Daarmee neem die hoek 'n aan

vang wanneer Jona in Jona 1:1-3 'n opdrag ontvang om teen Nineve te gaan preek 
met die motivering 'want bulle boosheid het tot voor my aangesig gekom'. Hierdie 

vrymagtigbeid van God loop soos 'n goue draad deur die bele verbaal wanneer dit 

deur die kaptein van die skip in Jona 1:6 en deur die koning van Nineve in Jona 3:9 

gei'mpliseer word. Maar dit word eksplisiet deur die matrose in bulle gebed in Jona 

1:14 in die volgende woorde uitgedruk: 'Want U is Jahwe- U doen soos wat U goed 
dink.' Hierby sluit Jahwe self aan in Jona 4:10-11 wanneer hy op ironiese wyse bier

die vrymag deur sy retoriese vraag aan Jona demonstreer. 

Op die as van die begunstiger en die begunstigde tree Jahwe as begunstiger op 
terwyl daar verskillende begunstigdes in die loop van die verhaal voorkom. In die 
eerste plek word Jahwe self deur sy strewe begunstig wanneer Hy deur mense op 'n 

wyse vereer word soos wat Hy dit verkies. Verder is die heidene wat deur die ma

trose en die mense van Nineve in die hoek verteenwoordig word, voorwerpe van 

God se begunstiging. Dit blyk uit die redding van die matrose en bulle reaksie in 
Jona 1:15-16, asook uit Godse begenadiging van die mense van Nineve in Jona 

3:10. Laastens is Jona die eintlike voorwerp van Jahwe se strewe en dus ook van sy 

begunstiging soos blyk uit die episodes wat betrekking het op die vis, die tweede 

roeping, die boompie en veral Godse finale gesprek met Jona. Hierdie gesprek 
eindig met 'n vraag aan Jona waarop hy geen antwoord gee nie. Sy antwoord (en 
die Ieser se antwoord) word slegs gei'mpliseer, maar die implikasie is dat hy Jahwe 

se strewe aanvaar en daarom daardeur bevoordeel word. 

Die derde as word verteenwoordig deur die twee pole, helper en opponent. 

Waar die helper die subjek bystaan om sy strewe te verwesenlik, tree die opponent 

op so 'n wyse op dat hy struikelblokke in die subjek se pad plaas. In Jona kan daar 

'n onderskeid tussen die menslike helpers en die nie-menslike helpers getref word. 

Met laasgenoemde word na die storm, die vis, die boompie, die wurm en die Ooste
wind verwys. Behalwe die storm wat primer op Jona gerig is, maar tog die matrose 
ook tref, is al die ander nie-menslike helpers se funksie om God se doel met Jona te 

bereik. Alhoewel die matrose aanvanklik as opponente van Jahwe optree omdat 
bulle vir Jona help om van sy opdrag af weg te vlug, verander bulle funksie in Jona 
1:14 tot helpers wanneer bulle Jona onvermydelik in die see moet gooi. Die ver

naamste opponent van Jahwe vanaf die aanvang van die verhaal tot aan die einde 

daarvan is Jona. Sy teenstand teenoor Jahwe se strewe begin met sy ongehoorsaam

heid aan die opdrag om na Nineve te gaan. Hy weier om as uitverkore helper - as 
profeet - op te tree, deur te probeer wegvlug van sy opdrag. Daardeur verhinder hy 
die strewe van die subjek en moet ander helpers ingespan word om die doel te ver-
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wesenlik. In die eerste helfte van die boek, hoofstuk 1-2, is hierdie weerstand fisies 

van aard. Oenskynlik is hy in die tweede deel van die boek, hoofstuk 3-4, gehoor

saam en verander sy aktansiele rol van teenstander na helper. Dit is egter slegs oen
skynlik, want eintlik verander sy weerstand net van die fisiese na die psigiese vlak 
soos blyk uit sy woede oor Jahwe se besluit in Jona 4:1. Daaruit is dit duidelik dat 
hy nog nie werklik Jahwe se besluit aanvaar het nie. In Jona 4:2 motiveer hy hierdie 

teenstand deur 'n persepsie wat ironies genoeg in ooreenstemming met Jahwe se 

strewe blyk te wees. Eers ashy fisies in so 'n posisie kom dat hy wil versmag (Jona 
4:8), is sy geestestoestand ook van so 'n aard dat hy moet luister na en toegee aan 

Jahwe. Hoewel die afloop tegnies oopgelaat word, word aan die einde tog gei"mpli

seer dat Jona se aktansiele rol van teenstander tot helper en daarmee ook saam tot 
begunstigde verander het. Indien dit nie so aanvaar word nie, beteken dit dat die 
subjek se strewe nie gerealiseer het nie. In die lig van die profetiese perspektief 
waaruit hierdie verhaal vertel word, sou dit uiters onaanvaarbaar wees. 

Dit is opmerklik dat in die boek Jona verskeie aktansiele rolle deur dieselfde 
akteur vervul word; anders gestel, een akteur beklee tegelykertyd verskillende rolle 

of verander van rol gedurende die loop van die verhaal. So is Jahwe tegelyk subjek, 
begunstiger en begunstigde terwyl die matrose eers opponente en daarna helpers en 

uiteindelik begunstigdes word. Jona is opponent, maar word helper, eers net ten 
dele, maar by implikasie uiteindelik ten volle. By verskeie geleenthede is hy be

gunstigde, maar eers aan die einde van die verhaal, wanneer hy help om Jahwe se 
strewe te realiseer, word hy werklik begunstigde in die ware sin van die woord. 

Uit bogenoemde klassifisering van die akteurs in terme van hulle funksie in die 
verhaal het dieselfde opmerking wat Grabe (1986:273) ten opsigte van die gelykenis 
van die barmhartige Samaritaan gemaak het, op Jona betrekking. Ook in Jona vind 
daar 'n omkering van sosiale rolle plaas. Die heidene as vreemdelinge tree teen die 

verwagting in as helpers van die subjek op om sy strewe te verwesenlik. Daarenteen 
tree Jona, die profeet, ook teensy rolverwagting van die veronderstelde helper op 

wanneer hy die strewe van die subjek opponeer. 
Hoewel terme soos 'antagonis' en 'protagonis' nie binne die konteks van Grei

mas se aktansiele model voorkom nie, is dit miskien tog van pas om in hierdie sta
dium na aanleiding van die aktansiele rolle in Jona enkele opmerkings daaroor te 
maak. Volgens Egri (1960:106) is die protagonis 'the pivotal character' en 'one who 
takes the lead in any movement or cause ... The pivotal character knows what he 

wants. Without him the story flounders .. .in fact, there is no story'. Hiervolgens is dit 

duidelik dat Jahwe die protagonis in die Jonaverhaal is. Veral as die volgende 
woorde van Egri (1960:106) ook in ag geneem word: 'A pivotal character must not 
merely desire something. He must want it so badly that he will destroy or be de-
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stroyed in the effort to attain his goal.' Ideologies gesproke stel Jahwe alles in wer
king om sy strewe te verwesenlik, selfs al moet Hy in die proses sy ongehoorsame 

profeet vernietig. As protagonis neem Hy in alles die inisiatief, maar Hy bring ook 

alles tot volvoering volgens sy wil. 
Hierteenoor kan die antagonis soos volg gedefinieer word: 'Anyone whoop

poses the pratogonist is an opponent or antagonist' (Egri 1960:106). Hieraan vol

doen Jona volkome, veral as die volgende woorde van Egri (1960:113) daarby gelees 
word: 'The antagonist in any play is necessarily as strong and, in time, as ruthless as 
the pivotal character ... The wills of conflicting personalities must clash ... A novel, 
play, or any type of writing, really is a crisis from beginning to end growing to its 

necessary conclusion.' Jona is dus by uitnemendheid die antagonis wat die protago
nis met volharding tot aan die einde teenstaan. 

4.32 Die intensionele narratiewe w~reld 

Die verhouding tussen die ekstensionele narratiewe wereld en die intensionele nar
ratiewe wereld word deur Dolozel ( 1979:201) soos volg weergegee: 

Similarly as the sense of the lower level semantic units is determined 

by the form of words, phrases and sentences, the sense of the text is 
determinined by the form of texture. Texture is our term for the 
'wording' of the text and it comprises all lower-level units of expres
sion as its constituents ... Consequently, the macrotheory of text sense 
formulates the principles of sense organization in revealing the global 
regularities of texture. 

Hy illustreer hierdie verhouding deur met 'n voorbee~d aan te toon hoe narratiewe 
agente van die primere narratiewe wereld in die intensionele wereld nader bepaal 
word. Hierdie spesifisering geskied op twee maniere, naamlik deur eiename en 
deur spesifieke omskrywings. Dieselfde reelmatige verspreiding van eiename en 
spesifieke ornskrywings betreffende 'n stel agente wat hy in Defoe se Robinson Cru
soe aantoon, is ook op Jona van toepassing. Slegs die primere agente soos Jahwe en 
Jona word met eiename in die tekstuur benoem. Daarenteen word die sekondere 
agente deur spesifieke omskrywings soos die matrose, die kaptein van die skip, die 
mense van Nineve en die koning van Nineve getipeer. Dolozel (1979:202) noem 
hierdie proses waardeur die primere narratiewe wereld na sy intensionele korrelaat 
geprojekteer word, intensionele funksies. As Dolozel se gevolgtrekking dat '[t]he in
tensional world and its structure is fully determined by the forms of texture, by the 
texture regularities expressed in intensional functions' korrek is, kan nou oorgegaan 
word om die primere agente van die ekstensionele wereld in detail in die teks te on
dersoek. 
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4.32.1 Karakterisering word om twee redes tot Jahwe en Jona beperk 

Uit die aktansiele model van Greimas waardeur agente in die sekondere wereld 

as gevolg van bulle roUe gelndividualiseer word, bet dit duidelik geblyk dat Jab

we die protagonis en Jona die antagonis is. Die hoek Jona is primer rondom die 

twee aktansiele roUe opgebou. 

Die 'two-value' intensionele funksie van Dolozel bevestig bogenoemde waarne

ming dat daar net twee primere agente is, naamlik Jabwe en Jona wat met eie

name benoem is. 

Volgens Hamon se indeling is slegs Jabwe en Jona referensiele karakters, 'dit 

wil se karakters wat gerekonstrueer word uit die Ieser se kennis van die bistorie

se, politieke, sosiale, mitologiese of ander "buitewereld"' (Brink 1987:69). 

Vir die volledige karakterisering van bierdie twee figure word uitgegaan van Dolo

zel se definiering van die vertelteks (recit- Genette) (vgl Barkbuizen 1988:56): 

(VERTEL)TEKS = VERTELLERSTEKS + KARAKTERSTEKS 

Hierdie definisie bet aanleiding gegee tot De Beus se model wat weer deur Barkbui

zen (1988:58) aangepas is. Op my beurt bet ek bierdie karakteriseringsmodel soos 

volg verfyn: 

I. TE.KSVLAKKE W AAROP INFORMASIE OOR KARAKTER VOORKOM 

1.2 Vertellersteks 

narratief 

1.1 (Vertel)teks 

I 

monoloog 

I 

Redevorme 

II. AARD VAN DIE INFORMASIE 

1.2 Karakterteks 

I 
dialoog 

I 

Informasie oor die fisiologiese, psigologiese en sosiologiese dimensies van die figuur 

word soos volg in die twee bronne van eksplisiete en implisiete informasie verge-

stalt: 
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2.1 Eksplisiete informasie 2.2 Implisiete informasie 

2.1.1 uit wat die verteller s~ 2.2.1 uit die karakter se 

optrede 

2.1.2 uit wat medekarakter(s) 2.2.2 uit die karakter se 

s~ en dink gesprekke 

2.2.3 uit die karakter se 

voorkoms 

2.1.3 uit wat die karakter oor 2.2.4 uit die karakter se 

homselfse spraakhandeling 

m. WYSES EN TEGNIEKE WAARDEUR INFORMASIE DEURGEGEE 

WORD 

3.1 Perspektief 3.2 Tegnieke 3.3 Taalhandeling 

3.1.1 beskrywend 3.2.1 be naming 3.3.1 woordgebruik 

3.1.2 ordenend 3.2.2 herhaling 3.3.2 sintaksis 

3.1.3 evaluerend 3.2.3 akkumulasie 3.3.3 styl 

3.2.4 transformasie 

3.2.5 vergelyking en kontras 

Die verfyning wat aan Barkhuizen se model aangebring is, berus op die aard van die 
informasie wat volgens Egri (1960:33) op die volgende wyse toegelig word: 'Human 

beings have an additional three dimensions: physiology, sociology, psychology. 

Without a knowledge of these three dimensions we cannot appraise a human being.' 
Verder word hierdie informasie op twee verskillende maniere, eksplisiet en impli
siet soos in 2.1 en 2.2 vergestalt, respektiewelik uiteengesit. 'n Laaste verfyning is 

die toevoeging van transformasie by die tegnieke waardeur inligting weergegee 
word. Sowel Egri (1960:212) wat hierdie tegniek 'transition' noem en Brink (1987: 
82) wys op die belangrikheid van hierdie tegniek. 

A Die karakterisering van Jona 

Fisiologies word daar sowel eksplisiet as implisiet geen informasie oor Jona gegee 
nie, behalwe dat hy Jona beet en dat hy manlik is. Laasgenoemde word afgelei uit 
die werkwoordsvorme wat vir sy optrede in die vertellersteks gebruik word. 

Sosiologiese gegewens aangaande Jona dui daarop dat hy die seun van Amittai 
en 'n profeet van beroep was: dit word uit die toneeltipe van die profetiese roeping 
in Jona 1:1-3 en 3:1-3 uit die vertellersteks afgelei. Hierdie afleiding word deur die 
verwysing in 2 Konings 14:25 bevestig wanneer Jona, seun van Amittai, eksplisiet 'n 
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profeet genoem word. Hiermee word veronderstel dat dit wel die Jona van 2 Ko
nings 14:25 is wat as die hoofkarakter van die Jonaverhaal funksioneer. Indien dit 

die geval is, kan Jona getipeer word as 'n referensitHe karakter (Brink 1987:69). 
Met die term wat Brink van Hamon ontleen, word bedoel dat 'n karakter '"herken" 
of gerekonstrueer kan word uit die Ieser se kennis van die historiese, politieke, so
siale, mitologiese of ander "buitewereld"'. Die buitewereld in hierdie geval is dan 

die konteks van 2 Konings 14:25, waaruit 'n bepaalde voorkennis van Jona deur die 
leser veronderstel word. 

Godsdienstige besonderhede as deel van die sosiologiese gegewens aangaande 
Jona word deur homself in die karakterteks in 'n dialoog met die matrose in Jona 

1:9 verskaf waar hy beweer dat hy Jahwe die God van die hemel, wat die see en die 
droe grond geskape bet, vrees. So erken hy dat Jahwe, die God van Israel, sy God 

is, maar die omskrywing van hierdie God is taamlik formeel in die sin dat Hy slegs 
as Skeppergod geteken word. Die beskrywing is tipies van die Persiese tydperk en 
daarom ontbreek daar enige persoonlike verwysing na Jona se verhouding met Jab
we, of na Jahwe se betrokkenheid by die geskiedenis van sy volk en van sy profeet. 
In antwoord op die matrose se vrae oor Jona se afkoms, gee hy die ietwat vreemde 
en kriptiese antwoord: 'Ek is 'n Hebreer.' Dit is 'n verwysing·na die Israeliete wat in 

die Ou Testament Of deur vreemdelinge Of teenoor vreemdelinge soos Egiptenare 
en Filistyne gebruik is (VanderWoude 1978a:24-25). Hoewel dit bier ook teenoor 
vreemdelinge gebruik word, dui hierdie gentilicium op meer as net afstamming. Die 
gevoelswaarde van hierdie frase bet ook 'n bepaalde godsdienstige konnotasie om
dat dit as bedekte verwysing na ander gedeeltes in die Ou Testament waar dit voor

kom, daardie hele denkwereld oproep. 
Voordat daar aan die psigologiese dimensie in detail aandag gegee word, is dit 

wenslik om die opmerking van Sternberg (1985:327) te beklemtoon: 'In the biblical 

framework, with its theocentric ideology and ethical concerns and endless situations 
of choice, the first two sets [physical and social] are definitely subordinate to the last 
two [moral and ideological as well as psychological]' (my toevoegings). In die be
skrywing van die Jonakarakter le die klem, in ooreenstemming met ander Bybelse 

verhale, op die psigologiese dimensie. Sowel in die vertellersteks as in die karakter

teks kry die leser 'n insae in Jona se gevoelslewe en innerlike gesteldheid. 
Eksplisiete informasie oor die geestesgesteldheid van Jona word in die vertel

lersteks slegs in hoofstuk 4 gegee. Die konflik in Jona se gemoed word uitgebeeld 
deur die afwisseling van intense woede in Jona 4:1 en groot vreugde in 4:6. Sy in
tense woede in Jona 4:1, nadat Jahwe Nineve begenadig het, word opgevolg deur 'n 
gebed om te sterf. Sy woede verander egter in groot vreugde wanneer Jahwe 'n 
boompie beskik. Hierdie konflik is soveel duideliker wanneer pertinent gese word 
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dat hierdie boompie juis daar gestel word om Jona se woede af te koel. Barkhuizen 

( 1988:59) wat met die Septuaginta-teks werk, beskryf Jona se toestand as 'grootliks 

bedroef en verward'. Die Hebreeuse teks beskryf hierdie emosie baie sterker as 

iQQ 'woede': Daarmee word die kontras met die groot vreugde daarna soveel ster
ker na vore gebring. Jona was beslis ook nie verward nie; daarvoor word hy as die 

antagonis te sterk geteken. By tye tree hy byna apaties op (Jona 1:11), maar hy is 

nooit verward nie; daarvoor is sy teenstand teen Jahwe se wens te sterk. In Jona 4:9 
verander Jona se groot vreugde in 'n begeerte om te sterf wanneer hy in uiterste fi
siese ongemak verkeer. Binne die bestek van slegs nege verse verander die ge
moedstoestand van Jona verskeie kere. Eers is hy hoogs ontsteld en bid hy om te 

sterf- daarna is hy baie bly, maar dit is van korte duur. Laastens, wanneer hy in 'n 
ondraaglike fisiese toestand verkeer, bereik die konflik in sy gemoed 'n klimaks met 

'n finale doodswens. 
In die karakterteks word eksplisiete informasie wat deur medekarakters oor Jo

na verskaf word, tot hoofstuk 1 beperk. Die kaptein is byvoorbeeld verstom dat Jo

na te midde van die storm kan slaap en nie soos die res van die bemanning om uit
koms bid nie. Hierdie verbasing gee hy in vers 6 met 'n uitroep van '[w]at makeer 
jou dat jy slaap?' te kenne en spoor hom vervolgens aan om tot sy God te bid. Ook 

die matrose is in vers 10 geskok oor Jona se optrede en gee dit ook duidelik te ken
ne met die vraag, 'Wat het jy gedoen?' Trouens, bulle is meer as geskok, bulle is 
met vrees vervul dat iemand so durf optree. Uit hierdie vrae word die dwaasheid 
van Jona se optrede aan die kaak gestel. Selfs vir die heidene is hierdie dwaasheid 

voor die hand liggend, maar die profeet Jona word deur sy onwilligheid om Jahwe te 
gehoorsaam, gedwing om so op te tree. 

Verdere eksplisiete informasie in die karakterteks word deur Jona oor homself 
in vers 12 gegee wanneer hy 'n skulderkenning teenoor die seelui maak. Met bier

die skulderkenning, 'ek weet dat dit aan my te wyte is dat hierdie groot storm oor 
julie gekom het' motiveer hy die oplossing wat hy vir die matrose aan die hand doen. 

Hy voel hom dus moreel verantwoordelik vir die toestand waarin onskuldiges on
wetend betrek is. Hoewel daar geen sprake is van emosionele betrokkenheid en dus 

van psigologiese onstabiliteit in hierdie beslissing van Jona nie, tree hy eties korrek 
op deur sy eie lewe vir bulle redding op te offer. Dit wat 'n mens van 'n profeet van 
Jahwe verwag, naamlik gehoorsaamheid en medelye, ontbreek by Jona. Trouens, 
wat opvallend is, is die byna kliniese onbetrokkenheid waarmee hy in hierdie situa
sie optree. 

Volgens Bal (1980:97-98) word implisiete inligting oor die karakter deur die op
trede van die karakter verskaf. Daaruit maak die Ieser sy eie afleidings oor die aard 
van die karakter. Twee soorte handelinge moet volgens Bremond van mekaar on-
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derskei word, naamlik waar die karakter as agens optree en waar hy die handeling as 

patiens ondergaan (vgl Barkhuizen 1988:60). Wanneer Jona van sy opdrag af weg
vlug deur 'n skip na Tarsis toe te neem, tree hy as agens op. Daar is reeds op gewys 

dat die verteller hierdie wegvlug in Jona 1:3 beklemtoon deur dit twee maal, en die 
bestemming selfs drie maal, te herhaal. Hieruit word nie aileen bepaalde karakter
trekke van Jona duidelik gesuggereer nie, maar sy verhouding met Jahwe word ter

selfdertyd geskets. Die karaktertrek wat hieruit na vore kom, anders as wat van 'n 

profeet verwag sou word, is 'n eiesinnigheid wat direk in kontras met Jahwe se stre
we staan. Hierdie eiesinnigheid loop uit op ongehoorsaamheid wat noodgedwonge 
op 'n konfrontasie met Jahwe moet afstuur. Die rede vir hierdie eiesinnige optrede 

om aan J ahwe se opdrag ongehoorsaam te wees, word egter vir die Ieser verswyg en 
eers later (Jona 4:2) bekend gemaak. Sy volgende handeling is om in die ruim van 

die skip af te gaan en daar te gaan le en slaap. Alhoewel hy ook in hierdie hande
ling as agens optree, word dit op so 'n wyse in die teks vertel dat dit lyk asof die die

pe slaap oor hom gekom het en hy dus eintlik die patiens van die optrede is. Hier
die optrede versterk die indruk dat Jona in eiesinnigheid sy besluit geneem het en 
dat hy nou vrede het met die verloop van sake. Alhoewel hy hom deur hierdie bla
tante ongehoorsaamheid van Jahwe distansieer, voer hy nogtans die handelinge op 

so 'n wyse uit dat dit van onverskilligheid in die hoogste mate getuig. 
In die daaropvolgende twee handelinge is Jona die patiens en is hy die voorwerp 

van die optrede. So word die lot deur die matrose in vers 7 gewerp en word Jona 
deur die lot as die oorsaak van die ramp uitgewys. Hy ontken of betwyfel nie die 
lotsbeslissing nie, maar uit sy saaklike antwoord op bulle vrae, blyk 'n onbetrokken

heid wat byna aan apatie grens. Wanneer hy op sy eie aandrang oorboord gegooi 
word, aanvaar hy dit ook sonder om vir sy !ewe te pleit of om tot Jahwe te bid en so
doende gered te word. In beide gevalle waar hy die voorwerp van die matrose se 

optrede is, aanvaar hy dit gelate. Hierdie gelatenheid het kommentatore in so 'n 
mate gehinder dat bulle die gebed van Jona waar hy as agens optree, as 'n inter
polasie gesien het. Voordat hy hierdie gebed bid, is hy nog 'n maal die voorwerp 
van 'n handeling. Hierdie keer word hy op J ahwe se bevel deur 'n groot vis ingesluk 

en bly hy drie dae en nagte in die vis se buik voordat hy weer op Jahwe se bevel 
deur die vis op droe land uitgespoeg word. Die twee handelinge wat hy as patiens 
ondergaan, omarm as 't ware die handeling wat hy as agens in die vis verrig. Daar 
moet omsigtig te werk gegaan word met die tipering van die Gattung van Jona se ge
bed, omdat sulke klassifiserings in die verlede, soos wat uit hoofstuk 3 blyk, tot ver
staansprobleme van die boek gelei het. Eerder moet na die funksie van die gebed 
binne die verhaal gevra word as om dit by voorbaat as 'n bepaalde tipiese soort soos 
danklied of smeekgebed te tipeer en dit dan vanuit daardie perspektief te wil ver-
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klaar. Wie hierdie gebed ernstig opneem en dit interpreteer soos dit daar staan, be

gryp dat Jona se innerlike toestand tussen die twee pole van nood en verlossing wen

tel. Die gedig sluit egter af met 'n versekering dat die verlossing aan Jahwe behoort 

en moet dus as 'n danklied vir die verlossing beskou word. Nadat die vis hom uit

gespoeg bet, is hy weer 'n keer die voorwerp van 'n handeling as Jahwe se opdrag in 

Jona 3:1 'n tweede keer na hom kom. Hierop reageer hy positief wanneer hy na 

Nineve toe reis om die boodskap wat aan hom opgedra is daar te preek. Uit hierdie 

gehoorsaamheid van hom kan in hierdie stadium niks van sy emosionele gesteldheid 

afgelei word nie, maar in Jona 4:2 word dit duidelik dat dit 'n gedwonge gehoor

saamheid was. Die heftigheid van sy reaksie in Jona 4:1 wys daarop dat, alhoewel 

hy aan Jahwe se eis voldoen bet, dit teensy eie beterwete was. Hierdie afleidings 

kan die Ieser egter eers na Jona 4:2 maak, aangesien Jona in hoofstuk 3 oenskynlik 

sonder teenstribbeling aan Jahwe se eis toegee. Die kalme manier waarop Jona op
tree, is dus bedrieglik en weerspieel nie s.y ware gemoedstoestand nie. Barkhuizen 

(1988:60) se waarneming dat daar geen terugverwysing na Jona se verlede voorkom 
nie, is dus nie heeltemal gegrond nie - hiervan getuig Jona 4:2. 

Implisiete informasie oor die psigologiese toestand van Jona kan volgens bo
gemelde skema op twee verdere maniere uit die karakterteks afgelei word. Ter wil

le van praktiese oorwegings word hierdie twee maniere, wat as die karakter se ge

sprekke onder 2.2.2 en as die karakter se spraakhandeling onder 2.2.4 in die skema 

genoem is, bier in een paragraaf behandel. Dit word gedoen omdat dit logies is dat, 
terwyl die karakter se gesprekke vir inligting oor sy geestesgesteldheid gefynkam 
word, daar terselfdertyd ook gelet kan word op die manier hoe hy dinge se. Wat op
merklik is van Jona se gesprekke, is die formele aard daarvan. Wanneer hy op die 

matrose se bombardament van vrae antwoord, doen hy dit nie in sy eie woorde nie, 
maar met formele uitdrukkings soos 'en ek vrees Jahwe, die God van die hemel wat 

die see en die droe grond gemaak het' (Jona 1:9). Hierdie plegstatige belydenis in 

antwoord op die matrose se direkte en informele vrae, skep onmiddellik afstand tus

sen Jona en die seelui. Verder word Jona se ware gevoelens ook deur hierdie for
mele taalgebruik verbloem. Ook op bulle verbasing en bulle vraag wat bulle met 

hom moet doen, antwoord hy direk en sonder emosie. Die volgende keer wanneer 
Jona aan die woord kom, is binne die maag van die vis. Alhoewel die gebed 'n ek
U-verhouding veronderstel, is dit in der waarheid 'n monoloog (contra Barkhuizen 
1988:64; vgl Grabe 1984:24). Omdat hierdie monoloog poesie is en ook van geykte 

terminologie en 'n geykte vorm gebruik maak, vertoon dit 'n formele aard. In hoof
stuk 3 is daarop gewys dat al hierdie geykte elemente op 'n unieke en geniale wyse 
gekombineer word om Jona se reaksie op die gebeure weer te gee. Die reaksie ont
bloot enersyds sy emosionele toestand en andersyds word dit deur die formele ka-
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rakter van die geykte vorm verskuil. Ook in Jona 3:4, wanneer Jona teen Nineve 
preek, is sy woorde uiteraard formeel. Dit is egter te verstane omdat hy daarmee 

net as boodskapper optree om die woorde van Jahwe aan Nineve deur te gee. Wan

neer Jona in Jona 4:2 bid, is dit nog eens formeel, want ook hierdie gebed is poesie 
soos dit in hoofstuk 3 betoog is. Hoewel formeel, verraai hierdie gebed egter inten

se emosie - van verwyt, van verontskuldiging en van oorgawe. Hierdie oorgawe in 
Jona 4:3 word 'n refrein wat in Jona 4:9 herhaal word, sodat enersyds die geyktheid 
behou word en andersyds die finale oorgawe daardeur vergestalt word. Opvallend 
van al Jona se gesprekke is dat hy nerens die inisiatief tot gesprekvoering neem nie, 
maar dat hy slegs reageer op wat ander karakters doen, of spesifiek van hom vra. 

Verder is sy reaksie ook deurgaans formeel. Die vraag wat nou beantwoord moet 
word, is waarom dit die geval is. Heel waarskynlik is die antwoord daarin gelee dat 
hy as die antagonis die strewe van Jahwe nie kan aanvaar nie en daarom glad nie 
daarby betrokke wil raak nie. Deur formeel te bly en net te reageer wanneer dit van 

hom verwag word, kan hy sy onbetrokkenheid handhaaf. Dit weerhou die Ieser eg
ter nie om belangrike afleidings ten opsigte van Jona se psigologiese toestand te 
maak nie. Plek-plek soos in die gebede, kom daar selfs, ten spyte van die formele 
aard daarvan, onbewustelik meer van sy geestestoestand na vore. 

Omdat perspektief as 'n wyse waarop informasie deurgegee word in die 

volgende hoofstuk as deel van die vertelhandeling behandel word, sal daar nou 
direk oorgegaan word na die tegnieke van informasieoordrag: 

Ooreenkomstig die model wat hierbo gegee is, is die eerste tegniek waarmee in
formasieoordrag geskied, naamgewing. Dit is reeds bekend dat die naam van 
hierdie karakter Jona, seun van Amittai is. Omdat hierdie naam uit 2 Konings 
14:25 bekend is as die naam van 'n profeet uit die agste eeu, is dit nie vergesog 

om hierdie twee karakters met mekaar te identifiseer nie. Daarmee word 'n 
historiese figuur binne 'n bepaalde konteks en met 'n bepaalde konnotasie as 
hoofkarakter van 'n latere verhaal gebruik. Met die naam 'Jona, seun van 
Amittai' word vir die ingeligte Ieser of hoorder 'n hele verwysingsraamwerk op

geroep, soos byvoorbeeld dat hy 'n nasionalistiese profeet was wie se heilsprofe
sie vir sy volk bewaarheid is. Onmiddellik wanneer hierdie naam dus aan die 
begin van hierdie verhaal genoem word, word inderdaad baie meer inligting 
verskaf as wat op die oog af voorkom. Met die verloop van die verhaal, soos 

wat meer en meer karaktertrekke bekend word, word die aanvanklike voorken
nis uit 2 Konings 14:25 bevestig. Vroeer ( 4.3.2) is reeds op die sis teem van be
noeming gewys waar slegs Jona en Jahwe met eiename benoem word en aile an
der karakters slegs deur omskrywing. Elke keer wanneer hierdie eienaam in die 
teks voorkom, word die karakter nie aileen teenwoordig gestel nie, maar bet dit 
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ook verandering ondergaan. Die Jona van wie daar in Jona 3:1 melding gemaak 

word, is nie meer dieselfde Jona wat aanvanklik in Jona 1:1 aan die Ieser be

kend gestel is nie. Net so het die Jona van Jona 4:9 'n radikale verandering ten 

opsigte van die Jona in 3:1 ondergaan. Selfs die Jona wat 'n geimpliseerde ant

woord op Jona 4:10-11 sou gee, verskil van die Jona in 4:9 omdat hy tot 'n be

paalde insig moes kom- die insig wat in Jahwe se strewe vervat is. Vanaf Jona 

1:1-4:11 vind daar 'n toenemende proses van blootlegging of karakteropenba

ring van die eintlike Jona plaas. Nadat Jona in Jona 1:1 met voile naam en af
koms en die sinspelings daaraan verbonde, aan die Ieser voorgestel is, word in 
die res van die boek slegs met sy voornaam of selfs met pronominale suffikse na 

hom verwys. 

Herhaling is as deel van frekwensie by die tydsaspek uitvoerig behandel. Daar 
het die klem primer op die aantal kere geval wat 'n bepaalde gebeurtenis in die 

narratiewe teks vertel word. Hier verskuif die klem na die manier waarop her
haling gebruik word om informasie in verband met die karakter weer te gee. 
Deur herhaling word 'n karakter nie aileen in die teks teenwoordig gestel nie, 
maar word ook sy eienskappe na vore gebring. Daardeur word sy betekenis en 

funksie in die teks belig en ontwikkel. Dit is egter ook volgens Brink (1987:81) 
belangrik om daarop te let hoe die herhaling geskied. In die vertellersteks word 

in Jona 1:1-3 herhaal dat Jona van Jahwe se opdrag wegvlug. Hierdie onwillig
heid om te gehoorsaam word beklemtoon deur die noodsaak om die opdrag aan 

Jona te herhaal om na Nineve te gaan (Jona 3:1). Wanneer Jona in sy gebed 
(Jona 4:2) motiveer waarom hy hierdie opdrag verontagsaam, word 'n addisio
nele klem ook in die karakterteks op sy ongehoorsaamheid geplaas. In die ver
tellersteks word deur die herhaling van die wondergebeure gedemonstreer tot 

watter uiterstes Jahwe moes gaan om 'n gesindheidsverandering by Jona te be

werkstellig. Wanneer hy by die wondergebeure baat, ken sy dankbaarheid en 

vreugde geen perke nie, maar wanneer die wondergebeure ongunstig vir hom is, 
vra hy om te sterf. Omdat die versoek om te sterf elke keer herhaal word wan

neer sake ongunstig vir Jona verloop, skep dit die indruk van ontevredenheid en 
dat hy soos 'n stout kind is wat, sodra hy nie sy sin kry nie, moed opgee. In die 

twee gebede van Jona, tesame met die versoek in Jona 4:8, word in die karak
terteks klem gele op die feit dat, alhoewel hy ongehoorsaam was, hy tog ten tye 

van groot emosionele spanning hom onmiddellik tot Jahwe wend. Deur herha
ling word karaktertrekke van Jona soos eiesinnigheid en ongehoorsaamheid, 
maar ook sy afhanklikheid van Jahwe beklemtoon. 

Akkumulasie is 'n tegniek waardeur die soort en die verskeidenheid van eien
skappe wat rondom 'n eienaam geweef word, gei'dentifiseer word (Brink 1987: 

/ITS Supplemenlwn 3 ( 1991) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2015



I H Potgjeter 

82). Dit is egter ook noodsaaklik om aan te toon hoe hierdie eienskappe me

kaar aanvul, maar ook mekaar relativeer om 'n geheelbeeld van die karakter te 

vorm. Aan die negatiewe kant van Jona se persoonlikheid is daar, benewens sy 
reeds genoemde eiesinnigheid en ongehoorsaamheid, ook sy ongeergdheid oor 

die lotgevalle van ander mense. Hierdie ongeergdheid manifesteer later in 'n 
byna wraakgierige afwagting op die voltrekking van Jahwe se oordeel oor Nine

ve in Jona 4:5. Aan die positiewe kant is daar sy eties korrekte optrede wan

neer hy teenoor die matrose bieg dat hy die oorsaak van die storm is en dat hy 

ook bereid is om daarvoor oorboord gegooi te word. Aan die een kant probeer 
hy J ahwe se opdrag ontduik, maar aan die ander kant kan hy nie anders as om 

tot Jahwe te bid wanneer hy ontsteld is nie. Hierdeur word 'n karakter geskets 
wat enersyds gedetermineerd is om sy eie wil te volg en andersyds nie van sy af
hanklikheid van Jahwe kan ontvlug nie. Die negatiewe word dus deur die posi
tiewe gerelativeer. S6 word die volgende stelling van Coats (1985:84) bewaar

heid, naamlik: 'Through a compact series of events or stress situations a charac
ter is made clear and distinct to the reader or a situation's true quality is reveal
ed.' Die kompleksiteit van die Jonakarakter word deur middel van akkumulasie 

in die verloop van die verhaal onthul. 

Transformasie is die volgende tegniek waardeur informasie oorgedra word. 
Hoewel hierdie studie en die van Nel (1988:1-12) grootliks dieselfde konklusies 
deel, word daar van Nel (1988:12) verskil wanneer hy beweer dat die Jona
karakter geloofwaardig is omdat hy enduit konstant bly. Egri (1960:212) stel 
tereg: 'Without transition there cannot be development or growth ... And transi
tion is the element which keeps the play [story] moving without any breaks, 
jumps or gaps. Transition connects seemingly unconnected elements ... .' (my 

toevoeging). In 'n goeie verhaal geskied hierdie oorgange nie met spronge nie, 

maar met verdrag en volgens bepaalde stadia tussen die pole (Egri 1960:194). 
Daarom is dit logies dat die Jona van Jona 1:1 sal verskil van die Jona wat in 
4:10-11 geskets word - dit is reeds by die bespreking van die psigologiese di

mensie bespreek. Die transformasie van die Jonakarakter vind plaas tussen die 
twee pole van onwilligheid en gewilligheid om die strewe van die protagonis te 

aanvaar. Dit kan op die volgende wyse geskematiseer word: 
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Protagonis - Jahwe Antagonis - Jona 

1:1-3 - opdrag houding - onwilligheid 

handeling - ongehoorsaamheid 

1:4-16 - storm houding - onbetrokkenheid 

handeling - slaap 

2:1-11 - vis houding dankbaarheid 

handeling - gebed 

3:1-3 - opdrag houding - gewilligheid? 

handeling - gehoorsaamheid? 

3:10 - begenadiging houding - woede 

handeling - gebed 

4:6 - boompie houding - groot vreugde 

4:7-9 - wurm en wind houding - doodswens 

handeling - versoek 

4:10-11 - vraag houding - ge'impliseerde gewilligheid 

Uit hierdie spektrum van transformasies kan die geleidelike oorgang tussen die 

twee pole van onwilligheid tot gewilligheid om die protagonis se strewe te aan

vaar, duidelik waargeneem word. Daarmee word voldoen aan die vereiste wat 
Egri (1960:212) stel dat transformasie die element is wat die verhaallaat aan
gaan 'without any breaks, jumps, or gaps. Transition connects seemingly uncon
nected elements, such as winter and summer, love and hate'. In Jona se geval 

word die pole van onwilligheid met gewilligheid deur transformasie aanmekaar 
verbind. 

Die laaste tegniek waardeur informasie oor 'n karakter ingesamel kan word, is 

deur die dubbele proses van vergelyking en kontras. Deur die proses kan ener
syds die onderlinge eienskappe van 'n bepaalde karakter belig word en ander
syds tussen verskillende karakters 'n onderskeid getref word. In Jona bring al
bei moontlikhede interessante gegewens na vore waardeur die Ieser in staat ge

stel word om 'n bepaalde konstruksie van die karakter te maak. 

** Deur Jona se onderskeie optredes in die twee helftes van die hoek te verge

lyk en te kontrasteer, kom die volgende insiggewende informasie na vore: 

Ongehoorsaamheid in die eerste deel van die boek (Jona 1:1-3) word ge
kontrasteer met gehoorsaamheid in die tweede deel van die boek (Jona 3:1-
3). In die eerste deel van die hoek (Jona 1:9) getuig hy teenoor die matrose 
nadat hy deur die lot daartoe geforseer word. In vergelyking hiermee preek 
hy in die tweede deel van die boek (Jona 3:4), nadat Jahwe hom daartoe ge
forseer het deur die opdrag aan hom te herhaal. In die eerste deel van die 
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boek (Jona 2:3-10) bid hy 'n wonderskone gebed wanneer hy uit die dood 

gered word. Die tweede deel van die boek (Jona 4:2-3) word hiermee ge

kontrasteer wanneer hy Jahwe in sy gebed verwyt, omdat Jahwe ander men
se, naamlik die Nineviete, van die dood gered bet. 

• • Wanneer Jona se optrede met die ander karakters soos die matrose en die 

Nineviete vergelyk word, is die kontras baie opvallend. Terwyl die matrose 

bang is en bid, en die vrag oorboord gooi om die skip en hulleself te red, 
gaan Jona af in die ruim, gaan le en raak aan die slaap. Wanneer die ma

trose vra wat bulle met hom moet doen, antwoord hy doodluiters dat bulle 
hom oorboord moet gooi. Desnieteenstaande probeer die matrose om te
rug te roei land toe om Jona en hulleself sodoende te red. Terwyl bulle al
les in werking stel (in die kaptein se woorde - Jona 1:6) 'sodat ons nie om
kom nie', is Jona volkome bereid om oorboord gegooi te word en te sterf. 

Die matrose doen alles in bulle vermoe om die lewe te bebou, maar vir Jo

na daarenteen skeel die dood glad nie. Nadat Jona oorboord gegooi is en 
die see stil geword bet, voer die matrose weer drie bandelinge uit wat van 
bulle oorgawe getuig (Jona 1:16), naamlik bulle vrees Jabwe, bulle bring of
fers aan Hom en bulle doen geloftes. Wanneer Jona deur die vis gered 

word, stem sy bandelinge ook met die van die matrose ooreen. In Jona 2:8-
10 erken by sy afhanklikbeid van Jabwe, bring by lofoffers en doen geloftes 

aan Jabwe. Dit is merkwaardig dat Jona die beidene se voorbeeld in sy 
dankbetuiging vir die verlossing met presies dieselfde bandelinge volg. 

Terwyl Jona twee keer deur Jabwe gestuur moet word, boef die Nine
viete Jona se preek slegs een maal te boor om onmiddellik met oorgawe 
daarop te reageer. Net soos die matrose in Jona 1:4, voer die Nineviete in 
bulle reaksie op Jona se preek ook drie bandelinge uit: Hulle glo in God, 

bulle roep 'n vasdag uit en van groot tot klein trek rouklere aan as teken 
van verootmoediging (Jona 3:5). Jona, die profeet van Jabwe, moet twee 
keer opdrag kry voordat by geboorsaam, maar die Nineviete reageer oom

bliklik na slegs een waarskuwing. Om die kroon op bierdie reaksie te span, 

verootmoedig die koning bomself ook deur van sy troon af te klim, rouklere 

aan te trek en in die stof te gaan sit. Daarby vaardig by 'n dekreet uit wat 
selfs die diere van die stad insluit by bulle verootmoediging voor God, en 
wat sy boogtpunt bereik met die wens 'sodat ons nie sal omkom nie' (Jona 

3:9). Hiermee vorm Jona se afwagting van Jabwe se oordeel oor Nineve in 
Jona 4:5 'n skrille kontras, veral as sy gebed om te sterf teenoor die koning 

se wens dat Nineve sallewe, gestel word. 
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• • Die laaste en belangrikste vergelyking en kontras waardeur informasie oor 

die karakters gerekonstrueer kan word, is die tussen Jona en Jahwe. Wat 

hierdie spesifieke vergelyking so belangrik maak, is die feit dat die protago
nis en die antagonis met mekaar gekontrastreer word. Die kern van hierdie 

kontras is gelee in die strewe van die protagonis wat deur die antagonis 
teengestaan word. Jona het sy eie siening oor hoe Jahwe moet optree, al 

weet hy dat Jahwe juis nie so optree nie (Jona 4:2). Hy is ongehoorsaam en 
hy vlug en hy word kwaad wanneer Jahwe se optrede nie in ooreenstem
rning met sy eie begeertes is nie. Teenoor Jona se onwilligheid om iets met 
Nineve te doen te he, neem Jahwe notisie van hulle slegte dade en stuur sy 
profeet om hulle daaroor aan te spreek - meer nog, Hy spaar hulle wanneer 
hulle tot inkeer kom. Aan die einde van die boek stel Jahwe dit pertinent 

dat Hy hulle onkunde in ag geneem het en hulle die geleentheid tot inkeer 
wou bied. Jona daarenteen wil niks met Nineve te doen he nie en wanneer 

hy wel teen sy sin vir hulle gaan preek, gun hy hulle nie begenadiging nie. 
Indien Jahwe op dieselfde wyse teenoor Jona moes optree as die optrede 
wat Jona teen Nineve verwag het, sou Jahwe Jona na sy aanvanklike on
gehoorsaamheid moes ombring. Dit doen Jahwe egter nie, maar met groot 

geduld handel Hy met Jona deur die wonders van die vis (Jona 2:1, 11) en 
die boompie (Jona 4:6-7) totdat Jona by implikasie (Jona 4:10-11) tot in
keer kom. In al sy handelinge bewys Jahwe dat Hy voldoen aan die belyde
nis wat Jona in Jona 4:2 uitgepreek het, naamlik: 'U is 'n genadige en barm

hartige God, lankmoedig en vol liefde; en Een wat berou kry oor die on
heil.' Venter (1986:320-322) toon myns insiens oortuigend aan dat die won
dergebeure in die Jonaverhaal 'n 'karakterbeeldingstegniek van die vertel
ler is om sy twee opponerende karakters uit te beeld'. Deur die gebruik van 
die werkwoord il )IJ 'beskik' word Jahwe as die Almagtige voorgestel 'wat 
kan doen soos wat Hy goed dink' (Jona 1:14). Hy gebruik hierdie almag nie 
alleen om te red nie (Jona 1:16; 2:11; 3:10), maar ook as 'n didaktiese mid
del om sy hardkoppige profeet tot ander insigte te bring (Jona 4:6-8). 

Benewens die tegnieke wat hierbo bespreek is, word informasie ook deur taalhande

ling weergegee. Hierdie saak is reeds onder 'implisiete informasie' in die vorige pa
ragrawe aangeraak, toe daar op die formele aard van Jona se taalhandeling gewys is. 
Barkhuizen (1988:64) identifiseer vier dialooggeleenthede waarby Jona betrokke is. 
Twee daarvan is die gebede in Jona 2:3-10 en 4:2-3 wat volgens die betoog in hoof
stuk 3 as poesie gelees moet word. lndien dit korrek is, moet hierdie twee gebede 
as monoloe en nie as dialoe beskou word nie (Grabe 1984:24). Barkhuizen (1988: 
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66) se afleidings oor die wisselling tussen die tweede persoon-styl en die derde per
soon-sty! is nie van toepassing nie, omdat hierdie wisseling tussen die persone 'n er

kende konvensie binne die Psalms (en dus gebede) in die Ou Testament is. Slegs 

die tweede gebed (Jona 4:2-3) is in 'n dialoogsituasie in die vertelteks (Jona 4:4) in

gebed. Hierdie dialoogsituasie word egter nie ontgin nie, want wanneer Jahwe op 
Jona se monoloog met 'n vraag reageer, antwoord Jona Hom nie. Hierdie swye van 

Jona is Jona 4:5 is een van die redes waarom daar vermoed is dat met die volgorde 
van die teks gepeuter is. Die saak is reeds onder 'volgorde' by 4.2.1 aangesny (waar 

die teendeel voorgestel word). Die vraag is nou waarom Jona nie op Jahwe se vraag 
reageer en die dialoogsituasie sodoende laat ontplooi nie. Alter (1981:79) wys daar

op dat die tegniek van swye 'n bepaalde konvensie binne die Bybelse verhaalkuns is 
wanneer hy stel: 'The more common biblical practice, as we shall have occasion to 
see elsewhere, is simply to cut off one speaker in a dialogue without comment, 
leaving us to ponder the reasons for the interrupted exchange. When someone's si

lence is actually isolated for narration, we may infer that the refusal or avoidance of 
speech is itself a significant link in the concatenation of the plot.' Die dialoog word 
dus doelbewus afgesny en nie ontplooi nie, sodat die Ieser moet wonder wat die rede 
vir Jona se swye is. Klaarblyklik is die rede daarin te vind dat Jona nie wil antwoord 

nie, omdat hy nie kan antwoord nie. Natuurlik het Jona geen rede om kwaad te 
wees nie, behalwe dat hy nie wil toegee aan die strewe van Jahwe nie. Dit hang 
saam daarmee dat hy as nasionalistiese profeet en antagonis die strewe van Jahwe 

onaanvaarbaar vind. 
Ten slotte moet daar enkele opmerkings oor die sty! van die Jonaverhaal ge

maak word. Die formele aard van Jona se redevoeringe is reeds hierbo behandel; 
tog is dit noodsaaklik om van die voorliefde wat die verteller vir bepaalde styl

elemente openbaar, melding te maak. Die eerste voorliefde van die verteller is die 
gebruik van die hiperbool wat te voorskyn kom in die gebruik van die adjektief 
'groot'. Afgesien van die stad wat groot is (Jona 1:2), word in die eerste hoofstuk 

van 'n groot wind (Jona 1:4), 'n groot storm (Jona 1:4, 12), 'n groot vrees by die ma

trose (Jona 1:10, 16) melding gemaak. Hierdie gebruik van die adjektief 'groot' 

word voortgesit in hoofstuk 2:1 met die groot vis en in hoofstuk 3 met die groot stad 
(Jona 3:2, 3). Benewens die attributiewe gebruik van 'groot', word die adjektief ook 

substantiwies gebruik in Jona 3:5, wanneer dit die kategoriee mense aandui wat rou
rites uitvoer en ook Jona 3:7, waar dit die hoe amptenare van die koning aandui. In 
hoofstuk 4 kwalifiseer die adjektief Jona se woede (Jona 4:1) sowel as sy vreugde 
(Jona 4:6); laastens verwys dit weer na die stad (Jona 4:11). Die stam word egter 
ook as werkwoord in Jona 4:10 aangewend. Behalwe om 'n bepaalde stemming in 
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die verhaal te skep, funksioneer die hiperboliese gebruik van 'groot' ook as ironiese 

teen pool van die diminutiewe vorm van 1 '' ~' j?. 
Deist (1981:54-56) betoog myns insiens tereg dat die 1 '',. -uitgang hier as ver

kleinwoord opgeneem moet word. In die lig van die belangrike rol wat kontras en 

ironie in die boek as geheel speel, is dit nie vergesog om hierdie voorbeeld as 'n iro

niese kontras te beskou nie. 'n Tweede stylrniddel wat deur die verteller aangewend 

word, is die herhaaldelike gebruik van die figura etymologica, waar dieselfde stam as 

werkwoord en as objek van die werkwoord gebruik word. Hierdie stylmiddel word 

twee maal in hoofstuk 1 (Jona 1:10, 16) aangewend wanneer die vrees van die ma

trose beskryf word. Daarna word dit ook twee maal in hoofstuk 4 ten opsigte van 

Jona gebruik wanneer eers sy woede in Jona 4:1 en daarna sy vreugde in 4:6 daar
mee toegelig word. Die stylmiddel word by uitstek deur die verteller ingespan om 

oomblikke van intense emosie by bepaalde karakters uit te beeld. Die gebruik van 
hierdie stylmiddele naas andere, is die skrywer se manier waardeur hy nie aileen 'n 

godsdienstige karakter op 'n satiries-ironiese wyse wil tipeer nie, maar ook 'n be
paalde teologiese premisse wil tuisbring. 

B. Die karakterisering van Jahwe 

Daar is reeds betoog dat Jahwe die protagonis in die verhaal is; daarom vervul Hy 

die rol van katalisator binne die verhaal, sonder dat hy self karakterontwikkeling on
dergaan. In Egri (1960:109) se woorde word dit so gestel: '[He] can match the emo
tional intensity of his adversaries, but he has a smaller compass of development.' 

Die feit dat Jahwe die protagonis is, beperk die beskrywing van sy karakter nog ver
der. Dit word bevestig deur Sternberg (1985:323) se opmerking: 'Though God is the 
Bible's hero, his portrayal may yet appear a special case. After all, most dimensions 

associoated with character- physical appearance, social status, personal history, lo

cal habitation - do not apply to him at all.' Die sleutel tot die karakterisering van 

Jahwe, ook in die Jonaverhaal, is gelee in sy handelinge. In die eerste drie hoofstuk
ke word Jahwe deur die Ieser geken soos wat die verteller Hom deur middel van sy 

handelinge beskryf. Daar word wei indirek in Jona 1:1 en 3:1 van Jahwe se woord 

gepraat sonder dat die inhoud daarvan woordeliks weergegee word. Eers in Jona 
4:4 kom Jahwe direk aan die woord wanneer hy Jona oor sy reaksie konfronteer. 
Omdat Jona swyg, kom die enigste dialoog waarby Jahwe betrokke is aan die einde 
van die verhaal in Jona 4:9-11 voor; daarom sal die meeste gegewens oor die karak

ter van Jahwe deur die Ieser uit sy optrede afgelei moet word. Daar is reeds na 

Venter (1986:320) se opmerking oor die wondervertelling as karakterbeeldingsteg
niek verwys: Hier is dit op Jahwe van toepassing. Vervolgens word dieselfde tegnie
ke wat gebruik is om informasie oor die Jonakarakter in te win - met die voorbe-
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houde wat hierbo gestel is - ook op Jahwe toegepas ten einde informasie oor sy ka

rakter te verkry: 

Die naamgewing van die protagonis is baie meer gekompliseerd as wat dit die 
geval is met die antagonis. Afgesien van die voornaamwoorde waarmee na 
Hom verwys word, word ten minste vier stelle name vir die protagonis gebruik: 

In hoofstukke 1 tot 3, afhangende van wie na Hom verwys, word Hy J ahwe, Elo

him, Ha-Elohim en Jahwe die God van die hemel genoem. Sy eienaam, Jahwe, 
word veral gebruik wanneer sy handelinge primer tot sy profeet, Jona, gerig is. 
Die matrose en die mense van Nineve bid tot en glo in Elohim. Die kaptein en 

/ die koning spreek die wens uit dat Ha-Elohim bulle sal begenadig sodat bulle 
nie sal omkom nie. Jona bely dat hy Jahwe, die God van die hemel, dien en 
daarna, wanneer die storm rondom die matrose stil geword bet, bid bulle ook 

tot Jahwe. Jahwe word dus in hierdie drie hoofstukke gereserveer vir die mense 
wat 'n spesifieke verhouding met die God van Israel bet. Magonet ( 1976:33-38) 
wys daarop dat die Godsname in hoofstuk 4 volgens 'n bepaalde patroon ge
bruik word. Jahwe word in hierdie hoofstuk vir die genadige God gereserveer, 

terwyl Elohim/Ha-Elohim gebruik word wanneer God sy skepsel onderrig om 

sy barmhartigheid te verstaan. Laasgenoemde benaming word dus in 'n dissipli

nere hoedanigheid gebruik. Van aile hipoteses oor die wisselende gebruik van 
die Godsname in die Jonaverhaal, soos dat dit op verskeie bronne van die ver

haal sou dui, lewer die hipotese van Magonet die minste probleme, terwyl dit 

ook narratologies die meeste sin maak. 

Deur die tegniek van herhaling word heelwat informasie oor die protagonis 

deurgegee. In die vertellersteks herhaal Jahwe ·sekere handelinge tot die voor
deel van die ander karakters. Eerstens herhaal Hy sy opdrag aan Jona, daarna 
red Hy eers die matrose, toe vir Jona en laastens spaar hy Nineve. Hy gebruik 

selfs wondergebeure om eerstens sy profeet te red en daarna, as 'n didaktiese 

middel, om hom tot ander insigte te bring. Beide die kaptein en die koning 

spreek die versugting uit dat God aan bulle sal dink sodat bulle nie sal omkom 
nie. Ook die matrose eggo hierdie versugting in bulle gebed, met die motive
ring dat Jahwe as vrymagtige God kan doen soos Hy wil. Aan al hierdie versug

tinge voldoen God, maar meer nog, in Jona 4:10-11 verdedig Hy sy barmhartig
heid teenoor Nineve in 'n gesprek met Jona. Jona self sluit sy gebed in Jona 
2:3-10 af met die uitroep dat die redding aan Jahwe behoort, nadat hy 'n paar 

keer in sy gebed bely bet dat Jahwe hom uit die nood gered bet. Hierdie God 
kan egter ook bestraffend optree soos blyk uit sy motivering in Jona 1:2 dat Hy 
Jona na Nineve stuur omdat bulle sonde onder sy aandag gekom bet. Wanneer 
sy profeet wegvlug, bring God 'n storm op die see wat die skip, die matrose se 
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lewens en ook Jona se lewe in die gevaar stel. Hierdie optrede van Jahwe be

reik 'n klimaks wanneer Hy die boompie vernietig en die gloeiende Oostewind 

laat waai om sy profeet 'n les te leer. 

Uit die voorafgaande tegnieke is dit duidelik dat daar rondom die protagonis 'n 

aantal eienskappe akkumuleer waardeur die Ieser sy karakter beter kan leer 

ken. AI hierdie eienskappe dra daartoe by om die vrymag van Jahwe, soos dit 

deur die matrose in bulle gebed bely is, te illustreer. Sy geduld met sy profeet, 

sy medelye met mense in nood en sy reddende genade word nie net deur sy han

delinge in die verhaal gei1lustreer nie, maar word ook pertinent deur Jona in Jo

na 4:2 met die volgende woorde saamgevat: 'Ja, ek het geweet dat U 'n genadi

ge en barmhartige God is - lankmoedig en lief devol - en Een wat berou kry oor 

die onheil.' Wanneer die vrymag van God, soos dit uit al hierdie geakkumuleer

de eienskappe blyk, boonop met humor, soos in die episode met die boompie 

gepaard gaan, kan die Ieser nie anders reageer as om saam met die matrose te 

bid nie: 'Want U is Jahwe- U doen soos wat U goed dink.' Sternberg (1985: 

322) vat hierdie proses van akkumulasie baie goed saam in die volgende woor

de: 'The complex of features making up God's portrait emerges only by degrees 

and only through the action itself, ... the reader must piece it. together for himself 

by extrapolating features from dramatic givens.' 

Omdat die protagonis die katalisator van die verhaal is, wat dinge laat gebeur, 

kan daar nie werklike sprake van transformasie in sy karakter wees nie. Om sy 

premisse te verwesenlik sal Hy niks ontsien om sy doel te bereik nie; daarom 

kan al sy handelinge gelees word in die lig van sy premisse om as die vrymagtige 

God erken te word. Jahwe tree konstant in ooreenstemming met hierdie pre

misse op en daarom is daar geen transformasie in sy karakter teenwoordig nie. 

Die informasie oor Jahwe wat deur die tegniek van kontras en vergelyking gekon

strueer kan word, is reeds onder dieselfde hoof wat betrekking het op die Jona
karakter behandel. 

4.4 Ruimte 

Volgens Bal (1980:16) se beskouing vorm 'gebeurtenissen, acteurs, tijd en plaats 

samen het materiaal van de geschiedenis'. Vir hierdie onderdele van die storie of 

geskiedenis gebruik Bal die term 'elementen'. Alhoewel ruimte algemeen as een 

van die vier elemente van die verhaal naas gebeurtenisse, karakters en tyd aanvaar 

word, word dit byna altyd Of afgeskeep Of totaal genegeer. So maak Genette se mo

del (wat as uitgangspunt vir die bespreking van die narratiewe kategoriee in hierdie 

hoofstuk gebmik is) glad nie voorsiening vir ruimte as 'n aparte entiteit nie. Tog is 
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ruimte so 'n belangrike komponent van enige verhaal en in die besonder ook van 

Jona, dat dit nie agterwee gelaat durf word nie. Trouens, sonder die bespreking van 

ruimte as element van die verhaal, sou die bespreking nie aileen onvolledig wees 
nie, maar ook uiters onbevredigend omdat 'alles wat in die vertelt,eks gebruik word 

om [gewoonlik in samehang met tyd] 'n situasie te konstitueer waarbinne "iets met 
iemand gebeur", tot die konsep van narratiewe ruimte behoort' (Brink 1987:108). 

Daarom is dit noodsaaklik dat Genette se model op hierdie punt gewysig of aan

gevul moet word. 

In hierdie paragraaf word uitgegaan van die model wat deur VanEck uitgewerk 
is. Die model het aanvanklik sy ontstaan in 'n artikel oor die funksie van ruimte in 

die narratologie gehad (VanEck 1986:339-349), maar dit is later verder uitgewerk 
in 'n hoofstuk van sy ongepubliseerde verhandeling (VanEck 1989). Hierin wys hy 
daarop dat ruimte onontbeerlik is vir die verstaan van die verhaal, maar dat dit op 
'n ander wyse as die ander drie elemente in die narratologie gehanteer moet word. 

In sy model maak hy wei gebruik van wat ander literatuur-teoretici oor ruimte gese 

het, maar hy verwerk dit op 'n unieke wyse. In hierdie model gaan hy uit van die 

volgende twee veronderstellings: 

Ruimte, net soos die ander elemente van die verhaal, moet sy regmatige plek in 

die bespreking van die verhaal kry. 
Ruimte, anders as die ander elemente, kan net op die vlak van die recit be
spreek word en nie as 'n relasie tussen die verskillende verhaalvlakke nie. Vol

gens hierdie model kan daar dus nie by ruimte 'verdubbeling' soos by tyd plaas

vind nie. 

Vervolgens word die drie aspekte van ruimte bespreek waardeur die funksionering 

van ruimte binne die verhaal nader toegelig word. 
In die eerste plek dui die term 'ruimte' op alles wat in 'n vertelling ruimtelik-

heid besit: 

Dit kan die plek wees waarbinne die karakters bulle bevind. In Jona se geval 

sal dit plekke soos Israel, die skip, die vis en Nineve wees. 
Dit kan ook toebehore van ruimte wees soos die skip se ruim en die boompie 

buite die stad. 
Dit kan ook die wyse wees waarop ruimte voorgestel word soos die stormagtige 

see en die warm wind en die gloeiende son buite die stad. 
Dit kan ook die gevoelswaarde wees wat aan bepaalde ruimtes geheg word. 'n 
Bepaalde ruimte kan dus Of positief Of negatief ervaar word. So word die skip 
se ruim aanvanklik deur Jona as 'n geborge ruimte e~ dus positief ervaar, maar 
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as gevolg van die storm wat deur Jahwe bewerkstelling word, verander dit in 'n 

negatiewe ervaring. 
Dit kan ook soms nie-ruimtelike begrippe ruimtelik voorstel soos wanneer Jona 

van Jahwe praat as die God van die hemel, wat die see en die droe grond geska

pe het. 

In die tweede plek is ruimte binne die vertelling 'fiktiewe ruimte', dit wil s!, dit is 'n 

literere katagorie binne die vertelde wereld. Dit is dus die wereld waarin die kom
munikasieproses afspeel (VanEck 1986:343). Hoewel hierdie fiktiewe ruimte oor
eenkomste kan vertoon met die reele wereld, gee dit nie die ruimte van die reele 

wereld presies net so weer nie. Die geloofbaarheid van 'n verhaal en daarom ook 
van die Jona-verhaal is dus nie afhanklik van die feitelike korrektheid van ruimteli

ke gegewens soos byvoorbeeld Nineve se grootte nie. Dit is egter noodsaaklik dat 

daar wei raakpunte tussen die fiktiewe en reele werelde sal wees sodat die vertelde 

wereld vir die Ieser aanvaarbaar sal wees. In terme van die Jonaverhaal moes Nine

ve, met alles wat dit simboliseer, ooreenstem met die verwysingsraamwerk wat die 
eerste lesers daarvan gehad het. Hierdie aanvaarbaarheid van die fiktiewe wereld 

vir die Ieser moet egter ook verband hou met die konvensie van 'n bepaalde genre. 

Binne die konvensie van die sprokiegenre is dit aanvaarbaar dat diere kan praat. 
Net so was dit vir die implisiete lesers van die Jonaverhaal geen probleem om te 

aanvaar dat Jahwe 'n groot vis kan beskik om Jona in te sluk nie. Alhoewel hierdie 

bepaalde fiktiewe ruimte in terme van ons moderne wetenskapsbeskouing onaan

vaarbaar is omdat dit nie met die reele werklikheid klop nie, het dit nie aanstoot ge
gee vir die siening van die eerste lesers nie. Die narratologie, deur die bespreking 

van die ruimte-element, kan juis 'n belangrike bydrae lewer om die feit te onder
streep dat ruimte (soos die vis se maag) enersyds 'n fiktiewe ruimte binne die vertel

de wereld is en andersyds dat hierdie ruimte binne 'n bepaalde narratiewe konven
sie aanvaarbaar vir die lesers was. 

In die derde plek funksioneer ruimte volgens Vandermoere (1976:33vv) op een 

van twee wyses, naamlik as speelruimte of belangeruimte. Waar speelruimte slegs lo

kaliteit aandui, kom belangeruimte tot stand wanneer daar 'n verband tussen die ka

rakterisering en ruimte gele word. Volgens Blok se siening word laasgenoemde pro
ses singewing genoem en dit geskied wanneer een of meer karakters 'n bepaalde 

ruimte persoonlik beleef (vgl VanEck 1986:344). Hierdie proses kan soos volg in 

VanEck (1986:344) se woorde saamgevat word: '[D]it is duidelik dat ruimte tweele
dig in 'n vertelling funksioneer. Deur dialoog word fiktiewe ruimte tot speelruimte 
gekonkretiseer en dit word belangeruimte wanneer die beweging van 'n karakter of 
karakters liggaamlik of intensioneel persoonlik daaraan verbind word.' Hierdie be-
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langeruimtes word nie neutraal aangebied nie, maar word deur die karakters posi

tief of negatief ervaar. 

Wanneer bogenoemde aspekte op die Jona-verhaal toegepas word, blyk dit dat 
aile ruimtes belangeruimtes is en nie net blote speelruimtes is nie. Dit sal blyk wan

neer die ses tonele waarby ruimte betrokke is vervolgens individueel bespreek word. 

Die eerste toneel waar Jahwe se roeping tot Jona kom, speel in Israel af. Om
dat daar sprake is van dialoog, al is dit net indirek, word hierdie speelruimte 'n 

belangeruimte. Jona ervaar hierdie ruimte op 'n negatiewe wyse - daarom wil 

hy wegvlug na Tarsis. Omdat Jona nie na Nineve, wat hy as 'n negatiewe ruimte 

beskou, wil gaan nie, probeer hy ontvlug na Tarsis, wat hy as positief beskou. In 
Israel kan hy nie bly nie, want daardie belangeruimte is die ruimte waarbinne 
Jahwe se woord en opdrag uitgevoer moet word. Alhoewel hierdie belange

ruimte vir Jahwe positief is, beleef Jona dit as negatief. 

Die tweede toneel speel af op die skip. Deur dialoog word ook hierdie speel
ruimte in 'n belangeruimte omskep. Aanvanklik beleef Jona hierdie ruimte op 

'n positiewe wyse, want hy gaan af in die ruim, gaan le en raak vas aan die slaap. 
Uit die aard van die saak is hierdie ruimte ook vir die matrose 'n positiewe 

ruimte, want dit is hulle arbeidsruimte. Deur Jahwe se ingrype met die storm, 
verander hierdie situasie totaal. Waar Jona hierdie ruimte eers as 'n veilige 

ruimte ervaar het, word dit nou omgekeer in onveiligheid. Ook vir die matrose 

is dit nou tot so 'n mate 'n negatiewe belewenis dat, ten spyte van al hulle po
gings om die skip te red, die skip (volgens die verteller) op die punt staan om te 

vergaan. Eers wanneer Jona, nadat hy deur die lot as die skuldige uitgewys is, 

oorboord gegooi is, word die see rustig en die skip weer 'n positiewe belange
ruimte vir die matrose. Omdat die skip as middel dien om Jahwe se strewe te 
dwarsboom, is dit vir Jahwe 'n negatiewe belangeruimte en daarom gebruik Hy 

die storm om dit na positief te verander. 

Die laaste toneel in die eerste helfte van die verhaal vind plaas binne die vis wat 

deur Jahwe beskik word om Jona in te sluk. Aangesien Jona in die maag van 

die vis tot Jahwe bid, verander ook hierdie ruimte van 'n blote speelruimte tot 
'n belangeruimte. Anders as wat verwag kan word, is hierdie ruimte positief vir 
Jona. Hy het die dood verwag, maar word deur die vis van die dood gered. Die 
vis is vir beide Jona en Jahwe 'n positiewe belangeruimte: Vir Jahwe is die vis 'n 

middel om sy doel met Jona te bereik en vir Jona is dit die wyse waarop hy uit 
'n watergraf gered word. Mitologies is die vis as monster uit die oseaan op 'n 
negatiewe wyse ge'interpreteer. Daar is geen rede waarom Jona dit nie ook op 
hierdie wyse sou ervaar nie. In die laaste twee tonele bewerkstellig Jahwe elke 
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keer 'n omkering in die belangeruimtes waarbinne Jona verkeer. Die skip wat 
Jona aanvanklik positief beleef, word deur Jahwe in 'n negatiewe ruimte om

skep; daarenteen word die vis wat deur Jona as negatief beleef word, deur Jah

we as middel ingespan om Jona op 'n positiewe manier te beinvloed. 

Alhoewel dit nerens eksplisiet gemeld word nie, speel die vierde toneel waar

skynlik weer in Israel af. Dit kan afgelei word uit die feit dat Jahwe se woord 'n 

tweede maal tot Jona kom en dat daar dus weer 'n nuwe begin gemaak word. 

Dit is logies om te verwag dat hierdie nuwe begin in Jahwe se belangeruimte 'n 
aanvang sal neem. Die feit dat Jona Jahwe se opdrag gehoorsaam en nie meer 

daarvan probeer wegvlug nie, skep die indruk dat ook hy nou hierdie belange

ruimte nie meer as negatief ervaar nie. 

Die vyfde toneel vind in Nineve plaas. Van die begin af het Jona negatief teen
oor hierdie ruimte gestaan en dit word nou bevestig deur sy oordeelspreuk: 
'Nog veertig dae en Nineve word verwoes.' Vir die inwoners van Nineve vir wie 
die stad uiteraard 'n positiewe belangeruimte is, is dit 'n traumatiese aankondi

ging waarop hulle met vrees reageer. Net soos dit die geval met die matrose 
was, reageer Jahwe gunstig teenoor hulle optrede en verander Hy die ruimte 
weer tot 'n positiewe belangeruimte vir die inwoners. Jona reageer hierop met 

woede en teleurstelling, want vir hom bly Nineve, vanwee sy ideologiese pers

pektief, 'n negatiewe belangeruimte. 

Dit is dan ook geen verrassing wanneer Jona Nineve verlaat om aan die Ooste

kant van die stad te gaan wag en waar te ne~m wat met die stad gaan gebeur 
nie. Hy beoog om vir homself 'n skuiling te bou en sodoende vir homself 'n po
sitiewe belangeruimte daar te stel. Jahwe spring hom egter voor en Hy verskaf 
self die skaduwee wat Jona verlang. Dit verheug Jona, want oenskynlik keur 

Jahwe vir die eerste maal 'n belangeruimte goed wat hy as positief ervaar. Jona 

se vreugde was egter kortstondig en misplaas, want na slegs een dag vernietig 

Jahwe die boompie en word ook hierdie belangeruimte vir Jona negatief. 

Uit die bogenoemde tooele is 'n bepaalde skema oor die wisseling van belangeruim
tes af te lei. Dit is merkwaardig dat aile ruimtes wat Jona self kies en daarom op 'n 
positiewe wyse ervaar, deur Jahwe in 'n negatiewe ervaring omskep word. Verder 
verander Jahwe twee maal vir die heidene bulle belangeruimtes terug van negatief 
na positief. Jahwe bewys ook dat Jona se belydenis oor Hom waar is, wanneer Jona 

Hom 'die God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het' noem. Dit 
doen Hy deur werklik aile belangeruimtes te beheers en volgens sy wil te verander. 
Hierdie opmerkings kan op die volgende wyse skematies weergegee word: 
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A B 

1) Israel: 4) Israel: 

Positief vir Jahwe Positiefvir Jahwe 

Negatief vir Jona Negatief vir Jona 

2) Skip: 5) Nineve: 

Negatief vir Jahwe Positief vir Jahwe 

Positief vir Matrose Positief vir Nineviete 

Positief vir Jona Negatief vir Jona 

Storm Oordeelspreek 

Negatief vir Matrose Negatief vir Nineviete 

Negatief vir Jona Positief vir Jona 

Reaksie van Matrose Reaksie van Nineviete 

Positief vir Jahwe Positief vir Jahwe 

Positief vir Matrose Positief vir Nineviete 

Negatief vir Jona Negatief vir Jona 

3) Vis: 6) Buite die stad: 

Positief vir Jahwe Negatief vir Jahwe 

Negatief vir Jona Positief vir Jona 

Gebed Boom pie 

Positief vir Jona Positief vir Jona 

Positief vir Jahwe Negatief vir Jahwe 

Wurm en Oostewind 

Negatief vir Jona 

Positief vir Jahwe 

Bogenoemde skema, sover dit die belangeruimtes van die Jonakarakter betref, kan 

as volg vereenvoudig word: 

1 Israel 

2 Skip 

3 Vis 

4 Israel 

5 Nineve 

6 Buite die stad 

Hieruit blyk dat tonele 1 en 4 teenoor mekaar staan, omdat Israel die plek is waar 

Jona beide kere sy opdrag ontvang. Vanwee die onaanvaarbaarheid van die eerste 
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roeping, is die 'Israel' van toneel 1 'n negatiewe ruimte, terwyl die 'Israel' van toneel 
4 noodwendig meer positief ervaar word wanneer Jona 'n tweede maal na Nineve 

gestuur word en die opdrag uitvoer. Tonele 2 en 6 korrespondeer met mekaar om
dat dit die ruimtes is wat deur Jona self as positiewe ruimtes uitgesoek is, maar deur 

Jahwe in negatiewe ruimtes vir Jona verander is. Daarenteen is tonele 3 en 5 ruim
tes wat deur Jahwe vir Jona bestem is en alhoewel dit aanvanklik vir Jona 'n nega

tiewe konnotasie ingehou het, is dit later deur hom op 'n positiewe manier beleef. 
Uit die bespreking van ruimte blyk dit dat ruimte nie aileen 'n onontbeerlike 

element van die verhaal is nie, maar dat dit ook sekere gegewens bevestig wat by die 
ander elemente na vore kom. So korreleer die waameming wat by die bespreking 
van tyd ten opsigte van Jona 4:5 gemaak is nou ook met dit wat by die bespreking 
van ruimte daaroor bevind is. Omdat dit 'n nuwe speelruimte en ook 'n nuwe belan
geruimte aandui, kan dit nie na Jona 3:4 ingeskuif word nie. Ook wat karakterise
ring betref, lewer ruimte 'n baie belangrike bydrae tot die verstaanbaarheid van ka
rakters se handelinge. 
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In hierdie hoofstuk gaan dit primer om die produksie van die narratiewe teks, met 

ander woorde, dit gaan om die vertelinstansie deur wie se bemiddeling die storie 
neerslag vind in die vertelteks. Hierdie proses kom tot stand omdat daar 'n verteller 

is wat vanuit 'n bepaalde perspektief die storie op 'n bepaalde manier vertel. Die 

ontleding van hierdie proses in die Jonaverhaal sal hoofsaaklik aan die hand van die 
drie aspekte van fokalisasie, verteller en spraakweergawe volgens die uiteensetting van 
Rimmon-Kenan (1983:71-116) geskied. 

5.1 Fokalisasie 

5.1.1 Fokalisasie en vertelhandeling 

Die perspektief waardeur die storie in die teks neerslag vind, word deur Genette 
met die tegniese term fokalisasie beskryf. Genette verkies hierdie term bo ander 
soos byvoorbeeld 'point of view' (Genette 1980:189). Deur die gebruik van hierdie 
term word 'n noodsaaklike onderskeid getref tussen die persoon wat sien en die 

vertelinstansie. In Genette (1980:186) se woorde word die onderskeid tussen die 

fokalisator en die verteller soos volg gemotiveer: 'However, to my mind most of the 
theoretical works on this subject [which are mainly classifications] suffer from a 
regrettable confusion between what I call here mood and voice, a confusion between 

the question who is the character whose point of view orients the narrative perspective? 
and the very different question who is the narrator? - or, more simply, the question 
who sees? and the question who speaks?' Fokalisasie het nie alleen 'n subjek nie, 
met ander woorde iemand wat sien nie, maar ook 'n objek - 'n iemand of iets -

waarop gefokaliseer word. Hoewel fokalisasie normaalweg saam met die ander 

elemente soos tyd en karakterisering as 'n tekstuele faktor in relasie tot die storie en 

die vertelproses behandel word, word dit hier slegs in relasie tot die vertelhandeling 
bespreek. Dit word om die volgende twee redes gedoen: 

Eerstens, hoewel hulle van mekaar te onderskei is, sluit hulle so nou by mekaar 

aan dat hulle saam bespreek behoort te word. 
Tweedens word die aspek van fokalisasie in die bespreking van die Jonaverhaal 
uit praktiese oorwegings saam met die vertelproses behandel. 

5.12 Fokalisasietipes 
Rimmon-Kenan (1983:74) le twee kriteria neer waarvolgens verskillende tipes van 

fokalisasie onderskei kan word, naamlik: 
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Die posisie van die fokalisator in relasie tot die storie: Daarmee word bedoel 
dat fokalisasie Of ekstem Of intern kan geskied. Eksterne fokalisasie vind plaas 

wanneer die objek van buite gesien word. Interne fokalisasie daarenteen, vind 

plaas vanuit die vertelde wereld wanneer daar deur een van die karakters se oe 
na die gebeure gekyk word. Nie aileen kan die fokalisator Of intern Of ekstem 

funksioneer nie, maar daar kan ook op die objek van binne en buite gefokus 

word. 
In die Jonaverhaal word altwee hierdie tegnieke van fokalisasie gebruik. 

Vir die grootste gedeelte van die verhaal word eksterne fokalisasie toegepas 

wanneer daar deur die verteller se oe op die gebeure en karakters gefokus 

word. Op drie plekke, naamlik die gebede in Jona 1:14, 2:3-10 en 4:2-3, is die 
fokalisasie intern wanneer die karakters se siening van die gebeure weergegee 
word. Die belangrikheid en die onontbeerlikheid van die gebede vir die verhaal 

word juis deur die verandering van fokalisasie beklemtoon. Op hierdie wyse kry 
die leser insae in Jona en die matrose se siening op die gebeure. Dit is merk

waardig dat, waar al drie gebede 'n uiting is van intense, emosionele reaksies 
deur die bepaalde karakters, dit die strategie van die verteller is om die fokali

sasie van ekstern na intern te verander. Daarmee word 'n effek van vervreem
ding bereik wat funksioneel is omdat deur hierdie sowel as die ander middele 
wat aangetoon is, die gebede vooropgestel word. 

Wanneer die matrose voor die geweldige traumatiese beslissing staan om 
Jona oorboord te gooi ten einde hulleself te red, sien die leser die situasie deur 

bulle oe en ervaar daarmee saam die emosionele konflik wat in hulle ontstaan. 

In hulle gebed vra bulle enersyds dat bulle nie self sal omkom vanwee die lewe 
van hierdie man nie, maar andersyds dat bulle ook nie iemand onskuldig om die 

lewe sal bring nie. Daarna sluit bulle die gebed af deur bulle aan die Almag 

van Jahwe te onderwerp. Jona beleef ook dieselfde emosionele konflik wan
neer hy deur die vis ingesluk is. Sy gebed weerspieel hierdie emosionele konflik 
wanneer hy homself tussen die twee pole van nood en verlossing bevind. Met 
hierdie roerende gebed, juis as gevolg van die metaforiese taal waarin dit ge

skryf is, ervaar die Ieser hoe Jona sy redding uit die see beleef en sy dankbaar
heid teenoor Jahwe betuig. Hierdie gebed is dus onontbeerlik vir die verhaal, 

want daardeur word die geleentheid vir interne fokalisering geskep wat die leser 
in staat stel om Jona se innerlike reaksie op die gebeure te evalueer. Dieselfde 

waarnemings geld ook vir Jona se tweede gebed in Jona 4:2-3, wanneer hy op 
die redding van Nineve reageer. Net soos by die ander twee gebede word die 
geleentheid deur interne fokalisering geskep om die emosionele konflik in Jona 
se gemoed bloot te le. Ook hier, soos by die ander twee gebede, word die ver-
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skillende emosies gepolariseer deur woede en verwyt aan die een kant en oor
gawe en onttrekking aan die ander kant te stel. 

Die tweede kriterium vir fokalisasietipes word deur Rimmon-Kenan (1983:76) 

degree of persistence genoem. Daarmee bedoel sy dat daar twee moontlikhede is 
waarop fokalisasie in 'n verhaal gebruik kan word. Daar kan dwarsdeur 'n ver
haal met een fokalisator volhard word of daar kan tussen hoofsaaklik twee foka
lisators gewissel word. Laasgenoemde geval is op die J onaverhaal van toe pas

sing. Soos reeds hierbo gemeld, wissel die fokalisering tussen die eksterne en 
die interne fokalisators. Hoewel die Ieser vir die grootste gedeelte van die ver
haal van die eksterne fokalisator se siening van sake afhanklik is, word die foka
lisasie op drie strategiese plekke, naamlik die gebede, van ekstern na intern ge

wysig. 

5.1.3 Fasette van fokalisasie 
Fokalisasie geskied nie alleen op visuele wyse nie, maar sluit die totale waarneming 
met sy perseptuele, psigologiese en ideologiese fasette in. 'n Ondersoek na hierdie ver
skillende fasette van fokalisasie in die Jonaverhaal se funksie is daarin gelee dat op 
'n gekontroleerde wyse gevolgtrekkings oor die produksie en inhoud van die verhaal 

gemaak kan word. 

Die perseptuele komponent word deur die twee koordinate van ruimte en tyd 

bepaal: 
** Wanneer die posisie van die eksterne of interne fokalisator in terme van 

mimte uitgedruk word, beteken dit dat oorsigtelike waarneming teenoor be
perkte waarneming gestel word. Wat die posisie van die verteller-fokalisa
tor (of anders gestel die eksterne fokalisator) betref, beskik hy oor 'n pano
ramiese uitsig oor al die gebeure van die verhaal wat impliseer dat hy gelyk
tydig kan fokaliseer op gebeure in verskillende plekke. Wanneer die fokali
sasie deur 'n karakter gedoen word, is so 'n omvattende waarneming on
moontlik omdat 'n karakter se interne fokalisering slegs op 'n beperkte en 
gelokaliseerde wyse kan geskied. Dit is ook op die Jonaverhaal van toepas
sing. Deur die eksterne fokalisator se waarneming is dit moontlik om ken
nis te neem van sowel die matrose se handelinge op die dek van die skip as 
Jona se gebrek aan optrede onder in die ruim van die skip. By interne foka
lisasie daarenteen, is die Ieser gebonde deur die beperkte waarneming van 
'n enkele gebeurtenis. Dit kom duidelik na vore by al drie die gevalle van 
interne fokalisasie, naamlik die drie gebede, waar slegs op die karakters se 
emosionele reaksie op 'n bepaalde gebeurtenis binne 'n beperkte ruimte ge
fokaliseer word. In die matrose se geval is die beperkte ruimte die skip en 
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in Jona se geval is dit die maag van die vis. Hoewel Jona deur metaforiese 

taalgebruik van sy gebed tot in Jahwe se 'heilige tempel' kom, verlaat hy in 

der waarheid binne die vertelde w~reld nie die ruimte van die vis se maag 

nie. 
• • Eksterne fokalisasie is ook, wat tyd betref, onbeperk, met ander woorde die 

eksterne fokalisator het al die tydsdimensies van 'n storie, naamlik verlede, 

hede en toekoms tot sy beskikking. Hierteenoor kan 'n interne fokalisator 

slegs op die hede of soms op sy eie verlede fokaliseer. Hierdie panchronie

se fokalisering van die verteller kom ook in die Jonaverhaal na vore wan
neer oor groot afstande van tyd beweeg word. Waar die matrose in hulle 

gebed deur interne fokalisering tot die teenwoordige tyd beperk bly, fokali

seer Jona in sy gebede ook retrospektief wanneer hy die verlede ophaal. 

Die psigologiese faset van fokalisasie behels die denke en emosies van die foka

lisator. Dit word uitgewerk in die kognitiewe en die emotiewe houding van die 

fokalisator: 
• • Die kognitiewe komponent bestaan uit kennis wat beperk of onbeperk kan 

wees afhangende van interne of eksterne fokalisasie. Die eksterne fokalisa

tor beskik oor 'n onbeperkte kennis van die vertelde wereld. Die eksterne 

fokalisator se insig in die denke en gedagtes van die karakters kom in die 
Jonaverhaal na vore in 'n uitdrukking soos, 'En toe Ha-Elohim hulle werke 

sien dat hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade ... .' Hierin kom die al

wetendheid van die fokalisator na vore dat hy selfs insig het in Jahwe se 
waarnemings. Die beperkte insig van die interne fokalisator word ge

demonstreer deur die matrose se gebed tot Jahwe wanneer hulle enersyds 
onseker is oor Jona se onskuld en andersyds hulle eie redding wil bewerk
stellig. 

* • Die emotiewe komponent bestaan uit insig in die emosies van die karak

ters. Die objektiewe of neutrale wyse waardeur die eksterne fokalisator 
emosies van karakters in die Jonaverhaal aanskou, word deur die volgende 

aanhalings bevestig: 'En die matrose was baie bang;' 'En Jona was baie 
kwaad;' 'En Jona was baie bly.' Subjektiewe fokalisasie vind plaas wanneer 
een van die karakters op sy eie emosies fokaliseer. Wanneer Jona op Jah

we se vraag of hy rede het om kwaad te wees, in Jona 4:9 antwoord dat hy 

rede het tot die dood toe, fokaliseer hy op sy eie emosies. Die rede wat hy 
aanvoer, weerspieel dan ook sy subjektiewe siening. 

Onder die ideologiese faset van fokalisasie word verstaan dat daar ook ideolo

gies na die vertelde wereld gekyk word. Gewoonlik is die ideologie van die ver
teller-fokaliseerder die gesaghebbende ideologie waaronder ander ideologiee in 
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die vertelteks moet inskakel. In die Jonavertelling word hierdie ideologie van

uit 'n profetiese gesigshoek gefokaliseer - dus deur eksterne fokalisasie, wat 

daarop neerkom dat Jahwe 'n vrymagtige God is wat optree soos hy goed dink. 
Jona erken hierdie vrymagtigheid van Jahwe, wanneer dit tot sy voordeel strek, 

maar wanneer dit tot die voordeel van ander aangewend word, is hy,ontevrede. 

Hoewel Jona se opstand belangrik is vir die verloop van die verhaal, is sy ideo

logie ondergeskik aan die gesaghebbende ideologie van die eksterne fokalisator 
en word uit hierdie gesigshoek geevalueer. 

5.1.4 Verbale indikasies van fokalisasie 

Alhoewel fokalisasie op sigself nie-verbaal is, word dit tog in die teks deur taal uit

gedruk. Deur sekere tekens in die taal word die fokalisasie van 'n bepaalde fokali

sator na die Ieser geprojekteer. Een van die belangrikste taaltekens in hierdie pro
jeksie is naamgewing. Daar is reeds by karakterisering melding gemaak van die pa

troon wat gevolg word in die gebruik van die verskillende Godsname wat in die ver
haal voorkom (Magonet 1976:33-38). Hierdie name speel egter ook by fokalisasie 
'n rol, want deur die gebruik van 'n bepaalde naam, soos byvoorbeeld Jahwe in 
hoofstuk 4, word op 'n bepaalde eienskap wat aan die naam verbonde is, (bv barm

hartigheid) gefokaliseer. 
Sekere stylverskynsels kan ook as taaltekens van die fokalisator se gesigspunt 

dien. Dit word in die Jonavertelling deur die gebruik van die figura etymologica gei1-
lustreer wanneer die fokalisator sekere emosies van die karakters wil uitlig, soos by

voorbeeld die groot woede en groot vreugde van Jona in Jona 4:1 en 4:7 onderskei

delik. 

52 Vertelling 

52.1 Die deelnemers aan die vertelproses 
'Wanneer die vertelhandeling bekyk word, gaan dit in die eerste plek om die verskil
lende woordvoerders in 'n narratiewe teks wat daarvoor verantwoordelik is om die 

inhoud van die storie in 'n verhaal weer te gee' (Grabe 1985b:42). 'n Onderskeiden
de kenmerk van narratiewe tekste is juis volgens Bal (1980:124) dat daar 'een in

stantie is die een verhaal vertelt'. In die vertelproses is daar dus nie net iemand wat 
sien nie - die fokalisator -, maar ook iemand wat vertel wat gebeur - die verteller. 

Deur hierdie verteller se bemiddeling tussen die akteurs in die storie en die Ieser 
buite die teks, word die fiktiewe wereld bekend gemaak. Die vertelling bet egter 
ook 'n adres wat die teenpool van die verteller vorm, naamlik die toehoorder aan 
wie vertel word. Behalwe die verteller, die akteurs en gebeurtenisse en die toehoor
der wat binne die fiktiewe wereld van die narratiewe teks optree, is daar nog die 
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werklike outeur en die werklike Ieser buite die narratiewe teks. Die kommunikasie
situasie van die narratiewe teks kan egter verder verfyn word deur enersyds 'n impli

siete outeur tussen die skrywer en die verteller en andersyds 'n implisiete Ieser tus

sen die toehoorder en die Ieser onderskeidelik by te voeg. AI hierdie deelnemers 

aan die kommunikasieproses kan deur middel van die volgende skema van Rim

mon-Kenan (1983:86) voorgestel word: 

Narratiewe teks 

Werklike _ Implisiete _ VerteUer _ Toehoorder- Implisiete -outeur outeur Ieser 

Werklike 
Ieser 

Toegepas op die Jonaverhaal, word daar oak dieselfde instansies veronderstel, maar 

veral die verteller wat die verhaal vertel en die toehoorder aan wie die verhaal ver
tel word is van belang. Hierdie twee deelnemers se funksie in die vertelproses sal in 

die volgende paragrawe verduidelik word. 

522 Die verhouding tussen vertelling en storie 
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Die eerste verhouding waarin die vertelproses tot die storie staan, is die tempo
rele verhouding tot die gebeure in die storievlak. Genette (1980:217) onderskei 

vier moontlike temporele verhoudings waarin hierdie twee aspekte tot mekaar 
kan staan, naamlik die agtemavertelling, die vooruitvertelling, die gelyktydige ver
telling en die ingevoegde vertelling. Uit die teks is dit duidelik dat die vertelpro

ses na die gebeure op die storievlak plaasvind (dit kan afgelei word uit die tipie
se Hebreeuse verteltrant van die waw-konsekutiewe vorme wat in die teks ge
bruik word). Brink (1987:37) wys daarop 'dat hierdie verlede tyd in 'n verhaal 

nie sonder meer 'n gewone verlede "beteken" nie, maar dat dit eerder 'n soort 

"fiksionele afstand" bevestig'. Benewens hierdie temporele relasie is daar oak 'n 

tweede moontlikheid waar die vertelling die gebeure voorafgaan. Hierdie twee
de moontlikheid wat 'n soort voorspellende vertelling genoem kan word, is ti

pies van die profetiese genre in die Ou Testament. Deur eersgenoemde moont

likheid van die vertelling na die gebeure b6 die vertelling v66r die gebeure te 
verkies, se die verteller op 'n implisiete wyse dus iets oor die genre van sy vertel

ling. Uif die temporele relasie van die vertelproses tot die storiegebeure kan 
dus ook afgelei word dat dit nie hier gaan om 'n profesie of 'n profetiese boek 

nie, maar hoogstens om 'n verhaal met 'n profetiese perspektief. Die enigste 
plek in die Jonaverhaal waar wei 'n profesie en dus 'n vooruitvertelling voor
kom, is in Jona 3:4, maar ook dit word vanuit 'n agternaperspektief vertel. 
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Die tweede verhouding wat tussen die vertelproses en die storievlak bestaan, is 

die van narratiewe vlakke binne 'n storie. Hierdie vlakke is hierargies opgebou 

en die onderskeid tussen hulle word deur Genette ( 1980:228) soos volg uit

gedruk: 'What separates them is less a distance than a sort of threshold repre

sented by the narrating itself, a difference of level ... We will define this diffe

rence in level by saying that any event a narrative recounts is at a diegetic level im
mediately higher than the level at which the narrating act producing this narrative is 
placed.' Die hierargiese struktuur bestaan uit ten minste drie vlakke met die 

hoogste vlak wat deur Genette (1980:228) die ekstradiegetiese vlak genoem 

word. Dit word gevolg deur die vlak van die gebeure self wat die diegetiese vlak 

genoem word. Laastens is daar die intradiegetiese vlak wat 'n inbedding in die 

diegetiese vlak is. Laasgenoemde term word deur Rimmon-Kennan (1983:92) 

met die term 'hipodiegeties' vervang. 'n Grafiese voorstelling van die verskil

lende vlakke sien soos volg daar uit: 

ekstradiegeties 

diegeties 

hipodiegeties 

Omdat die vertelproses altyd op 'n hoer narratiewe vlak plaasvind as waarop die 

storie vertel word, word die diegetiese vlak van die storie deur 'n ekstradiegetie

se verteller vertel, net so die hipodiegetiese vlak van die storie deur 'n diegetie

se verteller. Wanneer daar inbeddings in 'n verhaal plaasvind soos met 'n hipo

diegetiese verhaal, verrig hierdie inbeddings bepaalde funksies binne die narra

tief waarin dit ingebed is. Drie sulke funksies word onderskei, naamlik 'n han
delende funksie, 'n verduidelikende funksie en 'n tematiese funksie. Rimmon-Ke

nan ( 1983:92) beweer: 'These functions are sometimes present separately, 

sometimes in combination ... .' 
In die Jonaverhaal vind die vertelling van die storiegebeure deurgaans van

uit die ekstradiegetiese vlak plaas. Slegs op drie plekke, naamlik die gebede 

(Jona 1:14; 2:3-10; 4:2-3) word daar van sekondere sprekers gebruik gemaak. 

Dit laat die vraag ontstaan na wat die onderskeie funksies van hierdie gebede is 

waar die sekondere sprekers aan die woord is. Hoewel die gebede nie inbed-
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dings in die diegetiese vlak is nie, is bulle funksionele gebeurtenisse op die sto
rievlak wat soortgelyke funksies verrig as wat by inbeddings moontlik is. 

Die gebed van die matrose bet 'n handelende funksie in die sin dat dit die 

gebeure van die eerste narratief laat voortgaan as gevolg van die teenwoordig
heid daarvan. Na hierdie gebed gaan die gebeure inderdaad voort wanneer die 
matrose vir Jona oorboord gooi en die see as gevolg daarvan kalm word. Saam 

met die handelende funksie, bet hierdie gebed ook 'n verduidelikende funksie 
wanneer dit 'n antwoord verskaf op die vraag wat tot hierdie toestand van ge

beure aanleiding gegee bet. 
Jona se eerste gebed in Jona 2:3-10 bet ook 'n handelende funksie wanneer 

Jahwe na Jona se gebed die vis opdrag gee om hom op land uit te spoeg. Hier
die gebed bet dus tot gevolg dat die handeling van die primere verhaal kan 
voortgaan. Anders as die matrose se gebed, verskaf dit geen rede waarom die 
gebeure tot hiertoe so verloop bet nie. Dit bet ook 'n tematiese funksie, omdat 

dit 'n analoe verloop van gebeure in vergelyking met die matrose se gebed tot 
gevolg bet. In beide gevalle verskaf Jahwe redding uit die nood na die gebede. 
Jona se tweede gebed in Jona 4:2-3 bet, benewens die handelende funksie om 

die gebeure te laat voortgaan, ook 'n tematiese funksie. Hierdie gebed vorm 
egter 'n baie sterk kontras met beide die ander gebede. Die kontras met sy 
eerste gebed is daarin gelee dat waar by aanvanklik Jahwe dank vir sy gespaar
de lewe, vra Jona in die tweede gebed om te sterf. Die kontras met die matrose 
se gebed le daarin dat beide van iT ~~-gebede gebruik maak, maar op verskillen
de maniere. Die matrose se gebed is in ooreenstemming met die gebruik van 
hierdie soort gebed in die res van die Ou Testament. Jona daarenteen, klee 
hierdie gebed op 'n heel nuwe en ironiese wyse in. Daarmee word nie alleen 'n 
kontras met die ander gebede gevorm nie, maar ook met die narratief in sy ge
heel. Die oorgange na hierdie gebede met bulle monologiese taalsituasie word 
al drie deur tipiese inleidingsformules gemerk. 

52.3 'n Tipologie van vertellers 

Genette (1980:248) onderskei tussen die volgende tipes vertellers wat deur Grabe 
(1986a:76) soos volg weergegee word: 
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ekstradiegeties-heterodiegeties: 'n Verteller op die eerste narratiewe vlak vertel 'n 
storie waarby by afwesig is (die tradisionele ouktoriele verteller); 
ekstradiegeties-homodiegeties: 'n Karakter op die eerste vlak vertel sy eie storie 
(die tradisionele eerstepersoonsverhaal waar die vertellende ek op 'n ander vlak 
as die belewende ek is, ten spyte van die feit dat by sy eie storie vertel); 
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intradiegeties-heterodiegeties: 'n Karakter op die tweede vlak, dus deel van die 
hoofgebeure of diegesis, vertel ingebedde metadiegetiese verhale waaraan by 

nie self deel bet nie; 

intradiegeties-homodiegeties: 'n Karakter op die tweede ( d w s die diegetiese) 

vlak vertel sy eie storie (gewoonlik die gewone personale verhaal waar die illu
sie geskep word dat die Ieser direkte toegang bet tot die bewussyn van die hoof

karakter). 

Na aanleiding van hierdie model wys Rimmon-Kenan {1983:94) op die volgende 
vier kriteria wat vir die tipering van die vertellers gebruik kan word: 'The narrative 

level to which the narrator belongs, the extent of his participation in the story, the 
degree of perceptibility of his role, and finally his reliability are crucial factors in the 

reader's understanding of and attitude to the story.' 

Die eerste kriterium vir 'n bepaalde tipe verteller berus op die na"atiewe vlak 
waartoe by behoort. Die vertelhandeling geskied altyd op 'n boer vlak as die 
storie wat vertel word; daarom word 'n verteller bokant die storievlak, dit wil se 
buite die fiktiewe wereld 'n ekstradiegetiese verteller genoem, terwyl 'n karak

ter wat binne die diegetiese vlak die vertelling waarneem, 'n intradiegetiese ver
teller genoem word. Daar kan ook derdevlakvertellers wees wat dan hipodiege

tiese vertellers genoem kan word. 
In die Jonaverhaal word die vertelproses tot eersgenoemde tipe, naamlik 

die ekstradiegetiese verteller beperk. In die drie gebede maak die ekstradiege
tiese verteller wei van sekondere sprekers gebruik wanneer karakters soos die 
matrose en Jona aan die woord gestel word, maar by bly die primere verteller. 

Die mate waarin 'n verteller in 'n storie betrokke is, is die tweede kriterium 
waardeur vertellers getipeer word. 'n Verteller wat nie self in die storie betrok
ke raak nie, word 'n heterodiegetiese verteller genoem, terwyl een wat aan die 

storiegebeure deelneem, 'n homodiegetiese verteller genoem word. Wanneer 'n 
verteller dus vanuit die hoogste vlak 'n storie vertel sonder om daarby betrokke 
te raak, word by 'n ekstradiegetiese-heterodiegetiese verteller genoem. Dit is 
die sogenaamde alwetende, of 'omniscient narrator' (Sternberg 1985:84-87). 

Die kenmerk van hierdie verteller berus op sy insig in die karakters se gedagtes 

en emosies, sy kennis van die verlede, hede en toekoms en sy teenwoordigheid 
op plekke waar karakters veronderstel is om aileen te wees (Rimmon-Kenan 
1983:95). In die Jonaverhaal is dit hierdie verteller wat voortdurend aan die 

woord is. By drie geleenthede (die drie gebede) is daar 'n oorgang na interne 

fokalisasie en direkte spraak, maar die verteller bly dieselfde. 
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'n Derde kriterium vir die tipering van 'n bepaalde verteller is die graad van 

waameembaarheid, met ander woorde of sy teenwoordigheid in die vertelproses 

bedek of openlik is. Alhoewel dit soms mag lyk of 'n verteller totaal afwesig in 

'n vertelling is, is daar tog bepaalde tekens wat sy teenwoordigheid verraai. 

Rimmon-Kenan (1983:96-100) wys op die lys van tekens wat deur Chatman op

gestel is wat hierdie teenwoordigheid van die verteller verraai. 

Vier van hierdie tekens openbaar die verteller se teenwoordigheid in die 

Jonaverhaal. Die eerste teken van sy teenwoordigheid is gelee in die beskry

wing van 'n bepaalde omgewing soos byvoorbeeld die storm ter see en die 

grootte van Nineve. Tweedens word sy teenwoordigheid afgelei uit die identifi

sering van die Jonakarakter. 'n Derde teken van sy teenwoordigheid kan terug

gevind word in die opsomming van die tyd, soos byvoorbeeld 'Jona was drie dae 

en drie nagte in die maag van die vis'. Laastens word sy teenwoordigheid ook 

afgelei uit die feit dat hy in staat is om Jona intern te fokaliseer. 

'n Laaste kriterium vir die tipering van 'n verteller le in sy geloofbaarheid. Rim

mon-Kenan (1983:100) beskryf hierdie saak soos volg: 'A reliable narrator is 

one whose rendering of the story and commentary on it the reader is supposed 

to take as an authoritative account of the fictional truth.' Die verteller in die 

Jonaverhaal blyk 'n betroubare verteller te wees, vera! wanneer Rimmon-Kenan 

(1983:103) se volgende stelling in ag geneem word: 'A covert extradiegetic nar

rator, especially when he is also heterodiegetic, is likely to be reliable.' Aan 

hierdie vereistes voldoen die verteller van die Jonaverhaal in 'n baie groot 

mate. Teenoor 'n geloofbare verteller kan daar ook 'n ongeloofwaardige vertel

ler wees, soos Rimmon-Kenan (1983:100) dit definieer: 'An unreliable narrator, 

on the other hand, is one whose rendering of the story and/or commentary on it 

the reader has reasons to suspect.' Tekens van hierdie ongeloofwaardigheid is 

die verteller se beperkte kennis, sy persoonlike betrokkenheid en sy waardesisteem. 

Getoets aan hierdie norme, blyk die verteller van die Jonaverhaal 'n geloof

waardige verteller te wees, want deur van 'n sekondere spreker soos Jona in al

bei sy gebede gebruik te maak, laat hy die ware en menslike aard van hierdie 

personasie na vore kom. Selfs deur Jona se waardesisteem, hoewel dit met sy 

eie bots, na vore te laat kom, gee hy 'n betroubare openbaring van Jona se ka

rakter. Jona se waardesisteem maak voorsiening vir dankbaarheid wanneer hy 

self uit die nood verlos word, maar vir woede wanneer verlossing uit die nood 

ander mense te beurt val. AI gee hy in sy tweede gebed met sy belydenis (Jona 

4:2) voor dat hy baie kennis oor die aard van Jahwe besit, blyk sy kennis juis oor 

hierdie onderwerp besonder beperk te wees. Dit blyk uit die verloop van die 

res van die verhaal waar Jahwe sy vrymag aan Jona moes demonstreer. Deur 
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die vertelproses word die morele waardes van Jona ook bevraagteken omdat dit 
nie ooreenstem met die van die verteller nie. Deur die betroubaarheid van die 

ekstradiegetiese-heterodiegetiese verteller te kontrasteer met die ongeloofwaar

digheid van 'n sekondere spreker soos Jona, kies die Ieser outomaties vir die 
waardesisteem van eersgenoemde en daarmee ook vir die waardesisteem van 

die implisiete outeur. Met 'implisiete outeur' word die beherende instansie bo 

die verteller aangedui in wie al die norme van die narratiewe teks beliggaam 
word (Grabe 1985b:44). Volgens Brink (1987:148) word in enige verhaal 'waar 

ironie 'n rol speel, die ironie juis - en aileen - geaktiveer danksy die Ieser se on
derskeiding tussen 'n verteller en 'n implisiete outeur, wie se narratiewe "we

reldbeelde" net-net nie op mekaar pas nie'. Hierdie waarneming kan met 'n 

aanpassing op die Jonaverhaal toegepas word wanneer Jona (as sekondere spre
ker) se wereldbeeld soos dit in sy optrede en veral in sy tweede gebed na vore 
kom, nie ooreenstem met die wereldbeeld van die implisiete outeur nie. 

52.4 Die toehoorder 
Die toehoorder as teenpool van die verteller binne die vertelde wereld, behoort vol

ledigheidshalwe op dieselfde wyse getipeer te word. Net soos met die verteller kan 
die toehoorder ook onderskei word in 'n ekstradiegetiese en 'n intradiegetiese toe

hoorder. Binne die Jonaverhaal sluit laasgenoemde toehoorders soos Jona, die ma

trose, die Nineviete en ook Jahwe self in. 

53 Die weergawe van spraak 
Aangesien die karakters van 'n verhaal se gedagtes, woorde en dade deur bemidde
ling van 'n vertelinstansie aan die Ieser gerapporteer word, is dit ook belangrik om 
te let hoe dit gebeur. In die Jonaverhaal wissel hierdie weergawes tussen die direkte 

rede wanneer karakters se woorde verbatim weergegee word, soos in die verskillen
de dialoe en in die drie monoloe asook die indirekte rede waar die verteller dit slegs 

indirek rapporteer. 
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Die boodskap van die hoek 

6.1 Inleiding 
Hierdie hoofstuk handel oor die konklusies waartoe die voorafgaande ondersoek 
gelei het. Die eerste konklusie berus op die insig dat die boek 'n kortverhaal is wat 

as 'n eenheid gelees en geinterpreteer moet word. Die tweede konklusie wat hierop 

voortbou, behels bepaalde insigte ten opsigte van die boodskap waartoe gekom 
word indien die boek as 'n verhaal gelees en ontleed word. 

6.2 Die genre van die hoek 
Nadat die teks volgens bepaalde strategiee en aan die hand van verskillende 
kontempor~re teoriee ontleed is, is die gevolgtrekking dat dit aan al die kriteria van 
'n verhalende teks voldoen. Dit is egter nie voldoende om die boek as 'n verhaal te 
tipeer nie, want dit is 'n te bree kategorie wat verskeie genres, soos 'n roman, 'n 
novelle of 'n kortverhaal kan insluit. Daarom is dit noodsaaklik om tot 'n fyner 
onderskeiding van die genre te kom. Bloot op die lengte van die verhaal geoordeel, 
word die moontlikheid van 'n roman uitgesluit. Hoewel dit as hipotese van hierdie 
studie gestel is dat hierdie verhaal onder die genre van die kortverhaal ressorteer, is 
dit reeds in die verlede as 'n novelle deur Wolff (1977:60) en Loader (1987:123) 
geklassifiseer. Dit is dus noodsaaklik om spesifieke kriteria aan te le waarvolgens 
die hipotese dat Jona 'n kortverhaal is, gesubstansieer kan word. Humphreys 

(1985:82-84) het in sy bespreking van die novelle in die Ou-Testamentiese literatuur 
sekere riglyne neergele vir die vergelyking en onderskeiding van hierdie twee 
genres. Hierdie riglyne bestaan uit punte van ooreenkoms, maar ook uit punte waar 
bulle van mekaar verskil. Punte van ooreenkoms behels die volgende: 
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Sowel die kortverhaal as die novelle is fiktief in die sin dat dit 'n verhaal wil ver
tel en nie prim~r 'n historiese gebeurtenis wil beskryf nie. Dit impliseer egter 
nie dat gebeure en personasies uit 'n historiese konteks wei as materiaal vir die 
verhaal gebruik kan word nie. 

Beide die kortverhaal en die novelle word rondom 'n intrige gekonstrueer wat 
op 'n spanningslyn met gepaardgaande komplikasies tot by 'n ontknoping voer. 
Albei is hoofsaaklik prosa alhoewel poetiese gedeeltes daarin kan voorkom. 

Beide is die gevolg van bewustelike skeppende werk van normaalweg 'n enkele 
outeur. Hoewel bulle van motiewe, temas en karakters uit die w~reld van die 
volksverhaal gebruik kan maak, is bulle nie volksskeppings nie, maar die pro
dukte van 'n enkele skeppende kunstenaar. 
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• AI twee hierdie genres moet as liter~re werke voldoen aan die dubbele toets 
van estetiese sukses en 'n geloofwaardige weergawe van die werklik.heid. 

Naas hierdie punte van ooreenkoms is daar egter kenmerke wat hierdie twee van 
mekaar onderskei. Uiteraard val die klem op hierdie onderskeidende kenmerke, 
aangesien dit die doel van hierdie studie is om tot 'n presiese tipering van die 

verhaal te kom. Die volgende verskille waardeur 'n kortverhaal en 'n novelle van 
mekaar onderskei kan word, word deur Humphreys (1985:84) gegee: 

Die mees opvallende verskil is natuurlik lengte: 'n Kortverhaal is gewoonlik so 
kort dat dit binne 'n enkele kort sitting deurgelees kan word. Novelles daaren
teen is heelwat Ianger en beslaan gewoonlik 'n hele aantal bladsye. 
Die aantal karakters en gebeurtenisse wat in 'n kortverhaal beskryf word, is be
perk. In 'n novelle, daarenteen, kom baie meer karakters voor en vorm die ge

beure ingewikkelde reekse. 
In samehang met bogenoemde twee verskille is die essensiele onderskeid tussen 
'n kortverhaal en 'n novelle daarin gelee dat in eersgenoemde die aard van 'n 
karakter of situasie openbaar word, terwyl in 'n novelle karakters en situasie 

meestal ontwikkeling ondergaan. 

Getoets aan hierdie kenmerke is die hoek Jona beslis 'n kortverhaal. In die eerste 
plek word sy lengte eerder in terme van verse as bladsye gemeet, trouens dit bestaan 
uit slegs 48 verse. Tweedens is beide die aantal karakters en gebeurtenisse wat in 
die Jonaverhaal voorkom, beperk. Soos uit die karakterisering in hoofstuk 4 geblyk 
bet, vind die gebeure in die verhaal hoofsaaklik as gevolg van Jahwe se bemiddeling 
met Jona plaas. Hoewel daar ander (sekond~re) karakters in die verhaal voorkom, 
word bulle nie met eiename benoem nie, maar slegs met spesifieke omskrywings 
soos die matrose of die koning van Nineve. Net so is die gebeurtenisse in die ver
haal (vgl hfst 4) tot twee hoofreekse met 'n aantal verslegtings- en verbeteringspro
sesse beperk. Ook hierdie kriterium bevestig dus dat die hoek Jona 'n kortverhaal 
is. Laastens is dit uit die vorige twee hoofstukke ook duidelik dat die Jonakarakter 
deur die implementering van verskillende narratiewe konvensies eerder blootgele 
word as dat sy karakter enige ontwikkeling ondergaan. Hoewel die Jona in Jona 
4:11 'n ander Jona is as die een wat aanvanklik in 1:1 aan die Ieser voorgestel is, 

word hierdie verandering deur 'n proses van openbaring blootgel~ en is daar geen 
sprake van ontwikkeling nie. Jon a word dus voorgestel as 'n profeet wat beter be
hoort te weet en nogtans nie die vrymag van Jahwe wil erken nie. Stelselmatig, deur 
die gebruik van verskillende kunsgrepe soos herhaling, vergelyking en kontras, gebe

de en wondervertellings, word Jona se karakter aan die Ieser openbaar. 
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Wanneer die verskillende punte waarin die kortverhaal met die novelle ooreen

stem, ook op die Jonaverhaal toegepas word, word dit duidelik dat die Jonateks nie 

geskiedskrywing of 'n profetiese geskrif kan wees nie. Hoewel die Jonafiguur vol

gens 2 Koning 14:25 'n historiese persoonlikheid was en Nineve ook 'n bekende stad 

in die antieke tyd was, word dit binne die Jonaverhaal aangewend as narratiewe ma

teriaal vir 'n fiktiewe verhaal. Hierdie verhaal bet wei 'n didaktiese doel en dit is 

om 'n bepaalde boodskap tuis te bring, maar dit geskied deur die aanwending van 

bepaalde narratiewe tegnieke. Verder is hierdie verhaal rondom 'n intrige gebou 

wat ontstaan as gevolg van 'n profeet se onwilligheid om Jahwe se opdrag uit te 

voer. 

Hierdie verhaal is hoofsaaklik in prosa geskryf, maar daar kom ook enkele poe
tiese gedeeltes voor wat funksioneel binne die verhaal is. Die funksie van hierdie 
poetiese gedeeltes is daarin gelet~ dat dit vooropstelling bewerkstellig, met ander 

woorde die emosionele reaksies van die karakter op die gebeure in die verhaal word 

daarmee op die voorgrond gestel. 
Hoewel hierdie verhaal van motiewe en temas uit volksvertellings soos die won

derverhale gebruik maak, is dit in sy finale gestalte die produk van bewustelik skep

pende werk deur 'n enkele outeur. Hierdie outeur slaag uitnemend daarin om die 

verskillende boustene wat by in sy verhaal gebruik, tot 'n eenheid te integreer. 

Hierdeur voldoen die verhaal aan die estetiese vereistes wat daaraan gestel is. 
Oenskynlik voldoen dit nie aan die tweede toets wat Humphreys vir die genre 

gestel bet nie, naamlik om 'n geloofwaardige weergawe van die werklikheid te skep. 

Die gebruik van wonderverhale was die oorsaak daarvan dat die geloofwaardigheid 
van hierdie verhaal deur die moderne kritiese wetenskap in twyfel getrek is. Daar 

moet egter onthou word dat sulke wonderwerke dee) vorm van die konvensies van 

sekere verhale. Net soos sekere buitengewone gebeurtenisse in 'n sprokie nie be

vraagteken word nie, maar as dee) van die konvensie aanvaar word, moet die won

derverhale as deel van die ideologiese raamwerk van die Jonaverhaal aanvaar word. 
Vir die implisiete Ieser is hierdie wonderwerke deur Jahwe nie ongeloofwaardig nie 
- daarom kan hierdie verhaal inderdaad as 'n geloofwaardige weergawe van die ver
haalwerklikheid aanvaar word. 

Die boek Jona voldoen dus aan al die vereistes wat vir 'n verhaal, maar meer 
spesifiek vir 'n kortverhaal gestel word. 

63 Die boodskap van die boek 

Noudat die verskillende konvensies binne die verhaal gei'dentifiseer en beskryf is as
ook hulle onderlinge relasies bepaal is, is dit noodsaaklik om na hulle kommunika
tiewe waarde te vra, met ander woorde watter betekenis hulle wil oordra. S6 gesien, 
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is die boodskap van 'n liter~re werk en dus ook die Jonaverhaal afhanklik van die 

impak wat die verhaal as geheel (in sy huidige vorm) op die Ieser het. Dit is die ge

volgtrekking van hierdie studie dat, aangesien die hoek Jona as 'n kortver]Jaal gelees 

behoort te word, dit daarom slegs een sentrale boodskap het. Die boodskap is myns 

insiens reeds deur Van Zyl (1967:104) raakgesien en in die volgende woorde saam

gevat: 'The idea stressed throughout the book of Jonah is the concept of Yahweh 

doing as it pleases Him. Therefore it may be surmised that the final words of the 

prayer uttered by the mariners before they did the "inhumane" deed of throwing a 
fellow traveller over board in the midst of a fierce storm at sea, contain the theme of 

the preaching of the Book of Jonah.' In die voorafgaande ondersoek het dit telkens 

en uit verskillende hoeke geblyk dat die vrymag van Jahwe inderdaad die sentrale 

tema van die verhaal vorm. 
Hierdie siening word onder andere deur karakterisering bevestig wanneer die 

subjek (Jahwe) na 'n bepaalde objek - om as die vrymagtige God erken te word -

streef. Hierdie strewe van Jahwe is die enigste moontlike tema wat breed genoeg is 
om as verklaringsgrond vir die verhaal as geheel te geld. Dit het die verdere voor

deel dat ander verklarings as newetemas daarin opgeneem kan word. So is dit 
moontlik om die drie belangrikste verklarjngsmoontlikhede wat in hoofstuk 1 ge

noem is, naamlik die van VanderWoude, Clements en Fohrer, hier te inkorporeer. 
Hoewel hulle elemente van waarheid bevat, maar in der waarheid nie in hulle eie 
reg as individuele verklarings oortuigend was nie, is hulle tog funksioneel en wei in 

die sin dat hulle sekere belangrike aspekte van die sentrale tema belig. 

Die beskouing van Fahrer en Weiser dat die tema van die boek vervat is in die 
deurbreking van die enge Joodse partikularisme met 'n universalistiese siening dat 

God se genade ook vir die heidene geld, maak nie voorsiening vir die verloop van 
die verhaal na Jona 3:10 nie. Hoofstuk 4 in sy geheel word dus nie deur hierdie te

ma gedek nie, want nadat die heidene tot bekering gekom het en God hulle begena

dig het, is die doel van die boek met die verhaal bereik. 
Clements se benadering dat die tema van die verhaal oor die verhouding van 

God met die mens handel, is daarenteen weer s6 wyd dat dit op meer as een verhaal 

van toepassing kan wees. Die Jonaverhaal is immers slegs een van verskeie verhale 
wat deur hierdie tema gedek word. Daar is met ander woorde geen spesifieke rede 

waarom juis die Jonaverhaal gebruik is om die boodskap van hierdie tema tuis te 

bring nie. 
Van der Woude wil twee betekenisaspekte van die boek binne die raamwerk 

van een tema opneem. Deur die tema, 'de relatie tussen God en zijn profeet' wil hy 
enersyds erkenning gee aan die soewereiniteit van God en andersyds maak hy voor
siening daarvoor dat dit onmoontlik is vir 'n profeet om sy plig te ontduik. Hierdie 
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tema dek wei die hele boek, maar I~ swaarder klem op die profeetskap as waarvoor 

die verhaal voorsiening maak, aangesien die implikasies van profeetskap n~rens di

rek aangespreek word nie. 

AI drie bogenoemde beskouings bevat elemente van die waarheid, wat binne 
die sentrale tema van die vrymag van God verdiskonteer moet word. Dit kan inder

daad gedoen word indien die sentrale tema op drie vlakke toegepas word. Op die 

eerste vlak moet die vrymag van God op die nasionale of volksvlak erken word, met 
ander woorde Godse heil strek verder as Israel en daarom kan Hy 'n (nasionalistie

se) profeet soos Jona na die vyande van Israel (die mense van Nineve) stuur. Hier
die newetema word gesteun deur die kontras wat voortdurend tussen die Israeliet en 

die heidene geskep word. Die kontras kom na vore wanneer die ongehoorsaamheid 

en die hardvogtigheid van Jona met die gehoorsaamheid en medemenslikheid van 
die heidene vergelyk word. AI hierdie elemente dra daartoe by dat daar in die ver

haal geprotesteer word teen die siening om Jahwe se heil slegs tot Israel te beperk. 

As vrymagtige God kan Hy ook andere buite Israel begenadig. 
Op die tweede vlak word Jahwe se vrymag daarin gemanifesteer dat Hy in be

beer bly van sy woord en dat sy profeet nie die beskikker van hierdie woord word 
nie. Uit Jona 4:2 blyk dit dat Jona vir Jahwe geken bet en daarom bang was dat die 

oordeelswoord wat hy tot Nineve moes spreek, nie sou uitkom nie. Jona moes egter 

leer dat Jahwe in sy vrymag nie daartoe gebind is om die woord wat sy profeet ge
preek bet, uit te voer nie. Hy bly self in beheer van sy woord en as mense met berou 
daarop reageer, is Hy vrymagtig om bulle te begenadig. 

Op die derde vlak word Jahwe se vrymag ook in sy verhouding tot die mens ge

realiseer. Daarom is Hy geduldig, nie net met die heidene nie, maar veral met Jona 
en gaan Hy tot uiterstes om die mens, Jona, tot erkenning van sy vrymag te bring. 
Trouens, die boek sluit af met Jahwe se woorde aan Jona wat vir Jona juis tot die er
kenning van Jahwe se vrymag wil voer. 

Omdat die hoek afsluit met 'n dialoog waarin Jahwe vir die eerste keer direk in 
die vertelde w~reld van die verhaal betrokke is, verleen dit besondere gewig aan die 
standpunt dat die tema van die boek oor die vrymag van Jahwe handel. Hoewel 

Jona nie op hierdie woorde van Jahwe antwoord nie en die dialoog nie in die ware 

sin van die woord 'n dialoog is nie, is die implikasie daarvan dat Jona slegs een 

antwoord kan gee en dit is om Jahwe gelyk te gee. Die verhaal bet dus 'n oop einde 
wat verskillende interpretasies van Jona se stilswye moontlik maak. Uit die 

konvergensie van die argumente wat in die loop van hierdie studie aan die orde 
gestel is, is myns insiens slegs een antwoord moontlik, naamlik dat Jona en na hom, 
ook elke Ieser wat hierdie verhaallees, moet antwoord: 'U is Jahwe en U doen soos 
wat U goed dink.' 
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