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OPSOMMING 

Die proefskrif ondersoek die funksie van fontaine en putte in die religie van ou Israel. 

Die religie van die Hebreeuse Bybel word tradisioneel beskryf as 'n historiese religie 

waarin Jahwe, die god van Israel, fundamenteel gemoeid is met die verlossing van sy 

volk in die gang van die geskiedenis, terwyl die wereld van die natuur van marginale 

belang is. Dit is egter duidelik dat die natuur in die vorm van haar grondwaterbronne 

'n belangrike rol in ou Israel se leefwereld gespeel het, nie aileen as lewegewende 

bronne in die droe fisiese Palestynse landskap nie, maar ook in hulle narratiewe en 

simboliese werelde. Fontaine en putte was kultiese plekke en heilige ruimtes waar 

teofaniee plaasgevind het, konings gekroon is, regsgedinge gevoer is, voorvadergeeste 

opgeroep is en die nageslag van ou Israel verseker is toe die voorvaders hulle 

toekomstige bruide by putte ontmoet het. Deur middel van die ou Nabye Oosterse 

ikonografie as hulpwetenskap in die interpretasieproses, is gevind dat die rede vir die 

sakrale waarde wat aan die waterbronne geheg is, opgesluit is in ou Israel se 

kosmologie wat hulle met hulle mitologies-gesinde en natuurvererende bure gedeel het. 

Daarvolgens ontspring fontaine uit die kosmiese onderaardse oeroseaan om lewe en 

vrugbaarheid te bring aan alles wat lewe. Die beeld het daartoe aanleiding gegee dat 

fontaine en putte metafories vir vroulike seksualiteit en vrugbaarheid gedien het. Die 

waterbronne tree oak as draers van hoop op in verhale oar die wonderbaarlike 

ontstaan van fontaine in die wildernis deur lewensonderhoud aan die lsraeliete tydens 

hulle woestynomswerwinge te voorsien. Ons kan met sekerheid aanneem dat ou Israel 

hulle watergate as lokaliteite van integrasie, sin en orde teen die aanslae van die 

chaosmagte ervaar het. Deur die eeue het die mensdom nagedink oor eksistensiele 

kwessies soos lewe en dood, vrugbaarheid en steriliteit, die redes vir rampe en oar wat 

die toekoms inhou. Dit is ten diepste religieuse vrae wat die vervloe bybelskrywers vir 

hulle tyd en omstandighede aangespreek het deur 'n refigurasie van Palestina se 

waterbronne. Grondliggend dien hierdie studie as 'n herevaluering van die natuur in die 

Hebreeuse Bybel om menslike wesens as deel van die natuur op te stel en nie ·as 

staande bo die natuur nie. 



SUMMARY 

EYES IN THE WILDERNESS. THE RELIGIOUS FUNCTION OF SPRINGS AND 

WELLS IN THE HEBREW BIBLE. A RELIGIO-HISTORICAL STUDY. 

The dissertation investigates the function of springs and wells in the religion of ancient 

Israel. The religion of the Hebrew Bible has traditionally been descibed as a historical 

religion in which Yahweh, the god of Israel, was fundamentally concerned with the 

salvation of Yahweh's people in history in which the world of nature is of marginal 

interest. However, it is evident that nature in the form of its groundwater sources played 

an important role, not only as life giving sources in the arid physical environment of 

Palestine, but also in their narrative and symbolic worlds. Springs and wells served as 

cultic centres and sacred places where theophanies took place, kings were crowned, 

lawsuits conducted, ancestral spirits conjured up and the future progeny of Israel was 

ensured when patriarchs betrothed their future brides at wells. By means of ancient 

Near Eastern iconography as an interpretation aid, this study finds the reason for the 

sacred value attributed to groundwater sources in the cosmology of ancient Israel which 

she shared with her mythically-minded and nature-worshipping neighbours. Springs 

were believed to arise from the cosmic subterranean ocean to bring life and fertility to 

all living things. This image caused springs and wells to serve as metaphor of female 

sexuality and fertility. They also act as agents of hope in stories of miraculous springs 

in the desert which provide sustenance during the Israelites' desert wanderings. We 

can safely conclude that ancient Israel experienced their springs and wells as localities 

of integration, meaning and order amidst the threatening forces of chaos. Through the. 

ages humankind reflected on existential questions regarding life and death, fertility and 

sterility, the reasons for disasters and what the future holds. These are profoundly 

religious questions addressed by the biblical authors for their time and circumstances 

by implementing a refiguration of the groundwater sources of Palestine. Ultimately this 

study serves to re-evaluate nature in the Hebrew Bible and to construe human beings 

not as standing above nature, but as part of nature. 



Keywords: 

Springs and wells; groundwater sources; ancient Israelite religion; Hebrew Bible; Old 

Testament; springs as female symbols; springs in the wilderness; Biblical ecology; 

Biblical cosmology; Ancient Near Eastern iconography. 
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HOOFSTUK EEN 

INLEIDING 

1.1 Motivering en probleemstelling 

Die motivering om die putte en fonteine van die Hebreeuse Bybel as studie-onderwerp 

te neem het deels ontstaan uit 'n waarneming wat hier raak deur Selbmann (1995:7) 

saamgevat word: 'Kein Element, kein Lebewesen und kein Gegenstand weist eine 

zentrale und zugleich vielfaltige, vielschichtige und komplexe symbolische Bedeutung 

auf wie das nasse Element. Das Ursymbol Wasser zahlt zu den altesten und am 

weitesten verbreiteten Archetypen der Menschen.' Eliade (1958:75) verklaar dat 

watersimboliek nie slegs water se lewegewende eienskap as bestaanskonteks het nie, 

maar dat dit die 'sum total of all existential possibilities' omvat. In die letterkunde en 

kuns van aile kulture is water ook simbolies van die dood en melankolie, want water is 

trane. Water simboliseer ook reinheid, heling en regenerasie, waarheid en wysheid, 

vrugbaarheid, die kringloop van die lewe en die ewige moeder wat haar kinders wieg, 

dra en voed (Bachelard 1983:38). Ons daaglikse taalgebruik illustreer die invloed van 

water op ons denke en formulering. Ons praat van gedagtes wat v/oei, mense stroom, 

'n bron van wysheid, entoesiasme borrel, 'n put van depressie, helder en troebel denke 

en meer. 

Die belang van water in die mitiese en simboliese universum van die mensdom deur 

die eeue, het ook in die Hebreeuse Bybel neerslag gevind. Hierdie stu die het egter nie 

die algemene fenomeen water as tema nie, maar fokus op fonteine en putte as 

spesifieke manifestasies van water in die religieuse denke van ou Israel. 'n 

Toegespitste ondersoek hiervan is na my wete nog nie onderneem nie, en t6g het die 

grondwaterbronne van Palestina, as natuurfenomene, nie aileen 'n belangrike rol in ou 

Israel se bestaanswereld vervul nie, maar ook in die narratiewe en simboliese werelde 

van die Hebreeuse Bybel. Dit is insiggewend, want die religie van ou Israel word 

tradisioneel as 'n historiese religie beskou waarin die god van Israel fundamenteel 
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gemoeid was met die welsyn van sy volk in die geskiedenis terwyl die natuur 'n 

marginale posisie inneem. Daar was trouens aanvaar dat juis die historiese aard van 

ou Israel se religie daarvan 'n unieke religie maak, onderskeibaarvan die natuurreligiee 

van die omringende buurvolke. Oat dit nie so vanselfsprekend is nie, is duidelik uit 

aanduidings in die Hebreeuse Bybel dat fonteine en putte met sakraliteit omgewe was 

en as kultusplekke gedien het waar epifaniee en religieuse rituele plaasgevind het. 

Hulle was ook 'n faktor in ou Israel se kultuurlewe: ekonomies, sosiaal, juridies en 

polities. Twee Judese konings is by fonteine gekroon; voorvadergeeste is by 'n fontein 

opgeroep; eerbiedwaardige aartsvaders het hulle toekomstige bruide by putte ontmoet; 

mirakels en regspraak het by die waterbronne plaasgevind. Die primitiewe intu"isie dat 

profetiese en wysheidskragte uitgaan van grondwaterbronne, was ook in die breer ou 

Nabye Oosterse kulture bekend. Ea-Enki, god van die onderaardse fonteine, was ook 

die god van wysheid en regspraak in die Mesopotamiese panteon, terwyl die wysheid 

van Tot, grittier van die Egiptiese godewereld, in terme van 'n put in die woestyn 

beskryf word. Die Hebreeuse Bybel getuig ook van fonteine en putte as meta fore vir die 

vrou en seksualiteit, die god van Israel, die doderyk, wysheid en eskatologiese 

verwagtings. 

Waarom? is my vraag, watter gemeenskaplike betekenis le opgesluit in die verhale en 

metafore rondom putte en fonteine dat dit op feitlik elke terrein van Israel se 

ervaringswereld 'n rol gespeel het? Dit is bekend dat hoe meer verbindings 'n gebruik 

of 'n natuurverskynsel met verskillende kulturele aktiwiteite vertoon, en hoe meer dit 

met bestaanskwessies soos I ewe en dood, siekte en heling en die oorsprong van dinge 

te doen het, hoe meer word dit deur individue in die gemeenskap as doeltreffend en 

selfs sakraal ervaar (Ortner 1973:1993; Eilberg Schwartz 1990:26, 119; KrOger 

1995:22,94-96). Dit wil blyk dat die waterbronne hieraan voldoen het, wat direk verband 

hou met die waarde wat die vervloe skrywers en hulle gemeenskap daaraan geheg het. 

Le dit in die onbekende oorsprong van die water uit die aarde? Of in die wonder van 

die misterieuse krag van vrugbaarheid en lewe wat daardeur voortgebring word? Of in 

die betroubaarheid en konstante vloei van veral fonteine in 'n land van waterskaarste? 

Weens die geografie en klimaat was die grondwaterbronne van Palestina onontbeerlik 
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vir die landbouer en veeboer omdat dit deur die jaar water voorsien het in 'n land met 

'n seisoenale reenval en 'n tekort aan lopende riviere. Hulle waarde was toe en is 

vandag steeds in die Midde-Ooste om hierdie redes onskatbaar. Dit aileen, kan egter 

nie die besondere betekenis wat die Hebreeuse Bybel aan hulle toeken, verklaar nie. 

Die antwoorde moet ook gesoek word in die ou Nabye Oosterse mitologie en die 

wereldbeeld en wereldbeskouing wat hulle religieuse denke onderle. 

Om op te scm, vra die studie na die herkoms en betekenis van die verwysings na 

fonteine en putte in die Hebreeuse Bybel en na die wyse waarop hulle in die 

Eigenverstandnis van die vergange outeurs gefunksioneer het, in 'n poging om 'n blik 

te verkry op die funksie van die waterbronne in die religie van ou Israel wat 

onlosmaaklik verweef was met hulle kultuur en natuuromgewing. 

1.2 Afbakening: Kleinkuns aan die hand van fonteine en putte 

Om te fokus op beperkte temas soos spesifieke tekste, simbole, motiewe of begrippe 

op die vakgebied van die Hebreeuse Bybel, noem Loader die beoefening van 

'kleinkuns' (1994:427), wat die voordeel inhou dat dit die perifere en oenskynlik 

'oorsienbare' perspektiewe op Israel se religie in die spel bring. Loader stel die aanpak 

as 'n geldige alternatiefvir die groot, omvattende teologiee en godsdiensgeskiedenisse 

van Israel wat die neiging het om met sentrale organisasieprinsiepe as die (gewaande) 

essensie van Israel se religie te werk, terwyl die 'klein' perspektiewe cor die hoof gesien 

word. In 'n postmoderne denkwereld, waarin metanarratiewe met agterdog bejeen 

word, dra 'n marginale tema soos fonteine en putte by tot 'n bewusmaking van die 

diversiteit van die menslike aktiwiteite en religieuse belewenisse van die Palestynse 

hooglandbewoners gedurende die Ystertydperk. 

Die onderlinge verband tussen die twee waterbronne vra om 'n voorlopige 

verduideliking, want daarin le die rede vir die keuse van die spesifieke waterbronne as 

tema vir die studie. Die gemeenskaplike aspek wat 'n fontein (1'Y, 'ajin; i1pY.l, maqor) 

en 'n put (iN.::t, be'er) deel, is dat beide vars, ondergrondse water voorsien teenoor 'n 
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natuurlike steenholte of gekapte waterbak (11J., bor, 'cistern') waarin reenwater, wat 

mettertyd stagneer en sleg word, versamel en gestoor word. Die verskil tussen fonteine 

en putte is dat fonteinwater natuurlik uit die aarde borrel, terwyl 'n put 'n tegniese 

apparaat is waarmee vars grondwater bereik en na die oppervlakte gebring word. 

Fonteine word dus gevind en putte word gegrawe vir vars standhoudende water 

(Schreiner 1989:500; Jones 1928:4). 

Die frase Oe in die wildernis in die titel van die stu die is ontleen aan die dubbele 

betekenis van die Hebreeuse woord 'ajin wat oorspronklik 'oog' beteken het en 

mettertyd ook die betekenis van 'fontein' gekry het. Dieselfde het in Akkadies en 

Ugarities gebeur. In Afrikaans ken ons ook die woord 'oog' vir 'n fontein. Dit word 

toegeskryf aan die gedeelde eienskap van 'vloei': water uit 'n fontein en traanvog uit 'n 

oog (Stadel mann 1970:163). Die afleiding is dat fonteine hulle teenwoordigheid verraai 

deur soos oe op die 'aangesig' van die aarde te blink (vgl Schreiner 1989:49).1 'n 

Mitologiese verklaring berus op die ou Nabye Oosterlinge se siening dat die aarde op 

'n watermassa rus (vgl Ps 24:2; Gn 7:11) en datfonteine die oe van die watermonsters 

is wat in die 'waters onder die aarde' bly (Jones 1928:2). 

1.3 Vertrekpunt: Godsdienswetenskap in die bestudering van religie 

Die religie van ou lsrael2 word godsdienswetenskaplik benader vanuit die beperkte 

invalshoek van fonteine en putte. 

Ultimately any study of religion must clarify and give an account of 
its own depth dimensions. This entails critical thinking both about 
the actual process of enquiry and about its "object" [religion]. 

1Hierdie gedagte kom voor in die uitdrukking 'en ha'ares (Eks 1 0:5; Nm 22:5) wat met 'the face of 
the land' (RSV) en 'die oppervlakte van die land' (1944-AV) vertaal word. 

2Toenemend word aanvaar dat nie meer met soveel stelligheid van 'die religie' van lsraelgepraat 
kan word nie omdat daar nie een algemeen-aanvaarde kultiese norm en praktyk vir aile lsraeliete bestaan 
het nie. In aile religiee is daar 'n interne pluraliteit van religieuse uitdrukkings (vgl die titel van Z Zevit se 
pasverskene godsdiensgeskiEienis: The religions of Ancient /srae/[2001 ]). Ek gebruik die enkelvoud as 
insluitend van die verskilleM<. groeperinge se religieuse rituele en uitdrukkings. 
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Om aan hierdie stelling van KrOger (1995:21) te voldoen, word die parameters vir die 

bestudering van Israel se religie in terme van die kriteria vir 'n godsdienswetenskaplike 

ondersoek gestel. Godsdienswetenskap is die wetenskap wat die verskeidenheid van 

religiee van die verlede of die hede bestudeer sonder om te argumenteer vanuit 'n 

sekere religieuse tradisie, al behoort die ondersoeker self aan 'n bepaalde tradisie. 

Teologie (hetsy Christelik, Moslem of Hindu) daarenteen, bestudeer religie vanuit die 

leerstellings van 'n spesifieke tradisie wat as normatief aanvaar word (vgl KrOger 

1995:27). Rainer Albertz se vereistes vir 'n 'new conception of the history of Israelite 

religion' (1994a:11), voldoen myns insiens aan die vereistes vir die religieuse 

vraagstelling wat hierdie studie beoog. Die primere vereiste wat hy stel is dat 'n 

beskrywing van ou Israel se religie konsekwent histories en deskriptief sal wees en nie 

opsigtelik of onopsigtelik die agterdeur ooplaat vir dogmatiese of leerstellige 

vooronderstellings nie. 

1.3.1 lntrospeksie 

Die Aufklarungse ideaal van 'objektiwiteit' en 'neutraliteit' in die beoefening van 

wetenskap is egter nie moontlik nie. Betekenis is nie in 'n latente toestand in die bronne 

(hetsy tekstueel of materieel) teenwoordig waarop die interpreteerder kan parasiteer 

nie. Die interpreteerder se herkoms, opvattings, persoonlikheid en godsbeskouing 

bepaal bewustelik of onbewustelik watter vrae gevra word, die wyse waarop die bronne 

benader en ontsluit word en die eindresultate van die ondersoek (vgl Van Huyssteen 

1986:40-42; Vorster 1995:402-404). Vooronderstellings is inderwaarheid 'n voorvereiste 

vir die interpretasieproses, want daarsonder kan verstaan nie plaasvind nie (Le Roux 

1997:415-420; Albertz 1994a:130). Dit beteken dat enige godsdiensgeskiedenis 'n 

vergelykende onderneming is, want die 'vreemde' religie wat bestudeer word, word 

verstaan in terme van die 'eie' bekende (KrOger 1995:101 ). Dlt maak enige studie uniek 

en bepaal uiteindelik ook die bydrae en relevansie daarvan. Dit maak ook die studie 

persoonlik, relatief en oop vir teenspraak, want in die laaste instansie is dit my mening 

oor die rol wat putte en fontaine moontlik in Israel se religie gespeel het en nie van hoe 
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dit was nie. Die etiek van interpretasie vereis egter dat verantwoordelikheid geneem 

word vir vooronderstellings deur dit bekend te maak (vgl Deist 1997:377; Kruger 

1995:82-83; Shepherd 1994:11-16). As voorbeeld sal dit verderaan duidelik word dat 

die natuuraspek in ou Israel se godsdienshistoriese navorsingsgeskiedenis 'n 

verwaarloosde aspek gebly het as gevolg van die apologetiese agendas van geleerdes 

wat die uniekheid van Israel se religie teenoor die Kanaanitiese natuurreligiee wou 

bewys. 

Die relevansie van my biografiese perspektief vir hierdie onderneming le daarin dat ek 

dit as 'n Ou T estamentikus benader met 'n opleiding in 'n Lettere Fakulteit waar ek 

vroeg reeds met die historiese kritiek en die filosofiese waarheidsvraagstuk 

gekonfronteer is. As 'n volwasse vroulike student, met 'n eerste beroep reeds agter die 

rug, wat onvrede gehad het met die rigiede leerstellings en Skrifbeskouing van die 

Christelik-Protestantse kerktradisie waarin ek opgevoed is, was die insigte bevrydend 

en terapeuties. My magisterverhandeling en daaropvolgende navorsing was gerig op 

die relativering van omstrede kwessies in my kerktradisie, soos die doodstraf, die 

posisie van die vrou, homoseksualiteit en religieuse eksklusiwiteit, omdat mense 

daardeur benadeel is. 

Teen· die agtergrond benader ek die studie histories; die Hebreeuse Bybel as 'n 

merkwaardige versameling religieuse geskrifte; God as 'n karakter in die bybelverhale; 

die religie van ou Israel met respek en as verrykend tot my eie verstaan, en die vrou as 

fonteinmetafoor met empatie en groot deernis. 

1.3.2 Die konsep religie 

Die gebrek aan ten minste 'n werksdefinisie van die konsep re.ligie in die meeste 

godsdiensstudies van ou Israel, is 'n leemte wat reeds aangeroer is (vgl Dever 

1995:51). Die onderskeiding tussen 'religieus' en 'sekuler' is egter 'n mod erne Westerse 

onderskeiding. Die vergange skrywers het nie die verskillende lewensterreine in 

kompartemente ervaar nie. Hulle religieuse belewenis was onskeibaar van hulle 
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wereldbeskouing en die totaliteit van hulle bestaan (Deist 1990:9). Daarom is dit 

belangrik om uit te spel wat, in terme van die spesifieke vraagstelling, met die begrip 

bedoel word. 

Haught (1990:4-5, 158) se definisie van religie is 'n gepaste in Ieiding vir die doel van die 

studie. Hy beskryf religie as 'n soeke na 'n weg ('route-finding') deur die versperrings en 

grenservarings wat die norm ale gang van die lewe onderbreek, na 'n dimensie wat ons 

'misterie' kan noem, waar geglo word dat vervulling moontlik is. Hy brei daarop uit: 

religie ontstaan uit die mens se natuurlike bekoring met die misterieuse, en 'n behoefte 

om die uiterste, diepste grond (die 'ultimate') van die werklikheid te ervaar waar die 

probleme van die lewe hanteer kan word, en dit kom veral na vore waar die mens 

gekonfronteer word met beperkings in die lewe. 

Kruger (1995:55-57;1998) se siening sluit hierby aan in die sin dat hy ook die 

grenservarings van die lewe as vertrekpunt neem.3 Hy beskryf religie in terme van 'n 

prim ere menslike behoefte met twee aspekte wat dialekties aan mekaar verbind is. Die 

een is die integrerende funksie van religie. Dit is die behoefte van elke mens om op die 

diepste en wydste vlak, die lewe as betekenisvol, samehangend en ge'integreerd te 

ervaar. Religie is egter nie net vervulling, knusse geborgenheid en veiligheid nie. 

Religiee het ook 'n skadukant.4 Dit is terselfdertyd leegte, uitgelewerdheid en gevaar (vgl 

Kim 2001 :291-294). Die ander aspek van religie, gaan Kruger voort, is die 

transenderende funksie van religie, en dit behels die gelyktydige drang om aan te 

beweeg en die grenservarings telkens te transendeer. Toegepas op fonteine en putte 

ir:t Israel se religie, was die waterbronne met hulle lewegewende water vir ou Israel 

lokaliteite van integrasie en 'n goeie lewe, maar die omringende wildernis was altyd 'n 

3Vgl Zevit (2001 :11-17) se uitgebreide bespreking van verskillende definisies van religie vanuit die 
opstellers se dissiplinere en ideologiese agtergronde. Albertz (1994a:11) se definisie vir 'n 
godsdiensgeskiedenis van ou Israel, lui eenvoudig: 'religion as a reciprocal event between God and 
human beings.' Kruger se definisie word in die volgende hoofstuk meer volledig bespreek in die konteks 
van sy kondisionalistiese benadering tot religie. 

4Percesepe (1991: 128) maak die raak opmerking dat die verhaal van die mensdom se religiee uitwys 
dat absolute waarheid tot mag en terreur kan lei; absolute goedheid 'n monster kan verskuil en absolute 
skoonheid te vreeslik kan wees om te aanskou. 
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dreigende teenwoordigheid en droogtes en woestynwinde wat die putte opdroog, 'n 

gevaar waarmee hulle moes rekening hou. In wat hulle as 'n ordelike en chaotiese 

wereld beleef het, het hulle op die grens tussen lewe en dood verkeer. Hier, in die 

spanningsveld tussen rustige sekerheid en angs, het die 'drama and seriousness of the 

religious struggle of the Israelite people' (Aibertz 1994a:14) uitgespeel. Die verhale oor 

God wat in die woestyn vir Hagar 'n put voorsien, en vir die lsraeliete op hulle dorstige 

reis deur die woestyn, fonteine uit 'n rots laat vloei, is pogings om 'n 'roete' te vind 

(Haught) deur die syns- en sinsprobleme van hulle bestaan, of, in Kruger se terme, om 

integrasie te vind en dit in 'n verdere en dieper soeke te transendeer in die proses van 

hulle religieuse worsteling. 

1.3.3 Die intensie van die skrywers: empatiese verstaan 

In die bestudering van religie word elke moontlike paging aangewend om te verstaan 

hoe die spelers in die religie wat ondersoek word, hulleself en hulle wereld verstaan 

(Kruger 1995:88). Die uitdaging vir die ondersoeker, as buitestaander, is om te verstaan 

·hoe die outeurs van die Hebreeuse Bybel fonteine en putte in hulle lewenskonteks 

ervaar het. Dit beteken dat die waterbronne nie an sich bestudeer word nie, maar as 

fonteine-en-putte-soos-ervaar deur die lsraelitiese man en vrou, vanuit hulle gesigspunt 

en hulle perseptuele verstaan daarvan. In die Hebreeuse Bybel verwys talle skrywers 

uit verskillende groeperinge van die samelewing, op verskillende stadiums van die 

geskiedenis en onder verskillende omstandighede na fonteine en putte: storievertellers, 

historici, priesters, profete, wysheidsleraars en digters. Vanuit hulle historiese kontekste 

wou hulle deur middel van die waterbronne 'n waarheid tuisbring of kommentaar lewer. 

As ons die intensie en die vooronderstellings van die skrywers verstaan, kan ons iets 

te wete kom van die funksie wat die grondwaterbronne in hulle religie vervul het. Dit kan 

ook vir ons 'n aanvoeling gee vir die gevoelens en gedagtes van die gewone mense as 

hulle 'n put gegrawe of water uit 'n fontein geskep het. 'n Godsdiensgeskiedenis moet 

erns maak met ou Israel se menslike werklikheid (Aibertz 1994:18). Hierdie studie is 

minder ge"interesseerd in teoriee oor die wording van die teks, maar wil'n spreekbeurt 
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gee aan die anonieme rolspelers agter die teks van wie die vroue die mees 

verwaarloosde is. 

Om die skrywers se kognitiewe denke te peil is weens die aard van die bybelteks en die 

tyd- en kultuurgaping wat ons skei, nie 'n enkelvoudige taak nie. Die teks is egter ons 

primere getuienis oor Israel se religie, al voorsien dit slegs fragmentariese oorblyfsels 

van 'n verlore geheel wat deur 'n sensitiewe lees en gesonde verstand 'verbeel' moet 

word (vgl Eilberg-Schwartz 1990:92,238). Na aanleiding van Gadamer, beskryf LeRoux 

(1996:47-56) die eksegeseproses as 'n 'spel', vry van 'n vasgestelde metode om vaste 

sekerhede te ontdek, maar terselfdertyd nie vry van reels en sekere beperkings wat die 

spel kontroleer nie. Aan die bronne wat aanvullend tot die Hebreeuse Bybel gebruik 

word om die spel te kontroleer, word in 'n volgende paragraaf (§ 1.3.5) aandag geskenk. 

1.3.4 Historiese verweefdheid van religie en konteks 

Religieuse vraagstelling is per definisie histories omdat religiee historiese organismes 

is wat voortdurend gekondisioneer word deur ander geloofsisteme en die wisselende 

sosiokulturele en natuurkontekste waarin hulle gebed is. So gesien, moet 'n beskrywing 

van die rol van die grondwaterbronne in Israel s~ religie saambeweeg met die gang van 

hulle sosiale, ekonomiese en politieke geskiedenis (Aibertz 1994a:11). 'n Bespreking 

daarvan volg in hoofstuk vier. 

Die ondersoek beweeg op die terrein van die natuur in Israel se religie. Ekologiese 

antropologie wys daarop dat die klimaat en geografiese omgewing 'n belangrike invloed 

uitoefen op die soort kultuur wat in 'n bepaalde streek ontwikkel. Die beskikbaarheid en 

bereikbaarheid van water, of die gebrek daaraan, bepaal die aantal mense wat 'n 

gebied kan dra, hulle ekonomiese aktiwiteite, sosiale groeperinge, werksverdeling en 

politieke lotgevalle, terwyl die menslike waardes ten opsigte van die natuur en hulle 

uitleef daarvan, 'n resiprokale uitwerking, positief en negatief, op die natuuromgewing 

het (vgl Hardesty 1977:1-17). Baly (1970:254) se in die verband: 



10 

Among the most primary problems to which any group of people must 
seek an effective solution, are the problems of how to maintain physical 
life, and how to preserve an orderly society, and to maintain these, within 
the limitations imposed by the geographic environment in which they live. 

Die simbiotiese naasbestaan tussen die inwoners van Palestina en hulle fisiese 

natuuromgewing is diep hulle religieuse simboolwereld vasgele (Feliks 1981 :1 0). Dit het 

verreikende debatte in Bybelwetenskaplike kringe cor die aard van Israel se religie 

uitgelok: of dit werklik uit die staanspoor 'n historiese, monoterstiese religie was waarin 

Jahwe homself in die (heils)geskiedenis van Israel geopenbaar en van die natuur 

gedistansieer het, en of dit 'n politei"stiese natuurreligie soos die van hulle Kanaanitiese 

medeburgers en die res van die Vrugbare Halfmaan was. Hiermee hang die vraagstuk 

ocr die oorsprong van Israel se religie saam: nomadies of agraries, buite Palestina of 

binne Palestina, en die rol van watervoorsiening in die vestigingsproses op die 

heuwelland van Palestina (vgl Hiebert 1996:140-162; Lemche 1991:127; Gnuse 

1997:346-356; Boshoff 1994:226-227). Hieraan word in hoofstuk drie aandag gegee. 

In 'n gevallestudie soos hierdie, kom die verwysings fragmentaries deur die Hebreeuse 

Bybel voor, sodat die verhaal van ou Israel se watergate beswaarlik chronologies 

verhaalmatig aangebied kan word, maar deur aile tekste, ook die losstaande 

metaforiese verwysings in hulle ontstaanstyd en -konteks, en altyd teen die agtergrond 

van die ou Nabye Oosterse denkwereld, te beskou, kan 'n geheelprentjie met behulp 

van 'n paar verbeeldingshale, gekonstrueer word. Whitelam (1991 :66) wys op die 

gevaar van 'n teks op gesigwaarde interpreteer: 'The past in many traditional societies 

is living and dynamic and is used to address questions of the present'. Die taak bly dus 

om uit te vind watter funksie die verlede vervul het in die periode toe die teks tot stand 

gekom het. 
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1.3.5 Addisionele bronne vir die verstaansproses 

1.3.5.1 lkonografie 

Die studie is nie 'n ikonografiese stu die nie- dit sou 'n spesifieke metodologie vereis (vgl 

Keel1992:270-273; Cornelius 1994b:18-20; Klingbeil1999:5-8). Daar word egter ruim 

gebruik gemaak van ikonografiese materiaal om die 'ideewereld' van die ou Nabye 

Ooste, vera! ten opsigte van hulle wereldbeskouing en mitologie, te ontsluit. Vir die 

verstaan van die grondwaterbronne in ou Israel se religieuse denke, is dit onontbeerlik, 

want Israel het gegroei uit die kulture van die Vrugbare Halfmaan, en Palestina is gelee 

op die kruispunt van die kommunikasieroetes tussen Egipte en Mesopotamia, 'sharing 

a common world of ideas' (Cornelius 1994a:195) wat in die Hebreeuse Bybel 

gereflekteer word. In Keel (1997:8) se woorde: 'Iconography compels us to see through 

the eyes of the ancient Near East', en dien so as kontrolerende faktor om te verhoed dat 

die antieke wereld, wat radikaal van ons s'n verskil, vanuit ons voorstellingswereld 

gerekonstrueer word. 

Die krag van 'n visuele afbeelding le daarin dat dit meer kruis-kultureel as taal is omdat 

dit 'n grater ooreenkoms met die werklikheid wat uitgebeeld word, vertoon. 

'Pictures ... rarely lead to complete incomprehension, as happens with writing and 

speech' (Keel & Uehlinger 1998:395). Dit is ook uniek omdat die verskeidenheid waaruit 

die werklikheid bestaan, tegelykertyd vertoon word. Taal, as menslike en kulturele 

konstruk, is soms vaag en dubbelsinnig, terwyl met een oogopslag die verhouding 

tussen die verskillende elemente van 'n beeldgroep en die konstellasies van aktiwiteite 

op die prentjie waargeneem kan word. Selfs die ongeoefende oog kan die komplekse 

antieke ideewereld daarin herken (vgl Cornelius 1994a:196). Keel & Uehlinger 

{1998:393) gebruik die volgende voorbeeld: 'The word "goddess" is much more vague 

and ambigious than a picture showing a goddess standing, naked, with flowers in her 

hand, or clothed, enthroned, with a child on her lap' (my beklemtoning). In terme van die 

tema van die studie, kry die verbale uitdrukking 'vrugbaarheid' in die Hebreeuse Bybel 
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eers betekenis op 'n silinder- of stempelseel waarop 'n berg, plantegroei en fonteine 

voorkom. 

As volwaardige kuns van die ou Nabye Ooste, is ikonografie 'n selfstandige wetenskap 

wat nie bloot aangewend word om die bybelteks te illustreer of te regverdig nie 

(Cornelius 1994a:195; Klingbeil 1999:158-159). Die beeldmateriaal moet in eie reg 

verstaan, beskryf en in ontstaanstyd en -plek geplaas word voordat dit met die teks, in 

historiese konteks, in verband gebring word. Die soort vergelyking wat hierdie stu die in 

gedagte het is 'n poging om idees met idees te vergelyk en die bybelteks teen die groter 

ou naby Oosterse denkwereld te verstaan. 'n lkonografiese aanpak vereis dat teks en 

beeld wat vergelyk word, geografies en temporeel so na as moontlik bymekaar sal 

aansluit (Keel & Uehlinger 1998:11). Hierdie studie is histories, maar nie bloot in die sin 

van chronologie nie- 'n fenomeen (fonteine en putte) word ondersoek in 'n groterwereld 

van relasies. Die tema water is een van die homoversele temas van menswees. 'n 

Afbeelding uit die Laatbronstydperk en 'n houtsneewerkie van dieselfde verskynsel uit 

die Middeleeue is op grond van die mensdom se gemeenskaplike menswees 

vergelykbaar en verhelderend tot die verstaan van die verskynsel alhoewel dit op 

kultuurvlak verskil. 

Die studie steun grootliks op ge"interpreteerde beeldmateriaal uit publikasies van 

Othmar Keel en lede van die 'Fribourgskool' van die Biblisches lnstitut aan die 

Universiteit van Fribourg, Switserland, waar baanbrekerswerk op die gebied van die ou 

Nabye Oosterse ikonografie gedoen word. 

1.3.5.2 Argeologie 

Argeologie, volgens die Amerikaanse argeoloog William Dever. (1995:52), kan soos 

teksanalises, nooit objektief wees nie, 'but it can get at least as close, perhaps closer 

to wie es eigentlich gewesen war, because of its emphasis on tangible things, in their 

context both environmental and cultural.' Met die verwydering wat gekom het tussen 

Bybelwetenskap en Siro-Palestynse argeologie, staan argeologie as 'n selfstandige 
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dissipline nie meer in diens van die bybelse gegewens nie. Dit kan lig werp daarop, 

maar moet omsigtig hanteer word as bevestiging van die tekstuele gegewens, 

grotendeels omdat die historisiteit van die Hebreeuse Bybel nie betroubaar is nie {Dever 

1990:79). Op die terrein van fonteine en putte lewer argeologiese bevindings 'n 

magdom van inligting omdat die aanleg van dorpe en stede en die voortbestaan 

daarvan volledig afhanklik was van bereikbare en standhoudende watervoorsiening {vgl 

Scheepers 1984:133-151). Argeologie beskryf hoe stede se watervoorsiening tydens 

'n vyandelike beleg beveilig is; die strategiese ligging van fonteine of putte by 

nedersettings en dorpe; die afstand wat die waterdraers moes afle; die aard van die 

kruike waarin die water vervoer is; die stoorplek daarvan in die huise en meer. In die 

verdere hoofstukke sal die waarde van argeologiese data vir die stu die in terme van die 

wei en wee van gewone mense, waaronder die vroue as waterskeppers en 

tuisteskeppers in die bybelse tyd, duidelik word. 

1.3.5.3 Feministiese hermeneutiek 

Die teks word deur die oe van 'n vrou gelees. Daar word aanvaar dat die Hebreeuse 

Bybel bestaan uit androsentriese geskrifte met 'n manlike agenda omdat dit in 'n 

patriargale kultuur ontstaan het. Feministiese bybelwetenskaplikes lees die teks met 

suspisie, 'teen die grein' van die manlike agenda en gee die vroue in die verhale 'n 

spreekbeurt, 6f die teks word pertinent gedekonstrueer en 'n nuwe lesing gebied (vgl 

Bach 1999:xxv). Waar toepaslik, word in die studie iets van beide gedoen. Fonteine en 

putte in die Hebreeuse Bybel was simbole van vroulikheid en seksualiteit, maar in die 

publikasies van die tradisionele navorsingsgemeenskap van die Hebreeuse Bybel kom 

daar baie min van tereg. Omdat daar min twyfel bestaan dat die bybelskrywers manlik 

was, word in die diskoers na hulle in manlike voornaamwoorde verwys. Met Davies 

(1995:25) neem ek die kwessie van die tradisionele benaming 'aartsvaders' op, maar 

kontra sy besluit om dit te behou, verkiesek om aan die aartsmoeders ook erkenning 

te gee deur na die 'voorouers' te verwys. 
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1.3.6 Dimensies van religieuse vraagstelling 

Die stu die van religiee kan op verskillende vlakke plaasvind, waarvan KrOger (1995:77) 

agt vlakke wat mekaar oorvleuel, onderskei: 

(1) die verkryging en beskrywing van die eksterne data 

(2) introspeksie 

(3) die verstaan van die intensie van die skrywers 

(4) die vasstelling van verklarende patrone (teorievorming) 

(5) evaluering (die waarheidsvraag) 

(6) religieuse denke 

(7) mistiek 

(8) moraliteit 

Die ondersoek dek slegs die eerste vier vlakke: die eksterne gegewens van fonteine en 

putte in hulle verweefde bestaanskontekste binne die ou Nabye Ooste, word beskryf 

deur die interpretasie van die teks van die Hebreeuse Bybel, ikonografiese materiaal en 

argeologiese data ( 1), met die bewussyn dat die onderneming nie 'objektief' of 'neutraal' 

plaasvind nie (2). Daar word gepoog om die grondwaterbronne te verstaan uit die 

oogpunt van die individuele lsraelitiese vrou en man, die familie, die grater gemeenskap · 

en die politieke beleidmakers, elk met haar/sy/hulle daaglikse behoeftes en belange by 

die beskikbaarheid van water (3). Verder word deurgaans op vergelykende wyse 

verbande gele tussen die waterbronne en die netwerk van relasies in wyer werelde (oak 

buite die Vrugbare Halfmaan) waarin hulle optree, om 'n verklarende patroon te vind. 

In hoofstuk twee word die interpretasie-strategie voorgele en 'n model antwerp om 

hierdie funksie te vervul (4). 

1.4 Literatuuroorsig van navorsing oor fonteine en putte 

Na my wete bestaan daar slegs een monografie wat oor fonteine en putte handel, en 

dit is Jones ( 1928) se Quelle Brunnen und Zisterne im A/ten Testament. Die werkie van 
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33 bladsye maak gebruik van die beskikbare argeologiese en geografiese inligting van 

die tyd om kultuurhistoriese gegewens oor fonteine en putte in die ou Nabye Ooste in 

die tyd van die Hebreeuse Bybel te gee. Jones beskryf waar fonteine voorgekom het; 

hoe putte gegrawe is; die gereedskap waarmee dit gegrawe is en die water na die 

oppervlakte gebring is; hoe gekapte waterbakke gelyk het en die funksies daarvan. Hy 

verbind sy inligting krities met die teks, wat dit 'n waardevolle, hoewel gedateerde 

naslaanwerkie maak. 

Daar bestaan een publikasie met die algemene element van water as tema in Israel se 

religie. P Reymond se omvattende werk, L 'eau, sa vie, et sa signification dans L 'ancien 

Testament (1958), wat as 'n Vetus Testamentum Supplement verskyn het, is 'n 

volledige bran van inligting oor die metaforiese gebruik van al die waterterme in die 

Hebreeuse Bybel vanuit 'n teologiese perspektief. Die feit dat die boek nooit vertaal is 

nie, is 'n aanduiding dat die onderwerp nog geen groat belangstelling uitgelok het nie. 

Hernude belangstelling in die mitologiese aspek van Israel se religie het die afgelope 

twee dekades aanleiding gegee tot 'n aantal werke met die chaosstrydmotief en die 

water- en stormpolemiek teen Baalisme as tema.5 Hulle interesse bly egter verwyder 

van fonteine en putte as die bronne van water. 

0 Keel se Symbolism of the Biblical world (1997) waarin hy die ou Nabye Oosterse 

ikonografie en die Psalmboek behandel, is nader aan die kol, maar daarin word ook nie 

meer as twee bladsye aan fonteine en putte gewy nie. 

Algemene werke oor die historiese geografie van Palestina die bybelse tyd, soos D Baly 

se The geography of the Bible ( 197 4), Keel eta/ se Orte und Landschaften der Bibel (2 

volumes [1982 & 1984D se waarde le daarin dat dit die lokaliteit van spesifieke fonteine 

en putte geografies en histories in konteks plaas. 

5Vgl Day (1985); Kloos (1?86); Batto (1992) & Woods (1994). 
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T eologiese woordeboeke en brokstukkies uit kommentare maak grootliks staat op die 

inligting van gedateerde standaardbronne soos die van Jones en Reymond. Dit wil 

voorkom asof niemand onlangs nuut oor fonteine en putte gedink het nie. 

Van die bronne oor die ekologiese aspek van Israel se religie,6 was Theodore Hiebert 

se benadering in The Yahwist's landscape (1996) die naaste aan wat hierdie studie ten 

doel het. Die rede wat hy aangee vir die geringskatting van die natuur en 

natuurfenomene in die godsdiensgeskiedenisse van Israel verklaar waarskynlik waarom 

fonteine en putte nog nie die belangstelling geprikkel het nie. 7 

Hy beweer dat bybelwetenskaplikes en algemene literatuur oor die Westerse ekologiese 

waardes, die natuur voorstel as 'n probleem vir die skrywers van die Hebreeuse Bybel 

(Hiebert 1996:4-19). Hy haal Wright, Mowinckel, Von Rad, Alt, Barr, DeVaux en ander 

aan wat Israel se religie as histories en daarom uniek wil 'bewys' teenoor hulle bure se 

natuurreligiee. Volgens Mowinckel: 'On the whole this historical character is a really 

fundamental feature of the religion of lsraei.. .. This is what made Israelite religion 

something essentially different from the "natural" religions and "nature-religions" of the 

Near East' (Hiebert 1996:8). Hierdie beskouing van die orientasie van die bybelse 

tradisies het 'n bepalende aandeel gehad in die devaluering en ontmistifisering van die 

natuur in die modernistiese Westerse denke. 

Die opvatting berus op 'n aantal digotomiee en vooronderstellings omtrent Israel se 

natuuromgewing en hulle religie wat strek uit 'n tradisie wat feitlik punt vir punt die 

kriteria vir 'n religieuse ondersoek hierbo weerspreek. Deur dit kortliks uit te wys, sal die 

waarde van 'n kondisionalistiese of integrerende benadering wat hierdie studie volg, 

duidelik word. Die benadering word in die volgende hoofstuk, waarin die interpretasie

strategie van die studie uiteengesit word, bespreek. 

6Vgl Feliks {1981); Loader {1991). 

7Met sy fokus op die gelaagdheid van Israel se religie, is Albertz 'n uitsondering. Hy beskryf die 
pieteit van die familie in die voormonargale tyd wat hulle god naby en selfs besorg oor hulle waterbronne 
ervaar het (1994a:36). Dit is belangrik, want die rol van fonteine en putte speel af in die informele 
godsdiensbelewing van die familie- en gemeenskapskring. 
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'n Eerste digotomie waarop Mowinckel en ander se opvatting berus, is dat geskiedenis 

teenoor natuur staan, met die veronderstelling dat geskiedenis van 'n hoer orde as 

natuur is. 8 Natuur en geskiedenis is dus aparte en nuttige kategoriee vir die analise van 

religiee. Die onderskeiding was egter vreemd vir die Bybelskrywers vir wie die wereld 

'n metafisiese eenheid was waarin hulle 'n betekenisvolle bestaan gevoer het (Hiebert 

1996:153). Die apokaliptici het later alles verander- hulle het 'n ander wereld op 'n 

ander metafisiese vlak in die vooruitsig gestel. Die religie van die Hebreeuse Bybel voor 

die ballingskap was eenvoudig 'n religie uit die aarde (met haar ondergrondse water), 

en meer spesifiek uit die Palestynse agrariese hooglande wat die bestaanskonteks van 

die outeurs was. Die evaluerende toon van die digotomie geskiedenis versus natuur, 

veronderstel die verouderde opvatting dat religiee ontwikkel het van primitiewe 

natuurreligiee tot meer gesofistikeerde historiese religiee. Religiee is egter uniek en sui 

generis en kan nie tot 6f 'geskiedenis' 6f 'natuur' gereduseer word nie. Hulle is beide. 

'n Tweede digotomie beweeg op die geografiese terrain waarvolgens woestyn teenoor 

saaigrond gestel word (Hiebert 1996: 19-22). Daarmee word veronderstel dat Israel se 

voorouers rondtrekkende nomadiese of semi-nomadiese veeboere van die Negev en 

Oosjordaanse woestyngebied was, wat saam met hulle god Jahwe, Palestina van buite 

binnegekom het waar hulle die Kanaanitiese landbouers met hulle veelvoud van 

natuurgode ontmoet het. Jahwe van Israel was nie aan natuurruimtes en -fenomene 

gebonde soos Baal van die Kanaaniete nie, maar gemoeid met die wei en wee van 

bewegende mense ('n god van die geskiedenis). Die gevolg is dat mens en natuur van 

mekaar geskei word, mens word subjek en natuur objek. Maar nuwe teoriee oor Israel 

se vestiging in Palestina toon dat hulle nooit 'n nomadiese bestaan gevoer het nie, maar 

dat die meerderheid gevestigde Palestynse landbouers was wat soms seisoenaal met 

hulle vee getrek het. Die 'vestiging' was waarskynlik 'n vreedsame proses wat binne 

Palestina plaasgevind het waar hulle die Kanaanitiese religie uit die staanspoor volledig 

gedeel het (vgl Hiebert 1996:19; Lemche 1991; Smith 1971:21). Die proses was veel 

meer kompleks as wat hier voorgegee word en is steeds 'n gedebatteerde onderwerp 

8Gebaseer op die Platoniese en Cartesiaanse onderskeiding tussen liggaam en gees wat deur Hegel 
op die evolusionere ontwikkeling van religiee toegepas is (Hiebert 1996:15-16). 
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in Bybelwetenskaplike kringe, maar wat ek (en Hiebert) wil aantoon, is dat Israel se 

mense (en hulle god) 'n diep verbintenis met die grond en die natuur gehad het omdat 

hulle landbouers en nie nomade was nie. Die punt word mettertyd meer volledig 

ontwikkel. Israel se god was dus 'n god van mense sowel as van die natuur en die 

waterbronne waar god en mens mekaar ontmoet het. 

Uiteindelik wil Hiebert se dat verskuilde teologiese vooronderstellings en belange vir 

lank die natuuraspek in Israel se religieuse denke onderdruk het en dat natuurfenomene 

soos fonteine en putte, veral in die populere religie en die kultus van die familie waar die 

vrou die Ieiding geneem het, beslis 'n rol gespeel het. Die tekste moet nuut en eerlik 

ge"interpreteer. word, sender verskuilde agendas en met 'n ge"integreerde siening van 

die wereld. Dit is wat die studie wil doen, want dit is nog nie gedoen nie, en daarin le die 

relevansie van die onderneming. 

1.5 Uiteensetting van die studie 

In hoofstuk twee word die interpretasie-strategie wat in die studie gevolg word, 

uiteengesit. Dit moet kan rekenskap kan gee van Israel se religie as 'n altyd

veranderende, gekondisioneerde fenomeen in wyer werelde van relasies wat ook intern 

'n veelkantigheid en meervlakkigheid vertoon. 

In hoofstuk drie word 'n oorsig gegee van die aard van ou Israel se religie en die fisiese 

werklikheid van Palestina se klimaat, landskap en waterbronne om die agtergrond op 

te stel waarteen die bronne ge"interpreteer word. 

Die daaropvolgende hoofstukke word gewy aan die interpretasie van verwysings na 

fonteine en putte. Die hoofstukke volg 'n denkbeeldige wyerlopende lyn van konkrete 

tot abstrakte (metaforiese) verwysings. 
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Hoofstuk vier behandel die konkrete verwysings na fonteine en putte in die epi~se 

verhale en historiese tekste van die Hebreeuse Bybel waarin hulle op die verskillende 

kultuurterreine van ou Israel 'n rol gespeel het. 

In hoofstuk vyf kom die letterlik-uitgebreide verwysings onder die soeklig. Die motief 

van die wonderbaarlike ontstaan van water in die wildernis wat regdeur die Hebreeuse 

Bybel en in die ou Nabye Oosterse mitologie voorkom, word bespreek. 

Hoofstuk ses handel oor die metaforiese verwysings na die waterbronne om te verstaan 

watter waarde en betekenis ou Israel aan fonteine en putte geheg het dat hulle in die 

Hebreeuse Bybel as metafore vir die vrou, Jahwe en die wysheid gedien het. 

Hoofstuk sewe is die slothoofstuk waarin die slotbevindings van die studie gestel word. 
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HOOFSTUK TWEE 

INTERPRET ASIE-STRATEGIE 

2.1 lnleidende opmerkings 

Enige godsdienshistoriese ondersoek van ou Israel moet binne 'n verstaanshorison van 

die spesifieke aspek wat ondersoek word - in hierdie geval die fonteine en putte van 

Palestina- plaasvind. Grondliggend vir die stu die is vrae soos: Hoe het die waterbronne 

in die religieuse uitdrukking van ou Israel gefunksioneer? Hoe kan ons die betekenis 

daarvan vasstel? Wat word verstaan onder ou Israel se religie? In hierdie hoofstuk word 

'n interpretasie-strategie bekendgestel wat Jig werp op die vrae. Religiee word benader 

as simboliese sisteme in die sin dat hulle simbolies uitdrukking vind in hulle mites en 

verhale oor ondergrondse water; in hulle ikonografiese uitbeeldings en in hulle geloof 

in gode en negatiewe kragte (Zevit 2001 : 15; Albertz 1994a: 11 ; Haught 1990:85;90, 155). 

Sodanige strategie moet ook in die bree kan rekenskap gee van die feit dat ou Israel se 

religie in die eerste plek nie staties was nie. Volgens die weergawe van die Hebreeuse 

Bybel strek die religieuse geskiedenis van Israel oor 'n tydperk van bykans 'n duisend 

jaar - vanaf omstreeks 1250 VAJ tot die mid del van die tweede eeu ( 165 VAJ) - en soos 

aile religiee, weerspieel dit die sosiopolitiese en -kulturele skuiwe wat die gemeenskap 

ondergaan het. Religiee behou nie hulle betekeniskrag vir 'n onbepaalde tyd nie. Soos 

Israel met die ballingskap ervaar het, vervaag hulle en sterf en word weer gevitaliseer 

en herontdekin 'n polsende historiese proses (Kruger:1995:68; Eliade:1958:200-201). 

Tweedens moet in ag geneem word dat ou Israel se religie nie 'n monolitiese entiteit 

was nie. Dit vertoon intern 'n sosiale gelaagdheid wat die amptelike staatsreligie en die 

persoonlike vroomheid van die familiegroepe insluit, sowel as verskillende 

streekstradisies wat in die Suidryk en die Noordryk geleef het (vgl Albertz 1994:11-21; 

Van der Toorn 1996). Ons kan verwag dat die betekenis van fonteine en putte 

wisselende nuanses in verskillende kontekste sal vertoon. Derdens is ou Israel se religie 

nie homogeen nie. Dit is nie vry van be"invloeding en kondisionering deur die religieuse 
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uitdrukkings van die omringende kulture wie se kosmologie, ekonomie en waardes hulle 

deel nie. Dit staan as 'n relatiewe laat toevoeging binne die bree stroom van ou Nabye 

Oosterse tradisies en slegs deur die waterbronne in hulle groter bestaanskonteks te 

bestudeer, kan die aspekte wat ooreenstemming vertoon, onderskei word van die 

unieke kultuurspesifieke aspekte daarvan in ou Israel se religieuse uitdrukking. Vierdens 

bly Hesche! (1991 :3) se opmerking '[n]o religion is an island' in die breedste sin geldig, 

want uit religieuse geskrifte en die letterkunde en kuns van die mensdom deur die eeue, 

is dit duidelik dat sommige religieuse simbole, waaronder water, homoverseel stand 

gehou het op grond van die mensdom se gemeenskaplike menswees (Eiiade 1958:188-

215).9 Dit is wat 'verstaan' tussen kulture en religiee wat geografies en temporeel van 

mekaar geskei is, moontlik maak (vgl Kruger 1995:205). Hierdie ondersoek is immers 

die poging van iemand vanuit die Westerse industriele/elektroniese eeu om 'n 

verskynsel te verstaan wat in die ou Nabye Oosterse agrariese era voorgekom het. 

2.2 Werkswyse 

Die ondersoek word gedoen deur 'n aantal benaderings tot religieuse uitdrukkings uit 

verskillende dissiplines op te weeg en te evalueer in 'n poging om 'n interpretasie

strategie te vind wat kan rekenskap gee van die aard van ou Israel se religie soos 

hierbo beskryf. 'n Eksemplariese keuse is gemaak, met die volle wete dat al die 

moontlikhede nie uitgeput is nie, ten einde 'n ruimte af te baken waarbinne die 

benadering wat hierdie studie onderle, afspeel. Die interpretasieproses in religieuse 

vraagstelling vind volgens Kruger (1995:34) op drie maniere plaas: deur ag te slaan op 

die individu se belewenis daarvan, deur die natuur, menslik en nie-menslik, te 

ondersoek en deur te luister na die getuienisse van kulture en gemeenskappe van die 

hede en die verlede daaroor. Die volgende benaderings word kortliks ondersoek: 

9Vgl Eilberg-Schwartz (1990:102) se uitspraak oor die geldigheid van godsdiensvergelykende 
studies, naamlik dat die kontekstue/e strategie wat religiee slegs op eie terme probeer verstaan, die 
diffusionistiese strategie wat slegs religiee vergelyk wat temporeel en geografies in verbinding is en die 
metaforiese strategie wat ook religiee wat temporeel en geografies van mekaar verwyder is, vergelyk, 
mekaar nie uitsluit nie, maar komplementeer op grand van die simboliese {'metaphorical') aard van 
menslike ervaring. 
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• Die dieptepsigologiese benadering van C G Jung. 

• Die fenomenologiese benadering van Mircea Eliade. 

• Die kulturalistiese benadering van Don Cupitt. 

• Die retoriekbenadering van J N Vorster. 

• Die biogenetiese strukturalistiese benadering van C Laughlin, J McManus & EG 

d'Aquili. 

• Die kondisionalistiese benadering van J S Kruger. 

2.3 Verskillende benaderings tot religieuse vraagstelling 

2.3.1 Die dieptepsigologiese benadering van Carl Jung 

Jung se bydrae tot die gesprek is op die vlak van universele 'verstaan' tussen kulture 

en hulle simbole op grond van die gedeelde erfenis van 'menswees' in die mensdom se 

evolusionere geskiedenis. 

Vanuit die dieptepsigologie is Jung se siening van simbole gekoppel aan sy verstaan 

van die struktuur van die menslike psige. Hy gaan uit van die standpunt dat soos die 

liggaam 'n museum van organe met 'n lang evolusionere geskiedenis is, is die psige nie 

tabula rasa by geboorte nie, maar reeds deel van 'n biologiese ontwikkelingsproses 

vanaf die prehistoriese mens (Jung 1977:228). Die self is die mens se totale 

persoonlikheid en bestaan uit die bewuste en die onbewuste - twee subjekte in een 

persoonlikheid (Jung 1977:193). Die bewuste is die 'ek' of die 'ego' wat die omgewing 

bewustelik ervaar. Die onbewuste bestaan op twee verdere vlakke: die persoonlike en 

kollektiewe onbewuste. Die persoonlike onbewuste is waarheen persoonlike ervarings 

uit die bewuste verdwyn as dit vergeet of onderdruk word en wat deur assosiasie weer 

na die bewuste terugkeer in die vorm van deja vu-ervarings (vgl Jung 1977:198-202). 

Die kollektiewe onbewuste is die diepste laag van die menslike psige waar die individu 

verdwyn en een word met die bewussyn van die universele mensdom waar almal met 

mekaar en met die natuur een is. 'There we do not know if something happened to you 

or to me. In the underlying collective level there is a wholeness which cannot be 
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dissected' (Jung 1977:38-39). Hier leef die instinktiewe inhoude (argetipes) wat inherent 

en universeel is vir aile mense sonder dat dit teruggevoer kan word na herinneringe van 

gedeelde ervarings (vgl Jung 1977:227-243). 

Simboliek is die diskoers van die onbewuste en dit kom tot uitdrukking in die simbole 

van formele religiee, in terapie of spontaan in individuele drome. Soos dit die taak van 

die psigo-analis is om die simbole te interpreteer in 'n poging om die dromer se psigiese 

ekwilibrium te herstel, is die rol van simboliek in religiee as psigoterapeutiese sisteme, 

om ons oorspronklike natuur en instinkte uit die kollektiewe onbewuste tevoorskyn te 

bring wat die behoefte om aan die universele mensdom en die natuur te 'behoort', 

bevredig (Jung 1977:253-264). Want, se Jung, in ons tegnokratiese wereld het ons die 

emosionele inhoud van 'Meeder Aarde' en 'Onse Vader' verloor (1977:254). 

Jung bevestig die eenheid wat in die onbewuste bestaan tussen die mens en die fisiese 

natuur. Hy sou toelaat vir die historiese en unieke betekenis wat fontaine en putte vir die 

individu inhou, maar die individu, vanwee 'n diep gesetelheid in sy of haar kollektiewe 

onbewuste, bly verbonde aan die simboliese universum van die kollektiewe mensdom. 

Dit beteken dat in 'n Jungiaanse perspektief, fontaine en putte ge"interpreteer sou kon 

word as simboliese uitdrukkings van diep-gesetelde argetipiese, algemeen-menslike 

ervarings, vrese en verwagtings. 

Die inherente probleem met Jung se teorie is dat dit eensydig algemeen-menslik en 

tydloos kan funksioneer. Dit hou die gevaar van essensialisme in. Hy laat nie voldoende 

ruimte vir die kulturele uniekheid van religiee nie en tensy hierdie verband in ag geneem 

word, bestaan die moontlikheid dat die waterbronne arbitrer ge"interpreteer word. 

2.3.2 Die fenomenologiese benadering van Mircea Eliade 

In sy boek Patterns in comparative religion (1958) ondersoek Eliade vanuit die 

fenomenologie die patroonmatige ooreenkomste in die wyses waarop die religieuse 

mens die sakrale ervaar, en beskryf nie die histories-kulturele kontekste van religieuse 
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fenomene wat die verskille tussen kulture se verstaan van die waterbronne sou uitwys 

nie (vgl Eliade 1958:461-462). 

Hy gebruik die konsep hierofanie (wat nie wesenlik verskil van 'n religieuse simbool nie) 

as die wyse waarop die sakrale in die profane werklikheid manifesteer (Eiiade 1958:7 

ev). Alles wat tot die mens se leefwereld behoort- 'n boom, 'n klip, die maan en 'n 

fontein - kan 'n hierofanie wees, en was dit waarskynlik op 'n stadium. Die krag van 'n 

hierofanie is daarin gesetel dat bykans enige natuurlike, profane voorwerp die 

draagmiddel kan word vir die toetrede van die sakrale tot die profane werklikheid. Dit 

sal verderaan duidelik word dat putte en fonteine in die ou Nabye Ooste voldoen aan 

Eliade se opvatting van 'n hierofanie. Eliade wys daarop dat 'primitiewe' gemeenskappe 

die ganse kosmos as 'n hierofanie ervaar het waarin hulle geborge gevoel en die 

werklikheid as betekenisvol beleef het. 

Hierofaniee word uiteindelik vervang deur 'n sisteem van simbole waardeur hulle 

gekontinueer word. Dit bring ons by Eliade se strukturele verklaring van simbole wat hy 

die 'logic of symbols' noem. Daarvolgens is simbole nie arbitrere skeppings van die 

menslike psige nie, maar funksioneer hulle volgens hulle eie logiese beginsels in 

samehangende patrone (Eiiade 1958:453). Die simboliese patrone; soos die simboliek 

van water, is gebaseer op hierofaniese verskynsels wat in illo tempore van die 

mensdom se religieuse denke plaasgevind het (Eiiade 1954:28). Alhoewel hulle 

oorspronklike betekenisse vandag nie meer onthou word nie omdat hulle mettertyd 

nuwe 'historiese' betekenisse in verskillende religiee gekry het, bly hulle basiese 

strukture dieselfde en leef hulle voort in die onbewuste van die mens en in die mites en 

rituele van religieuse gemeenskappe waar hulle werksaam is om die sakrale te 

openbaar (Eiiade 1958:450). Die dieper betekenis van water as 'nuwe lewe' leef 

byvoorbeeld voort in die sakrament van die doop. Simbole verloor hulle betekeniskrag 

en die wat nie meer verband hou met die essensiele universele simboliese sisteme nie, 

degenereer en dra nie meer by tot outentieke religieuse ervarings nie (Eiiade 1958:440-

446). 
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Die neiging van simbole om die grootsmoontlike aantal dinge en situasies te integreer 

in 'n oorkoepelende universele patroon, het die uitwerking dat dit die mens se 

fragmentariese bestaan in die kosmos orden. Ons sal sien dat fonteine en putte 'n 

betekenisvolle stempel op al ou Israel se kultuurterreine afgedruk het omdat hulle 'n 

ordeningsfunksie in die religieuse denke van die ou lsraeliete gehad het. Hulle was 

lokaliteite van integrasie in 'n wereld wat as bedreigend en chaoties ervaar was. 

Volgens Eliade gee simbole as hierofaniee betekenis aan die menslike eksistensie 

deurdat hulle homo religiosus se beperkte historiese, profane werklikheid 'oopbreek' na 

die universele sakrale. 'For thanks to his symbols, the real existence of primitive man 

[sic] was not the broken and alienated existence lived by civilized man today' (Eiiade 

1958:456). Die 'real existence'-uitspraak van Eliade is problematies en dit bring ons by 

die leemtes in Eliade se denke. 

Soos Jung, le Eliade in sy boek eensydig klem op die algemene en universele teenoor 

historiese partikulariteit van simbole. Hy heg meer waarde aan die universele aspekte 

van religieuse ervaring omdat die basiese struktuurvan die simboliese sisteem, vanwee 

die primordiale oorsprong daarvan, universeel en onveranderlik is. Hy plaas simbole wat 

by sodanige universele sisteem in pas, op 'n 'hoer', meer outentieke religieuse vlak as 

histories-gesitueerde simbole (Allen 1978:203-224). Homo religiosus se religieuse 

belewenis is dus meer verhewe as dit nie beperk word deur 'the terror of history' wat 

wanhoop en nihilisme meebring omdat dit nie ruimte laat vir die openbaarmaking van 

die heilige wat die alledaagse bestaan transendeer nie (Eiiade 1954:161). 'Eiiade 

perceives of religion as a total existential orientation' (Allen 1978:241). Daarom is die 

'primitiewe' mens, wat die totale werklikheid as sakraal ervaar, vir hom die norm van 

reele bestaan ('real existence'). Hierdie siening is 'n uitgediende antropologiese beginsel 

en evolusionistiese beskouing van religiee. Sodanige vooronderstelling neig nie aileen 

eensydig tot veralgemening en geringskatting van die histories-partikuliere nie, maar sy 

waarde-uitsprake plaas Eliade se fenomenologiese werkswyse onder verdenking. 
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2.3.3 Die kulturalistiese benadering van Don Cupitt 

Cupitt se uitgangspunt in sy boek The time being (1992), is radikaal ku/turalisties en nie

rea/isties. Kulturalisme is die oortuiging dat kultuur primer en alles-insluitend is en 

volgens Cupitt is dit per implikasie ook nie-realisties, want niks bestaan op sigself, 

onafhanklik van die tekensisteem van 'n spesifieke kultuur nie (1992:64). Teenoor Jung 

en Eliade wat nie voldoende oog het vir die verskille tussen kulture nie, grens Cupitt se 

benadering aan kulturele relativisme wat die gevaar inhou van algehele diskontinuiteit 

tussen kulture. Cupitt ontken die dualisme van die skynlwese onderskeiding 

('appearance/reality distinction') wat die wereld in terme van die voorhandene en die 

werklikheid daaragter voorstel. Eliade se hierofaniee wat die sakrale vanuit 'n 

metafisiese dimensie bekendstel en Jung se geobjektiveerde onbewuste wat ons 

lewens rig, is 'n sprekende voorbeeld van wat Cupitt die skynlwese onderskeiding 

noem. Die meeste groot religiee van die wereld berus op hierdie onderskeiding. Hulle 

leer mense om hulle lewens te rig op 'n metafisiese God en 'n veraf, ewige doel buite 

hulleself, terwyl dit menslike opvattings is wat tyd-, plek- en kultuurbepaald is (Cupitt 

1992:11 ,48-49). 

Die objektiewe wereld was nie eers daar voordat mense idees en teoriee daaroor 

gevorm het nie. Niks is pre-linguisties nie; die wereld is 'n kontinuum van taalgeskepte 

ervaring, niks meer nie. Alles word deur ons persepsies daarvan gevorm en persepsies 

is teorie-gelade. Ons interpreteer voortdurend en interpretasie kan nooit 'onskuldig' 

wees nie want dit vind plaas deur middel van taal waarvan die betekenis en konvensies 

deur ons kultuur bepaal is. Kultuur vorm ons denke, gevoelens, waardes en individuele 

persoonlikhede. 

Simbole is taaltekens waarmee ons die sigbare werklikheid skep en orden deur die 

menigte objekte waarmee ons elke oomblik gekonfronteer word, te onderskei en te 

klassifiseer. Hulle verwys nie na iets metafisies 'daarbuite' of 'hierbinne' nie. Religie, 

wetenskap en moraliteit het nie 'n metafisiese vlak nie; die gode is die mens se geloof 

in hulle en waardes is ons 'commitment' aan hulle (Cupitt 1992:38). Persoonlike vryheid, 
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en die sin van die I ewe, is gelee in die beset dat alles histories is. Waardes en moraliteit 

is nie onaantasbaar nie en kan hersien en herevalueer word (Cupitt 1992:170). 'n 

Religieuse persoon is iemand wat bestaande kanoniese simbole en kulturele 

stereotipering bevraagteken en die mag wat in taal opgesluit is aanwend om nuwe 

waardes te skep, nie ter wille van 'n metafisiese doel nie, maar om die uitnodiging tot 

die lewe te aanvaar, want ten slotte is ons net 'beings-in-time for the time-being' (Cupitt 

1992:173). 

Soos genoem, neig Cup itt tot kulturele relativisme want implisiet ontken hy die mate van 

verstaan en vertaling van betekenisse wat tussen verskillende kulture as taalkomplekse 

moontlik is. Sy benadering dra by tot die verstaan van die 'eiesoortige' aspekte van 

fonteine en putte in die Hebreeuse Bybel. Dit behels die wisselwerking wat intern tussen 

die waterbronne en Israel se wereldbeskouing, godsbeskouing, politiek, ekonomie, 

ensovoorts bestaan het. Verder bevestig hy, met sy klem op die veranderlikheid en 

vloeibaarheid van alles, die veranderende perspektiewe op die watergate wat deur die 

geskiedenis voorgekom het omdat geen kultuur of religie het 'n stabiele identiteit nie. 

Die aspek van sy teorie kontrasteer skerp met Eliade se voorstelling van universele 

simboliese strukture en Jung se argetipes wat juis vanwee die konstantheid van hulle 

betekenisse, singewend is vir aile kulture. 

2.3.4 Die retoriekbenadering van J N Vorster 

Vorster (1995) sluit by Cupitt se kulturalistiese model aan deurdat taal as 'n sentrale 

aspek van kultuur, 'n belangrike rol daarin speel. Die aantreklikheid van sy benadering 

is dat dit as interpretasie-strategie gebruik kan word om nie aileen die werklikheid van 

die Bybelse outeurs vas te stel nie, maar terselfdertyd die ondersoeker te konfronteer 

met haar/sy werklikheid, want in die verstaansproses is die twee werklikhede 

onskeibaar. 

Retoriek is primer ge"interesseerd in die mens/ike motivering (intensie) agter die 

ontstaan van die teks deur die waarom-vraag te stel. Waarom is soveel waarde geheg 
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aan fonteine en putte? Wat wou die vergange auteurs daarmee bereik? Die vrae is 

onvermydelik in die soeke na 'those human beings behind the text interacting, coping 

with their realities by the process of symbolisation, constructing new realities and 

creating new possibilities' (Vorster 1995:412). Retoriek verwerp die tirannie van die teks. 

Die oogmerk daarvan is die diskursiewe praktyke 'agter' die teks, die inspeel van faktore 

soos die klimaat, omgewing, politiek, ekonomie en religie op die teks. 

Retoriek beskou taa/ as simboliese aksie. Deur middel van simbole druk ons ons 

behoeftes, ons doelstellings, ons interaksie met en betrokkenheid by die natuurlike 

omgewing uit. Ons skep die werklikheid (nouwel 'n 'ander' werklikheid) deur middel van 

taal-as-simbolies, as gevolg van die waardegeladenheid daarvan. Simbole weerspieel 

die waardes, houdings en standpunte van die gemeenskappe waarin hulle gebruik 

word. Watter waardes rakende die status van die vrou word gereflekteer in die metafoor 

wat die vrou met 'n fontein vergelyk? Waarom kom dit in sekere tekste en nie in ander 

voor nie? Waarom op 'n sekere tydstip en nie 'n ander nie? Sulke vrae kan die kritikus 

'n kykie gee in Israel se waardesisteem en kan bydra om te verstaan waarom sekere 

sosiale omstandighede in werking gestel is om 'n situasie te hanteer (Vorster 1995:404). 

In die vergelykende proses, beteken dit dat die waaromvrae oor die verskynsel van 

fonteine en putte in elke kultuur opnuut gevra moet word. In die stu die word gepoog om 

hieraan te voldoen. 

'n Volgende retoriese kategorie het te make met die konteks of historiese moment van 

die gebeure in en vandieteks, maarookvan die interpreteerder, want sy/hy staan nooit 

los van die historiese moment nie. Die kategorie dien as 'n herinnering dat my navorsing 

die storie is van my verstaan van die onderwerp vanuit my historiese moment, wat 

beteken dat 'n ander storie gebore word en dat kultuurskepping plaasvind in die 

interpretasieproses van tekste en ikone, want my taal, teoriee en metodes is ook 

waardegelade strategiee wat deur die waarom-vraag verreken moet word (Vorster 

1995:411-417). 56 word die interpreteerder gedwing om haar/sy eie werklikheid te 

konfronteer en die relevansie van haar/sy studie in die oe te kyk. 



29 

2.3.5 Die biogenetiese strukturalistiese benadering van C D Laughlin et al 

In hulle boek Brain, symbol and experience (1990) wil die auteurs verklaar hoe dit 

moontlik is dat daar in aile mense oor kulture heen onveranderlike neurokognitiewe 

patrone voorkom, ten spyte van 'n verskeidenheid in gedrag en kultuurspesifieke 

simboliese uitdrukkings. Die bestek van hulle teorie is die menslike bewussyn en hulle 

teorie word gestel vanuit die antropologiese en neurofenomenologiese dissiplines terwyl 

hulle dit biologies veranker. 

Hierdie stand punt beweer dat 'denke' en 'brein' twee sienings van dieselfde werklikheid 

is: denke is hoe die brein sy eie funksionering ervaar, en die brein verskaf die struktuur 

van die denke. Die mens is 'n gemeenskap ('community') van selle wat georganiseer is 

in organe en sisteme. Die senuweestelsel is so 'n orgaan, bestaande uit netwerke van 

selle en neurone wat in interaksie met mekaar, gespesialiseerde funksies het en 

voortdurend ontwikkel om ter wille van oorlewing aan te pas by situasies in die 

veranderende wereld daarbuite. Die ontwikkeling vind filogeneties plaas deur die 

evolusie van die spesies, ontogeneties deur die ontwikkeling van die individu en 

sosiogeneties deur die invloed van sosiale kondisionering. Die term vir die aanvanklike 

organisasie van die neurale netwerk is neurognosis en dit is die neurognostiese 

struktuur, onderliggend aan die bewussyn van aile mense, wat die universele 

eienskappe van denke in aile kulture verklaar (Laughlin et al 1990:34-75). 

Ons leef in die universum van ons eie brein. Sensoriese stimuli van die wereld random 

ons, bestaande uit 'n energieveld van hitte, Jig en chemiese samestellings, bereik die 

periferiese senuwee-eindpunte as kolletjies ('dots') en word gelei na die brein waar dit 

geprosesseer word in modelle of neurale kaarte van die buitewereld en ons posisie en 

orientasie daarin. Die kognitiewe modelle is altyd net 'n indruk van die werklikheid 

daarbuite. Ons is bewus van modelle wat neurofisiologies op die retina en korteks 

vasgele word, maar nooit van die noumenon daarbuite self nie. Versus Cupitt, beweer 

die skrywers: 'we are not saying that there is no world "out there", but rather that the 
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phenomenon perceived is not the noumenon that may have given rise to the stimulus 

penetrating to the models mediating the phenomenon' (1990:1 09). 

Ervaring is dus 'n simboliese proses omdat die neurale netwerk slegs simboliese 

materiaal prosesseer. Die sensoriese inligting (stimulus) van buite is die simbool wat 

deur 'n netwerk van neurologiese strukture en koppelings getransformeer word om 

betekenis te ontlok. Die persoon is slegs bewus van 'n fraksie van die betekenisse wat 

deur die simbool ontlok word, terwyl daar eintlik 'n magdom van assosiasies in die brein 

verken word in 'n paging om al die beskikbare inligting te integreer. Die simboliese 

penetrasie vind so vinnig plaas dat persepsie (simbool) en kognisie (betekenis) nie van 

mekaar onderskei kan word nie (Laughlin et al1990:165-178). Simbole arden ervaring, 

want te midde van die onophoudelike ontvouing van die werklikheid in ons sensorium, 

vestig hulle ons aandag en reguleer hulle die interaksie tussen gebeure van die oomblik 

en die verlede. 

Religieuse en nasionale simbole is bewustelik gekogniseerde simbole wat spesifieke · 

funksies in groepe of gemeenskappe vervul en waarvan die betekenis deur al die 

groeplede verstaan word as gevolg van hulle geneties-voorbereide neurognostiese 

(argetipiese) struktuur en sosiale kondisionering. Met hulle verhale en metafore oor 

fonteine en putte, wou die bybelskrywers iets oordra wat onmiddellik deur hulle gehoor 

begryp is. So word samewerking binne 'n kultuurgroep verseker, veral as simbole 

gemanipuleer word om die gedrag van groeplede te kontroleer. Die wat die simbole 

beheer, het die sosiale mag in die hande (Laughlin et al 1990:172-173). Ons sal 

byvoorbeeld sien dat die priesterskrywers die metafoor van die vrou as fontein gebruik 

het om die vrou van die kultus uit te sluit. Ritueel is so 'n simboliese tegniek wat deur 

religiee gebruik word om 'n transpersonale ervaring teweeg te bring wat as 'n ontmoeting 

met God of eenwording met die Bonatuurlike ge"interpreteer ~ord (Laughlin et al 

1990:204-205). 

Die biogenetiese strukturalistiese benadering relativeer die essensialistiese elemente 

van die voorafgaande teoriee. Elke mens vertoon onveranderlike neurokognitiewe 
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aktiwiteite wat in patrone oor kulture heen voorkom, maar nie tydloos soos by Eliade nie 

en ook nie gesubstansialiseerd soos by Jung nie. Hulle het in die proses van evolusie 

ontwikkel. Religiee is kultuurprodukte maar nie absoluut kulturalisties en incommunicado 

soos Cupitt beweer nie - 'n coincidentia oppositorum is wei moontlik (Kruger 1995:279) 

as gevolg van argetipiese religieuse simbole wat in die neurognostiese strukture van die 

menslike brein vasgele is voordat kulturele wysiging plaasvind. Met ander woorde, 

religiee wat in tyd en ruimte van mekaar geskei is, kan vergelyk word en 'n bydrae I ewer 

tot die verstaansproses in religieuse vraagstelling. Dit is die standpunt wat in hoofstuk 

een ten opsigte van ikonografie as hulpbron vir die verstaan van die tema van die stu die 

gestel is. 

2.3.6 Die kondisionalistiese benadering van J S Kruger 

Vanuit die Godsdienswetenskap integreer KrOger al die vorige benaderings in sy 

kondisionalistiese perspektief. Daarvolgens hou alles met mekaarverband in die netwerk 

waaruit die werklikheid bestaan. Ons, en alles wat is, is kortstondige konstellasies in 'n 

reeks van knooppunte waar ons elke oomblik gekondisioneer word deur elke ander 

knooppunt en ons elke ander knooppunt kondisioneer - 'n interaksie waarin ook die 

verlede en die toekomsverwagting van elke konstellasie 'n rol speel (KrOger 1995:128). 

Met ander woorde, niks (dit geld ook religiee en simbole) kan staties of absoluut wees 

nie- alles is opgeneem in 'n proses van gee en neem, ontwikkeling en verandering, 

aanpassing, integrasie, afsterf en hergeboorte (KrOger 1995:60). 

Religie is nie 'n aparte veld van ervaring nie, '[i]t is just exceptionally deep experience' 

(KrOger 1995:58). Dit word ook nie beperk tot spesifieke ge"institusionaliseerde religiee 

nie. Dit is 'n lewenshouding van soeke na orientering in die altydveranderende wereld. 

Lyding word draaglik en die lewe betekenisvol as die mens verstaan hoe alles verband 

hou. Een aspek van religie is die poging om 'n samehangende werklikheid daar te stel 

deur integrering. Die ontstaan van die historiese ~eligiee dien as voorbeeld van pogings 

om samehangende antwoorde te verskaf op die verwarrende en bedreigende aspekte 

van die lewe. 'n Tweede aspek van religie- dialekties gekoppel aan die moment van 
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integrering - behels transendering. Dit is die moment van disintegrasie van elke 

ge"integreerde orde, die drang om altyd verder te reik as die reeds bereikte ervaring na 

'n dieper ervaring, net om, as dit weens veranderde omstandighede gefikseerd raak, te 

transendeer in 'n voortstuwende soeke na sinvolheid en integrasie (KrOger 1995:55-56). 

Die historiese religiee is gestolde vorms van grenservarings wat deur die eeue tot stand 

gekom het. Hulle bly egter ontwikkelende, groeiende organismes wat mekaar 

kondisioneer en ook intern, as gevolg van kondisionerende kragte, 'n verskeidenheid van 

tradisies vertoon. Kruger aanvaar ook dat daar sekere kollektiewe religieuse beginsels 

(nie tydlose of transendentale essensies nie) onderliggend en deurlopend aan aile 

menslike wesens ('pan-human continuities') in die gang van die geskiedenis bestaan. 

Dit is die samebindende funksie van simbole wat bevestig dat alles met mekaar verband 

hou, want hulle integreer die menigte ge"isoleerde items in en om ons in samehangende 

patrone en verbindings van betekenisgewende relasies. Simbole skep 'n kosmos uit 

chaos - deur hulle skep ons ons wereld (KrOger 1995:65 ev; vgl ook Vorster 1995:403). 

Betekenis het met relasies tussen dinge te doen en is dus simbolies. Die integrerings-

. en transenderingsproses wat die behoefte aan diepgaande verstaan uitdruk, geskied 

simbolies deurdat nuwe betekenisse aan voorheen minder beduidende of uitgediende 

ervarings en items geheg word in die ontdekkingstog van nuwe relasies (KrOger 

1995:66). Dit is ook waarom religiee simboolwerelde genoem word (vgl Albertz 1994; 

Zevit 2000; Haught 1990 hierbo genoem). Tekens, daarenteen, is aanvaarde 

konvensies, vasstaande en ondubbelsinnig. 

Vroeer in die hoofstuk is die stelling gemaak dat 'n interpretasie-strategie vir hierdie 

studie sal aandag gee aan drie aspekte: die individu se belewenis van fonteine en putte, 

die natuur, menslik en nie-menslik, en die getuienisse van kulture en gemeenskappe van 

die hede en die verlede oor die onderwerp. Want, se KrOger (1995:68-69), homo sapiens 

het 'n diep verbondenheid aan die natuur waaruit die spesies ontwikkel het en wat die 

spesies steeds onderhou en van lewensmiddele voorsien. In die kollektiewe 

onbewuste/neurognosis van die spesies word argetipiese simbole van die oertyd geberg. 

Die individu is gebed in die res van die natuur-gewortelde biologiese spesie, die 
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mensdom waaruit sy/hy gebore is en deel nie aileen gemeenskaplike mensdomlike 

simbole nie, maar ook die van 'n spesifieke kultuur wat aan haar/hom voorskryf hoe die 

wereld daar uitsien en hoe om daarin op te tree. Verder het die individu, afgesien van 

histories-spesifieke simbole, ook toegang tot haar/sy persoonlike simbole uit die 

persoonlike onbewuste. lndividuele persepsies en belewenisse van fonteine en putte sal 

uniek-persoonlik wees, al sal hulle afspeel in die groter kondisionerende sosiale 

kontekste van stam, kultuurkompleks en kulturele kontinent wat almal opkom uit die 

biogenetiese lae van menswees. Persoonlike en kulturele religieuse simbole verdof en 

raak verslete en herleef soms weer in die gang van die geskiedenis van religiee, maar 

die primordiale simbole van die wereld is nie arbitrer nie en kan nie maar uitgedink en 

oorboord gegooi word nie, omdat hulle vasgele is in die menslike bewussyn en betekenis 

bemiddel tussen menslike wesens en die groot heelal. 

2.4 Die kondisionalistiese model as interpretasie-strategie 

Die drie aspekte van die triade individu, gemeenskap en natuurverwys nie aileen na die 

dimensies van ons bestaan in die wereld nie, maar ook na sleutelperspektiewe in die 

interpretasie van religiee. Elkeen lewer 'n bydrae tot ons verstaan van die tema van die 

studie. Religie omsluit die triade as die behoefte van die mensdom om die self, die 

same/ewing en die natuur as ge·integreerd en samehangend te ervaar, maar ook te 

transendeer in 'n soeke na 'n steeds dieper belewenis. 

2.4.1 Gemeenskap: Die sosio-kulturele religieuse dimensie van fonteine en putte 

Met 'gemeenskap' word bedoel ou Israel as kultuureenheid binne die groter ou Nabye 

Ooste as sosio-kulturele/religieuse 'kontinent' wat ten opsigte van ander samelewings, 

soos die van lndie of China, relatief homogeen en uniek is. Cupitt en Vorster wat klem 

le op taal as kultuurproduk om die kosmologiee en ervaringswerelde van kulture te skep, 

vestig die aandag op die kultuurspesifieke gebruike rondom die waterbronne in ou Israel. 

Fonteine en putte het op elk van ou Israel se kultuurterreine 'n rol gespeel: in die 

familiegroepe op die Palestynse heuwelland op sosiale vlak, in die landbougemeenskap 
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op ekonomiese vlak en polities, omdat hulle die teiken van vyandige in valle was. Tog het 

Israel die algemene ideewereld en die kosmologie van die groter ou Nabye Oeste gedeel 

ten opsigte van die herkoms van ondergrondse water en die mitologie wat daarom 

geweef is. Hulle het veral aanklank gevind by die Kanaanitiese kultuur met wie hulle die 

semitiese denkwereld en godsbegrip gedeel het. Ou Israel se belewing van die 

waterbronne toon ooreenkomste en verskille met die omringende kulture, sowel as 'n 

interne verskeidenheid van kultuurspesifieke aspekte. 

2.4.2 Natuur: Die biopsigiese religieuse dimensie van fonteine en putte 

Met 'natuur' word die fisiese en menslike natuur verstaan. Jung, Eliade en die 

biogenetiese strukturaliste bevestig die mens se verbondenheid aan en deelwees van 

die natuur deur die evolusieproses. Ou Israel was weldeeglik bewus van die mens se 

eenheid met die natuur en die grond van die aarde waaruit hulle gebore is en waarheen 

hulle sou terugkeer. Putte en fonteine is natuurfenomene en individue en die 

gemeenskap was afhanklik van hulle lewegewende kwaliteit en het 'n sakrale karakter 

daaraan toegedig waarop hulle met mites en rituele gereageer het. Deur natuurbeelding 

het hulle vorm gegee aan hulle narratiewe, metafore en die praktyk van hulle religie. In 

Babilonie en Egipte was dit nie anders gesteld nie, behalwe dat hulle as rivierkulture 'n 

ander soort waardering en respek vir hulle waterbronne gehad het wat nie uit 

waterskaarste nie, maar uit 'n oor-vloed van water gespruit het. Godsdienshistories dien 

Islam as voorbeeld van 'n woestynreligie wat die kenmerke van hulle strak, waterlose 

natuuromgewing vertoon (vgl Baly 1970; Levine 2000). 

2.4.3 lndividu: Die individuele, persoonlik-religieuse dimensie van fonteine en 

putte 

Die manier waarop individue die wereld beleef is sekerlik gekondisioneer deur die 

persoon se genetiese samestelling en kultuur, maar individue sien, voel en beleef tog 

elkeen op 'n unieke, subjektiewe wyse (Kruger 1995:37). Jung laat ook toe vir 'n bron 

van individuele simbole in die mens se persoonlike onbewuste en Cupitt beklemtoon die 
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individu binne 'n kultuur se kreatiwiteit en vryheid om te kies vir 'n eie standpunt. 

Fonteine en putte word inderdaad deur die individuele stem me in die Hebreeuse Bybel, 

soos die van die Jahwis, die Priesterskrywer en die ballingskapsprofete verskillend 

ervaar en beskryf. Hierdie interpretasiemodel sou reg kon laat geskied aan die 

individuele variasies en die interne verskeidenheid van tradisies wat in ou Israel se 

religieuse uitdrukking voorgekom het. 

2.4.4 Religie: Die ontologiese totaal 

Religie behels die somtotaal van 'n mens se lewens- en wereldorientering. Dit is die 

behoefte om sin te vind en sin te skep in 'n ge"integreerde wereld, maar nie in geslote 

sisteme nie omdat laasgenoemde onafwendbaar tot afstomping lei. Die sinskeppers is 

die kreatiewe geeste wat hulle teen afstomping verset in hulle soeke om geslote stelsels 

te transendeer. Hulle word in die geskiedenis as afwykendes en ketters beskou, maar 

in die geskrifte van die Hebreeuse Bybel wat die staatsreligie propageer, is dit juis hulle 

stem me wat die verhaal van fonteine en putte vertel. Ou Israel het by hulle watergate die 

lewe akkomoderend en ge"integreerd ervaar, maar die omringende woestyn en droogtes 

het hulle voortdurend voor grenservarings te staan gebring. In hulle geskrifte het die 

grenservarings verskillende mitologiese gestaltes van chaotiese afmetings aangeneem. 

Die reenseisoen het egter altyd weer aangebreek en Jahwe het die stryd teen die chaos 

aangese, sodat hulle in verwondering gevind dat daar altyd nuwe moontlikhede vir 

lewenssin was. 

Die verskillende benaderings tot religie wat in die hoofstuk bespreek is lewer elkeen 'n 

bydrae tot die bestudering van die tema van hierdie studie. Die trefwydte van KrOger se 

kondisionalistiese perspektief, gereduseer tot die triade individu, gemeenskap en natuur, 

is egter die mees omvattende vir die hantering van die grondwaterbronne in ou Israel se 

multivormige, veranderende religie, die interne verskeidenheid van tradisies en die 

kondisionering wat binne die grater ou Nabye Ooste plaasgevind het. 
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HOOFSTUK DRIE 

FONTEINE EN PUTTE IN RELIGIEUSE EN FISIESE KONTEKS 

3.1 Vertrekpunt: Religie en die natuur. 

Die godsdiensgeskiedenis van ou Israel kan nie verstaan word sonder inagneming van 

die fisiese omgewing waarin hulle hulleself bevind het en wat bygedra het tot die 

omlyning van hulle ekonomie, politieke status en hulle lewenswyse nie. Religiee bestaan 

nie in 'n lugleegte nie. Om egter voor te gee dat die omgewing bepalend is vir die aard 

en inhoud van religiee, sou reduksionisties wees en neerkom op 'n vorm van 

omgewingsdeterminisme wat teen die kondisionalistiese benadering wat hierdie studie 

volg, indruis (vgl Kruger 1995:1 03). As die natuuromgewing en klimaat egter krisisse en 

beperkings (grenservarings) in 'n gemeenskap se oorlewingstryd veroorsaak, het dit ten 

diepste met hulle synsvrae en religie te doen, want soos Baly (1970:245) uitwys: 'the 

more precarious the conditions of life, the less man [sic] is able to impose his will upon 

nature', en dan verkry die natuur 'n metafisiese status wat deur kultiese rituele getem en 

bevredig moet word. Om die waarheid te se, beweer hy: 'Almost all religion is essentially 

nature religion. Absolute monotheism is alone in rejecting, in uncompromising terms, the 

apotheosis of any aspect of the natural world.'10 

Die stu die sal vervolgens argumenteer dat suiwer, transendente monote"isme in ou Israel 

eers tydens die ballingskap finale beslag gekry het en dat die bevolking van die 

voorballingskapse Israel, ten minste wat die familiereligie betref, soos hulle bure, 'n 

religie vanuit die natuur beoefen het waarin fonteine en putte weens hulle 

noodsaaklikheid vir oorlewing, meer as voorhande natuurfenomene was. 

108aly (1970:256) definieer monoteisme as 'the belief in an uncreated Supreme Deity, wholly 
beneficent, omnipotent, omniscient, and omnipresent; it demands the complete exclusion of other gods. 
The world in its most minute details is regarded as His work, having been created out of nothing in 
response to His wish'. Dit betaken dat alles, 'in die hemel', 'onder op die aarde' en 'in die waters onder 
die aarde' (Eks 20:4), slegs betekenis en sin kan h~ in terme van die Opperwese. 
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3.2 Die religie van ou Israel: Bybelse en tradisionele navorsingsweergawes 

Navorsing op die gebied van die religie van ou Israel het die afgelope twee dekades op 

twee terreine 'n nuwe wending geneem wat vir 'n ondersoek oor natuurfenomene van 

belang is. Argeoloe het die proses waarvolgens die lsraeliete in Palestina gevestig het 

begin herdefinieer, met die gevolg dat godsdienshistorici beset het dat monote'isme meer 

geleidelik ontwikkel het as wat vroeer gemeen is (vgl Gnuse 1997; Bosh off 1988:2-14) 

en dat die opvatting van ou Israel se religie as 'n historiese religie, nie meer stand hou 

nie (Hiebert 1996:4-12). 

Die vestiging en Israel se religie hou oorsaaklik met mekaar verband in die sin dat 

tradisioneel gemeen is dat Palestina in die vroee Ystertydperk (1200-1 050 VAJ) 'n 'intog' 

van 'n groep mense vanuit die omringende woestynomgewing beleef het, hetsy deur 'n 

dramatiese in name van die land of 'n vreedsame infiltrasie. Die gevolg was die ontstaan 

van die historiese Israel as hooglandbewoners met 'n eie kenmerkende sosiale, maar 

ook religieuse identiteit, want daar is gemeen dat hierdie groep nomadiese 

woestynbewoners hulle god Jahwe, die land van buite ingebring en aan Palestina 

bekend gestel het (vgl Albertz 1994:23).11 Die waardes van die nomadiese Jahwe-religie 

het skerp gekontrasteer met die tradisionele Kanaanitiese religie van die gevestigde 

landboubevolking (vgl Smith 1990:xix-xx). Nie aileen was dit 'n etiese, wetgesentreerde · 

monote'isme (of ten minste 'n monolatrisme) wat die aanbidding van slegs een god, 

Jahwe, geduld het nie, 12 dit was ook, anders as die natuurreligiee van die omringende 

volke wie se kultus in die herhalende natuursiklusse gesetel was, 'n historiese religie, 

11Roland DeVaux (1975:3) ondersteun ou Israel se nomadiese oorsprong in die openingswoorde 
van sy werk oor Israel se sosiale lewe en instellings: 'At the beginning of their history the Israelites, like 
their ancestors before them, lived as nomads or semi-nomads, and when they came to settle down as 
a nation, they still retained some characteristics of that earlier way of life. Consequently, any study of Old 
Testament institutions must begin with an investigation into nomadism'. 

12Lemche (1988:219-221) formuleer die 'amptelike' Jahwe-religie soos dit in die Hebreeuse Bybel 
gepropageer word, as volg: 'The Israelites worshipped one God, and only one God, Yahweh, who was 
the guarantee that one nation, the Israelite-Jewish people, owned one chosen country, the land of Israel, 
if only this nation kept the covenant by which it was bound to its God, Yahweh, and which consisted in 
a long series of laws which Israel was expected to follow.' 
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waarin Jahwe en Israel mekaar ontmoet het in 'n doelgerigte opeenvolging van historiese 

(heils)gebeure (Cohn 1981 :1). 

Die bybelse verslag lui verder dat die suiwer Jahwi5tiese religie tydens die 

daaropvolgende jare sinkretisties gekontamineer is deur veral die 

vrugbaarheidselemente van die Kanaanitiese natuurreligie (vgl 8o5hoff 1994:227). 

Hierteen het hervomingsgesinde profete 5oos Eli a, Elisa en Hosea, konings 5oos Hi ski a 

en Josia van Juda, maar veral die deuteronomiese hervormer5, gepolemiseer in 'n 

poging om die suiwerheid van 'die oor5pronklike Jahwi5tiese religie' te her5tel (Aibertz 

1994a:209). Die pogings het eers met die Babiloniese balling5kap in die sesde eeu VAJ 

'n suiwer monote"istiese religie tot gevolg gehad (vgl Smith 1990:152-153; Gnuse 

1997:13; Lemche 1991:120-123). Dit is die amptelike weergawe van die Hebreeuse 

Bybel en met geringe Wysiging5 ook die van die tradisionele teologiee en 

godsdiensgeskiedenisse van ou Israel. 

3.2.1 'n Herevaluering van die vestiging 

Sedert 1980 egter, vermoed argeoloe dat die oorsprong van die Palestynse 

hooglandbewoners in 'n vreedsame sosiale proses te midde van die inheem5e bevolking 

gesoek meet word.13 Hulle het nie van die Kanaaniete ver5kil nie, behalwe dat hulle 

sosiaal ontwrig was en 'n nuwe heenkome in die sentrale hoogland van Palestina gevind 

het. Oat daar wei groepe uit Transjordanie en Edom, en ook uit Egipte die land 

binnegekom het, blyk uit historiese herinneringe van 'n god Jahwe, tot op daardie 

stadium onbekend in die Wes-Semitiese wereld, wat in die Bybelteks neer5lag gevind het 

13 ln sy boek No other Gods, waarin Gnuse die mees onlangse teoriee oor die ontwikkeling van 
monoteisme in ou Israel behandel, gee hy 'n oorsig van die verskillende modelle waarvolgens die 
vestigingsproses verklaar is (1997:23-61): die vreedsame infiltrasiemodel van Alt, Noth e a (1920-1950); 
die gewelddadige invalsmodel van Albright, Wright, Bright e a (1940-1950); die interne rewolusiemodel 
('peasants' revolt') van Mendenhall en Gottwald (1960-1970) en die onlangse (vanaf 1980) teorie dat die 
historiese Israel vreedsaam ontwikkel het uit die Kanaanitiese bevolking van die Laat Bronstydperk 
(Ahlstrom; Hopkins; Lemche; Devers; Coote & Whitelam; Albertz e a). Besonderhede van die proses 
gaan hierdie studie nie aan nie, maar die uitwerking daarvan op die rol wat fonteine en putte as 
natuurfenomene in die religie van die lsraeliete gespeel het, het wei implikasies vir die argument van die 
ondersoek. 



39 

(Doorly 1997:27; Gnuse 1997:195). Georganiseer in families en sibbes, het die vroee 

lsraeliete 'n gesegmenteerde gemeenskap gevorm wat in onafhanklike nedersettings in 

die nabyheid van standhoudende waterbronne gebly het. Die bybelse weergawe van die 

voormonargale geskiedenis van Israel is nie histories akkuraat nie, maar 'n ideologiese 

rekonstruksie wat eers in die vroee na-eksiliese tyd finaal neergepen is- seshonderd jaar 

na die 'gebeure' (vgl Vander Toorn 1996:187; Albertz 1994:24; Lemche 1991:132; 

Rogerson & Davies 1989:132).14 

3.2.2 'n Herevaluering van die religie van ou Israel 

Die implikasie van die hersiene weergawe van Israel se oorsprong, is dat hulle religie nie 

aanvanklik so monolities en eksklusief was as wat die Hebreeuse Bybel dit voorstel nie, 

maar dat dit basies 'n familiereligie was wat oor die algemeen ooreengestem het met die 

Ugaritiese en ou Babiloniese familiereligiee wat 'n voorouerkultus beoefen en plaaslike 

familiegode aanbid het (Aibertz 1994:29; Van der Toorn 1996:181, 206). Van die gode 

was El en Baal die gewildste, soos die naam Isra-el aandui (Doorly 1997:28; Gnuse 

1997:195). Daar word vandag 'n sterk saak voor uitgemaak dat Ashera, die vroulike 

metgesel van El, ook as Jahwe se metgesel vereer was (vgl Pettey 1990; Smith 1990:15-

21; Frymer-Kensky 1992:153-161 ). Samevattend beskryf Gnuse (1997:270) die religie 

van die vooreksiliese Israel soos volg: 

The diverse devotions to El, Baal, Ashera and the heavenly host were all 
part of common Israelite religion, perhaps accepted as normal by the vast 
number of Yahweh devotees. Cultic activity included as a matter of course, 
sacred prostitution, sun veneration and even human sacrifice. Yahwism 
was not in conflict with the Canaanite religion, it was "the religion of 
Canaan" and later monotheistic Yahwism grew out of it.15 

Volgens Albertz (1994:25,29) is die religieuse elemente van die familiegroepe in Israel 

'n substratum van die amptelike Jahwereligie, want godsdienshistories gesproke het 

14Vgl Davies (1995:25) wat meen dat alles verbeeldingsvlugte van 'scribal schools' gedurende die 
na-eksiliese periode was. 

15Vgl Smith (1971:21); Smith (1990:xxii). 
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geen religie 'n absolute begin in die geskiedenis nie - hulle ontwikkel uit reedsbestaande 

strata wat vervang word of soms bly voortbestaan (vgl die Christendom en Islam). In die 

oe van die Jahwe-alleengroepe was die populere religie of die familiereligie egter die 

sondebok vir die katastrofe van die ballingskap en het die twee strata nie 'n vreedsame 

naasbestaan gehad nie. Monote"isme duld nie vreedsame naasbestaan met ander gode 

nie. Hoe dit ookal sy, suiwer monote"istiese Jahwisme was die eindresultaatvan 'n lang 

religieuse ontwikkelingsproses in Palestina gedurende die tweede en eerste millennia 

VAJ eerder as die aanvang van sodanige evolusieproses. 16 

3.2.3 'n Religie uit die aarde 

Daar is goeie redes waarom die amptelike Jahwereligie moeilik aanvaar is deur die 

agrariese bevolking wat van die natuur vir hulle voortbestaan afhanklik was, en waarom 

die tradisionele vorme van familie-aanbidding tot die ballingskap bly voortbestaan het. 

Politelsme is natuurlik. Die natuur is die arena waar 'n panteon van kosmiese magte of 

gode in interaksie met mekaar die gesteldheid van die wereld bepaal. Die mens kon deur 

mites en kultiese rituele deel word van die drama daarbuite en die gode teen mekaar 

afspeel of meehelp om hulle te laat saamwerk of seksueel verenig om in die basiese 

behoeftes vir 'n 'goeie lewe' te voorsien (Frymer-Kensky 1992:86; Eliade 1995: 125-126). 

16Hierdie evolusieproses was nie 'n spontane, onafwendbare ontwikkeling van politeisme deur 
henoteisme na monoteisme nie. Oat religiee op hierdie wyse ontwikkel, is 'n verouderde opvatting. Ons 
weet vandag dat 'n veraf morele 'hoe god' wydverspreid onder sg 'primitiewe' kulture voorkom (vgl Baly 
1970:257). Die proses het intern impetus gekry van sosioreligieuse krisisse soos die monargie, wat die 
formulering van 'n staatsreligie met Jahwe as die beskermgod tot gevolg gehad het; die monoteiserende 
polemiek van die profete teen die religiebeoefening van hulle tydgenote, en na die val van die Noordryk 
in 621 VAJ, die Deuteronomiste se verbod op sekere religieuse praktyke van die dag. Die deurbraak het 
egter gekom met die Babiloniese ballingskap in 587 VAJ, toe die ballinge geforseer was om hulleself te 
herdefinieer in terme van die nuwe intellektuele denke waarmee hulle gekonfronteer was. Ou bekende 
sosiale strukture en waardes het ineengestort en die tyd was ryp vir die skep van 'n nuwe wereldbeeld 
en etos wat Jahwe as die enigste god in die hemel gestel het - verhewe bo en nie meer in die natuur nie 
(vgl Gnuse 1997:226-228; Lang 1986:135; Lemche 1991:132; Baly 1970:266). 

Ekstern was die proses deel van die intellektuele opbloei bekend as die Aksiale Era ('Axial Age'), 
wat van 800 tot 500 VAJ van China tot Egipte in die Ou Wereld voorgekom het. In die tyd het 
monoteistiese neigings ook in die antieke geskrifte van die Grieke, in die leringe van Zoroaster van Persia 
en in die laat-Vediese tekste en die Upanishads van India voorgekom, maar het nooit die radikale vorm 
van die Joodse monoteisme aangeneem nie (Gnuse 1997:214; Lemche 1988:130). 
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'n Goeie lewe het reen en standhoudende waterbronne, 'n vrugbare aarde en goeie 

oeste, gesondheid en 'n lang lewe met 'n nageslag behels, veilig teen dreigende 

chaosmagte. 

In die Ugaritiese literatuur word die siklus van die seisoene toegeskryf aan 'n stryd 

tussen Baal, die stormgod en god van vrugbaarheid (verteenwoordig deur die 

winterreen) en Mot, die god van die onderwereld, onvrugbaarheid en dood 

(verteenwoordig deur die somerseisoen). In die lente en somer voer Mot die botoon as 

die graanoes sender die reen ryp word. Die vroee herfsreen meld Baal se terugkeer aan 

om die aarde weer vrugbaar en ontvanklik vir die saaiseisoen te maak (vgl Gibson 

1978:14-19; Hooke 1968:84-89). Deur die rituele opvoering van die mite is daar 

geweeklaag en feesgevier oor die dood en herlewing van die natuurmagte om die 

werklikheid van droogte en hongersnood waaroor die agrariese gemeenskap geen 

beheer gehad nie, te besweer. Polite"isme bevredig dus die mens se synsvrae op 'n 

konkrete wyse, want rampspoed en voorspoed word aan goddelike magte in konflik met 

mekaar toegeskryf. Aan die vroulike behoeftes van swangerskap en kindergeboorte word 

voldoen deur godinne wat 'n waken de oog hou (vgl Frymer-Kensky 1992:83-99; Gnuse 

1997:214). 

Monotelsme is abstrak en anikonies. In Israel is die kultus deur die monote"iseerders 

gestroop van aile visuele simbole en die hemelse hof. Slegs 'n onsigbare, onlyflike 

manlike god, Jahwe, en die mens het oorgebly. Die denkbeeld van Jahwe moes uitbrei 

om die eienskappe en funksies van die gode en godinne op te neem. Dit het 'n 

transformasie in die bybelse opvatting van die natuur, kultuur, gender en die mensdom 

tot gevolg gehad (vgl Frymer-Kensky 1992:85; Gnuse 1997:226-227). Jahwe was 'n 

oorlogsgod teen die fisiese vyand en die chaosmagte, maar ook in beheer van die 

natuur. Soos Baal, word Jahwe die stormgod wat die reen en die fonteine voorsien: 'Hy 

wat die fonteine uitstuur in die holtes, tussen die berge loop hulle deur. Hulle laat al die 

diere van die veld drink; die wilde esels breek hulle dors' (Ps 104:10-11). Die 

vrugbaarheid van die land en haar mense was onder Jahwe se beheer. In ruil vir Jahwe 

se beskerming en voorsiening aan al hulle behoeftes, mag Israel geen ander gode 
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aanbid het nie en moes hulle sekere sosiale verpligtinge nakom. Sou hulle hulle deel van 

die ooreenkoms, gestel in die vorm van 'n verbond, nie nakom nie, onttrek Jahwe sy 

voorsiening deur die reen en vrugbaarheid te weerhou. 17 Frymer-Kensky (1992:153) 

artikuleer die dilemma van die landbouer as volg: 

Such a theology places the responsibility for fertility on human beings, but 
it provides no ritual to assure fertility, no rite by which to celebrate 
abundance, no way to participate in the mystery of regeneration. It seems 
impossible that the farmers of Israel could have adhered to a system so 
abstract, so devoid of symbols for such important matters, so lacking in 
emotional outlet for their concerns. The answer is that they did not. 

Die gevolg, het ons hierbo gesien, was dat die gemeenskap volgehou het met hulle 

natuur-georienteerde kultus omdat die natuur en die grondwaterbronne as die grond vir 

hulle bestaan, 'n integrals deel van hulle leefwyse en religieuse simboolwereld uitgemaak 

het. Ou Israel se religie was 'n vrugbaarheidsreligie en 'n natuurreligie. Om van belang 

te wees vir die mense, kon dit nie anders nie. 

3.3 Watervoorsiening in Palestina. 

Sou 'n ondersoek soos hierdie die Deuteron om is se mening oor fonteine en putte op sy 

woord neem, is Palestina "n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en 

onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom' (Dt 8:7), ' ... nie soos 

Egipteland waar julie uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai en met jou voet, soos 'n 

groentetuin, natgelei het nie' (Dt 11 :10).18 Ander bronne, wat die Nylvallei 'soos die tuin 

van die Here' skilder (Gn 13:1 Ob), en Palestina as "n land wat sy inwoners verteer' (Nm 

17Die deuteronomiese hervormers stel die voorwaardes pertinent: 'As julie dan goed luister na my 
gebooie wat Ek julie vandag beveel om die Here jou God lief te h~ en Hom te dien met julie hele hart en 
met julie hele siel, dan sal Ek die reem van julie land gee op sy tyd, vroee reens en laat reens, sod at jy 
jou koring en jou mas en en jou a lie kan insamel. En Ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal 
eet en versadig word. Wees versigtig dat julie hart nie verlei word nie, sodat julie afwyk en ander gode 
dien ... en die Here se toorn oar julie ontvlam en Hy die hemel toesluit, sodat daar geen reen is en die 
aarde sy opbrengs nie gee nie, en julie gou in die goeie land omkom wat die Here julie gee' (Dt 11 :13-17). 

18Hier word waarskynlik verwys na 'n waterskepapparaat ('n soort sjaduf?) wat met die voet getrap 
was, of waterleivore wat met die voet gemaak is (Baly 197 4: 70; Jones 1928:1; Oleson 1992:893). 



43 

13:32), is egter nader aan die waarheid, 19 want, soos ons vervolgens sal sien, was 

Palestina, wat topografie en wisselvallige klimaat betref, genadeloos teenoor alles wat 

lewe. Navorsing het getoon dat die klimaatspatroon van die bybelse tyd tot vandag nie 

ingrypend verander het nie (Scott 1952: 16; Feliks 1981 :xi), maar dat die probleem van 

watervoorsiening gedurende die Ystertydperk soveel grater was omdat die tegnologie 

van die tyd nie besproeiing oor 'n noemenswaardige afstand kon hanteer nie (Lemche 

1988:15), die berging van reenwater oor 'n lang periode onbevredigend was en 'n ewige 

stryd oor die eienaarskap van waterbronne bestaan het. 20 

3.3.1 Klimaat en geografie as probleemfaktore vir oorlewing 

Klimaatsgewys het die land 'n kenmerkende Mediterreense ritme van somerdroogte en 

winterreen. Sander die winterreen (matar) - in teenstelling met Egipte en Mesopotamie 

met hulle kanaalbesproeiing uit die riviere- sou landbou as die belangrikste ekonomiese 

aktiwiteit, nie moontlik wees nie. Die neerslae moes egter voldoende wees en 'op hulle 

tyd' val (vgl Lv 26:4). Die reenseisoen begin met die sogenaamde 'vroee reen' (joreh) in 

September, 'n ligte neerslag, onontbeerlik vir ploeg en saai, en eindig met die 'laat reen' 

(malqosh) in Maart of April wat vir die rypword van die vrugte en graan noodsaaklik is 

(Scott 1952 11; Keel et al1984:42-43). Dit was egter die ideaal wat slegs een derde van 

die tyd plaasgevind het (Rogerson & Davies 1989:26). Meer dikwels het die vroee reens 

weggebly en was die graan nie betyds in die grand nie, of die oes was verlore omdat die 

somerhitte aangebreek het voordat die laat reen die gewasse tot wasdom laat kom het. 

Verder was die neerslag, as gevolg van die topografie van die land, onegalig versprei 

van landstreek tot landstreek, en ook van jaar tot jaar. Die reenval verminder geleidelik 

190ie Deuteronomis, of die deuteronomiese redaksie wat vir die hersiening van die Pentateug en die 
Deuteronomistiese geskiedwerk verantwoordelik was, se utopiese beskrywing van die oorvloed van 
fontaine en waterstrome illustreer sy bedekte intensie. Hy skryf vanuit die deuteronomiese 
hervormingsbeweging wat in die 7e eeu 'n poging aangewend het om die Jahwistiese kultus te suiwer 
van sinkretistiese elemente met die doel om Jahwe as die enigste God van Israel te propageer. Hy doen 
dit deur ou tradisies op te roep om Israel te herinner dat dit Jahwe, hulle God is wat hulle uit slawerny 
in Egipte gebring het (vgl Albertz 1994:206, 213) waar hulle fisies met die voete moes water lei, na 'n 
vrugbare land waar fontaine spontaan uit die aardoppervlakte ontstaan om sonder harde arbeid benut 
te word 

20Soos 'n hedendaagse artikel uitwys, is dit 'n stryd wat vandag nog voortduur: 'Will water someday 
trigger war in the Middle East? The possibility exists unless nations in the region set aside ancient 
animosities and cooperate to make use of adequate but dwindling supplies' (vgl Vesiland 1993:30). 
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van die noorde na die woestyngebied van die Negev in die sui de en van die weste na die 

Jordaandal in die coste (vgl Baly 1974:54; Keel et al 1984:45). Amos (4:7,8) gee 'n blik 

op die ontydige en onegalige verspreiding van die reen: 

Alhoewel ek die reen van julie teruggehou het 
toe dit nog drie maande voor die oestyd was 
en op die een stad laat reen het 
maar op die ander nie laat reen het nie, 
die een stuk land reen gekry het 
maar die ander waarop geen reen geval het nie, verdor het; 
... nogtans het julie jul tot my nie bekeer nie. 

Die neerslag tydens die eintlike reenseisoen van Oktober tot Februarie, is swaar en gaan 

met donderstorr:ns, hael en stortvloede gepaard wat in die onbeboste streke die bogrond 

weggespoel en die droe wadi's kortstondig in bruisende riviere omskep wat die water 

onbenut weggevoer het. Die enigste noemenswaardige standhoudende rivier is die 

Jordaan waarvan die bedding te diep was om te benut. As die veeboer en landbouer 

slegs van reen en riviere vir hulle voortbestaan afhanklik was, sou Palestina werklik haar 

inwoners verteer het, want die somers wat in Mei in aanvang neem, is fel, vererger deur 

die aanslag uit die woestyn in die vorm van die oostewind wat die water in die drinkbakke 

en putte laat verdamp en die watertafel verlaag het sod at selfs kleiner fonteine wat in die 

reentyd ontstaan het, opgedroog het (Keel et al1984:48). Daarom is die dreigement van 

Hosea 13:15 'n doodsdreigementvir die Noordryk: ' ... 'n oostewind, 'n wind van die Here, 

wat uit die woestyn opkom; ... droog sy fontein ().,)J, 'ajin) op en sy bron (11jJtl, maqor) 

dor uit'. Reymond ( 1958:2) verwys na die oostewind as die grootste vloek wat die klimaat 

vir die land inhou. Droogtes en hongersnood was 'n werklikheid en die ellen de wat dit vir 

mens en dier meegebring hetword met pates in die bybelteks beskryf (vgl Joel1 :12-20). 

3.3.2 Fonteine en putte as voorwaarde vir oorlewing 

Sedert die vroegste tye moes die landbouer innoverende metodes gebruik om tydens die 

reenseisoen die reenwater ten beste te manipuleer en benut. 21 In droogtetye en deur die 

21Teen die aanvang van die Ystertydperk (1200-1000) verskyn terrasse byvoorbeeld teen die 
heuwelhellings van Noord-Palestina wat gronderosie verhoed en horisontale Iappe grond voorsien waarop 
die reenwater kan insink (Stager 1985:5). Oleson (1992:890) gee 'n volledige bespreking van verdere 
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jaar in die waterarm suidelike en oostelike streke, was mens en dier afhanklik van 

alternatiewe waterbronne, naamlik kunsmatig versamelde reenwater in gekapte 

waterhouers ('cisterns') en die twee grondwaterbronne wat, soos die opskrif van die 

paragraaf aandui, in die laaste instansie die voorwaarde vir lewe en voortbestaan van 

die inwoners beteken het. Die bybelteks getuig hiervan as Agab, tydens 'n droogte wat 

reeds drie jaar in die Noordryk geduur het, in 'n desperate poging vir Obadja opdrag gee 

om deur die land te trek 'na al die waterfonteine en al die spruite' vir gras om die perde 

en muile aan die lewe te hou, 'n soektog waaraan die koning self deelgeneem het (I Kn 

18:5,6). 

3.4 Die waterbronne in konteks 

Fonteine en putte het die inwoners van Palestina voorsien van denkbeelde waarin hulle 

oor menslike ervarings en die sosiale lewe gedink het en hierdie beelde het bygedra om 

vorm te gee aan die praktyk en die narratiewe van hulle religie. Daarom is dit nodig om 

die waterbronne in hulle 'lewende' konteks te plaas ten einde 'n agtergrond daar te stel 

waarteen hulle begryp kan word. Dit gaan daarom dat 'n fontein en 'n put sekere 

assosiasies by die bybelse outeurs en hulle lesers/hoorders opgeroep het in 'n tyd en 

wereld wat nie gedeel word deur moderne lesers wat 'n kraail ciopdraai vir hulle 

waterbehoeftes nie en dat kennis van daardie wereld en meelewing met die inwoners 

onontbeerlik is vir die verstaan van die bybelse verwysings na die waterbronne (vgl Le 

Roux 1997:420; Deist 1994:328). In hoofstuk een is hierna verwys as die empatiese 

verstaan van die skrywers se intensies (§ 1.3.3). 

3.4.1 Watervoorsiening by nedersettings 

Vier algemene kriteria het gegeld met die keuse van 'n geskikte ligging vir die aanleg van 

'n nedersetting: watervoorsiening, landboumoontlikhede, sekuriteit en bereikbare 

handelswee (Keel et al1984:289-294). Watervoorsiening verdi en ons aandag. Elke stad 

tegnieke waarna in die Hebreeuse Bybel verwys word, soos /eikanale, akwadukte en opvangdamme wat 
nie in die bestek van die ondersoek nie val nie. 
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of dorp moes oor beskikbare water beskik en daar is nie 'n tell in die Nabye Ooste waar 

aanduidings van 'n fontein of 'n put in die nabyheid nie gevind is nie. En es-Sultan, die 

fontein van Jerigo, voorsien tot vandag die inwoners van oorvloedige water sedert die 

Neolitiese tydperk (7000-5000 VAJ) toe 'n aansienlike nedersetting reeds daar gevestig 

was (vgl Lemche 1988:16; Oleson 1992:884). Die dorp is gewoonlik op 'n natuurlike 

hoogte aangele wat grens aan 'n wadi of 'n vallei waar lopende water in die reentyd of 

fontaine deur die jaar voorkom. Jerusalem en Berseba dien as tipiese voorbeelde. 

Talle plekname in die Hebreeuse Bybel is na die dorpsput of -fontein vernoem. In die 

geval van fonteine ('ajin =die voorsetsel En-), word sestien plekname wat met fonteine 

verband hou, gevind, onder: meer Enaim ('twee fontaine', Gn 38:14); En-dor {'fontein van 

die woning', 1 Sm 28:7); Engedi ('fontein van die bokkie', 1 Sm 24:2), En-Gannim 

('tuinfontein', Jos 15:34) en meer. In die geval van putte (be'er = die voorsetsel Beer-, 

of Ber-) lees ons onder meer van Beerot ('die putte', Jos 9:17), Beer ('die put', Nm 

21 :16), Beerseba ('sewe putte' of 'put van die eed', Gn 26:33) en Beer-Eiim {'put van die 

gode', Jes 15:8). Toponimie verraai eienskappe van die landskap of gebeure wat daar 

plaasgevind het, maar Vander Toorn (1996:237) wys op die waarde daarvan as 'n bron 

van godsdienshistoriese inligting as gevolg van die historiese onbetroubaarheid van die 

bybelteks. Soos persoonsname, het plekname 'n eiesoortige geskiedenis: 

'They are usually left unchanged, even when the narratives in which they 
occur have been submitted to substantial revision. The names were 
retained (though presumably reinterpreted) long after the cult of the deities 
in question had become extinct at these places. They are still 
witnesses ... of a time in which the towns had temples for these gods.' 

'n Voorbeeld hiervan is En-Shemesh, ('sonfontein', Jos 15:7; 18:17) wat Bet-Shemesh 

van water voorsien het. Bet-Shemesh verwys na die huis of die tempel van die god 

Shemesh, die ekwivalent van die Babiloniese songod Shamash .(vgl Keel & Kuchler 

1982:806). Was die songod vroeer by die fontein aanbid? Of watter gode het 'n rol 

gespeel by Beer-Eiim ('put van die gode') in Jesaja 15:8? Van die plekname en die kultus 

wat daar bedryf is, sal in meer besonderhede in latere hoofstukke bespreek word. 
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Nietemin, die plekname wat met die grondwaterbronne verband hou, toon dat fonteine 

en putte vir eeue lank as landmerke en vaste orienteringspunte in die landskap gedien 

het. Met die vasstelling van die grense tussen die verskillende stamgebiede in Josua 15-

19 word die grenslyne van fontein tot fontein geteken. Bailey (1984:51) het 'n studie 

daarvan gemaak en volgens hom is van die name van oudsher steeds in gebruik en kan 

die landskap en die waterbronne waarna hulle vernoem is, nog herken word. 

3.4.2 Fonteine 

Die Deuteron om is (vgl § 3.3) se waarneming oor die voorkoms en ontstaan van fonteine 

is merkwaardig akkuraat, want anders as putte wat op enige geskikte plek gegrawe kan 

word, kom fonteine altyd teen rotshellings of in laagtes voor. Die verklaring daarvoor is 

geologies. Rotsfonteine ontstaan wanneer reenwater deur die poreuse kalksteenlae van 

bergagtige gebiede syg tot by ondeurdringbare rotsstrata waarlangs dit beweeg totdat 

dit by die aansluiting met ander strata gestuit en na die oppervlakte geforseer word 

(Jones 1928:2).22 Kreiger (1988: 1 06-113) bevestig die verskynsel in haar beskrywing van 

Engedi, 'n oase op die westelike oewer van die Dooie See: 'Ein Gedi owes its existence 

to the four prolific fresh water springs which nourish it. The rain which falls high in the 

Judean Hills collects as ground water and trickles through the rock layers, bursting forth 

as springs in the cliffs of the oasis.' In die steppe-gebied van die Negev vorm die 

Quelloasen kleif1 vrugbare enklaves waar tropiese plantsoorte welig groei en die tuiste 

bied vir die mees tipiese oaseboom, die 10-30 meter hoe dadelpalm.23 Dit is belangrik, 

want soos ons verderaan sal sien, kom die beeld van borne by waterfonteine tel kens in 

die Hebreeuse Bybel in religieuse verband voor en dien die palmboom in die ou Nabye 

Oosterse ikonografie as model vir die kosmiese heilige boom. 

220ie verskynsel van fonteine wat uit rotsformasies ontstaan, het waarskynlik aanleiding gegee tot 
die 'water uit die rots' -vertellings wat in die woestyntradisies van Eksodus en Numeri 'n rol speel. Dit is 
die tema van hoofstuk 5. 

23Phoenix dacty/ifera; Hebr. tamar. 
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In die geval van die fonteine in die laagtes, versamel die reenwater in natuurlike 

onderaardse dam me ('aquifers~ waarin 'n druk tydens die reenseisoen opbou totdat die 

water in die vorm van fonteine deur die aardoppervlakte, gewoonlik in droee wadi's, 'n 

weg vind (vgl Jones 1928:2; Zertal 1988:342; Oleson 1992:884). Hulle is nie altyd 

standhoudend nie, maar uiters gesog by swerwende woestynkaravane. 

Oat die beskikbaarheid van beide soorte fonteine hooggeskat was, word deur die 

volgende vertelling (Rgt 1:15; Jos 15:19) ge"illustreer. As Kaleb sy dogter Agsa sander 

die gebruiklike bruidskat aan sy broerskind as vrou gee, eis sy van hom: 

Gee my tog 'n geskenk. Omdat u my na 'n dor land versit het, moet u my 
waterfonteine gee. Toe gee Kaleb vir haar fonteine op die hoogte en 
fonteine in die laagte24 (1944-AV). 

Kaleb vergoed met 'n oorvloedige geskenk en verseker daarmee vir sy dogter 'n 

landstreek wat sal voldoen aan die vereistes vir lewe en vrugbaarheid. Frymer-Kensky 

(1992:131) severtaling: 'Omdat u my as 'n negev/andweggegee het. .. ', bring 'n nuanse 

van persoonlike vrugbaarheid vir Agsa in die spel: Agsa die dar vrou, ontvang 'n geskenk 

van fonteine en daarmee haar vader se seen vir 'n nageslag in haar toekomstige tuiste. 

3.4.3 Putte 

Die Hebreeuse Bybel meld verskeie plekke waar putte aangetref word, afhangende van 

die omgewing en die doel waarvoor hulle gegrawe is: in die woestyn (Gn 21 :9), in die oop 

veld (Gn 29:2), in die dal (Gn 26:19), op iemand se erf (2 Sm 17:18) of buitekant die stad 

(Gn 24:11). Die eenvoudigste vorm van putte was die wat in die woestyn of in die veld 

gegrawe is deur nomadiese veeboere wat onmiddellike water benodig het vir hulleself 

en hulle diere. Hulle was bedrewe om die tekens van die teenwoordigheid van bereikbare 

ondergrondse opgaardamme raak te sien of met die cor op die grand te hoar (Braunlich 

1924:7 4). 'n Wadi-bedding met akasiabome was gewoonlik 'n geskikte plek om te grawe. 

Hulle het hulle oak laat lei deur dierespore of hulle kamele wat die water geruik het. In 

24Die Bloedsuiersfonteine van Debir (Axelsson 1987:3; Keel & Kuchler 1982:767). 
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die weiveld was die kleur van die gras of die teenwoordigheid van swerms muggies 

tekens waarop gelet is (vgl Jones 1928:5; Braunlich 1924:61-66). Hierdie putte was met 

stokke en die hande gegrawe en onbedek gelaat met die voortsetting van die reis die 

volgende oggend. Die putte by gevestigde nedersettings was permanente konstruksies, 

sommige 'wunderbare technische Werke ... manchmal ein eben so groBes Unternehmen 

wie das Bauen einer Burg' (Jones 1928:90). Jones (1928) en Braunlich (1924) bied 

waardevolle inligting oor die benutting en werking van putte wat bydra tot die verstaan 

van die skrywers se denkwereld en word verderaan met die ontleding van die tekste 

benut. 

3.4.4 Gekapte reenwaterhouers 

Alhoewel nie in die bestek van die studie nie, omdat hulle nie vars ondergrondse water 

voorsien nie, verdien gekapte waterhouers ('cisterns') ook kortliks aandag, enersyds 

omdat daar in die literatuur, sowel as in die Afrikaanse Bybelvertalings nie noukeurig 

tussen putte en hierdie waterhouers onderskei word nie25 en andersyds omdat hulle 

soms in die teks as teen pool vir fonteine en putte gebruik word. Dit word ge'illustreer deur 

die bekende uitspraak van Jeremia 2:13: 'My, die fontein van lewende water het hulle 

verlaat om vir hulle reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke wat geen water hou nie'. 

Hieruit is dit duidelik dat 'n hoe premie geplaas is op fonteine wat konstant vars water 

I ewer teenoor reenwaterbakke met hulle staande, troebel water wat boonop soms gelek 

het. Argeoloe het egter gevind dat daar sedert die vroee Y stertydperk 'n tegniek ontstaan 

het om die reenwaterhouers met pleister dig te maak, wat dit vir die hooglandbewoners 

moontlik gemaak het om verder van die vrugbare valleie en natuurlike fonteine in die 

heuwels te vestig (Zertal1988:341). 

25Zertal (1988:342) maak ook spesifiek melding van die leemte en voeg by dat die Hebreeuse Bybel 
wei die onderskeiding maak en dat die onderskeie funksies wat die waterbronne vandag nog in die Nabye 
Ooste vervul, vereis dat hulle nie gelyk gestel word nie. In die Suid-Afrika is gekapte klipwaterhouers 
onbekend en maak die taal nie voorsiening daarvoor nie, wat waarskynlik verklaar waarom die 
bybelvertalers hulle tot 'put' gewend het. Vgl Tweetalige Woordeboek van Bosman, Van der Merwe en 
Hiemstra (1969) wat cistern. met put of tenk vertaal. 
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In die Hebreeuse Bybel word die woord bor in vier verskillende kontekste gebruik: as 

reenwaterhouer, gevangenis, 'n graankuil en die onderwereld (sheo/). Die oorspronklike 

betekenis is eenvoudig 'n gat of 'n kuil ('pit') (Jones 1928:22). Josef is byvoorbeeld deur 

sy broers in 'n lee gekapte houer (bor) van 'n aard gegooi wat in die geval as 'n 

geTmproviseerde gevangenis gedien het, en nie in 'n waterput nie (Gn 37:24).26 Ook 

Jeremia is in sodanige houer gegooi en Jeremia 38:6 gee heelwat inligting daaroor. Die 

spesifieke een het aan ene Malkia behoort en ons weet dat sedert die Y stertydperk, toe 

ystergereedskap die uitkap van sodanige water- en graanhouers uit klip moontlik gemaak 

het, hulle die basiese toerusting van elke huishouding geword het. In die waterhouers is 

afloopreenwater van die huis se dak en die gepleisterde binnehof opgegaar (Zertal 

1988:348-352) en dit is waarskynlik die 'aanhoudende gedrup van die dak' wat die 

skrywer van Spreuke 27:15 aan 'n 'twisgierige vrou' herinner het. Jeremia is met toue 

laat afsak, wat illustreer hoe diep die klokvormige houers met hulle nou openinge was. 

Die episode speel gedurende 'n droogte in Jerusalem af (daar was nie meer brood in die 

stad nie), so die houer was leeg, met 'n laag madder op die bod em waarin hy weggesak 

het. Teen die einde van die somer was dit nie vreemd om selfs dierekarkasse onder uit 

die waterhouers te verwyder nie (Jones 1928:23). 

Dit verklaar waarom die Bybelskrywers en hulle lesers sheol, die plek van die dooies, 

voorgestel het soos onder in die modderige, onwelriekende skemerdonker van die 

waterhouers waaruit geen mens of dier sander hulp kon kom nie.27 Tog was die 

reenwaterhouers onmisbaar in die lsraeliete se daaglikse lewe en is hulle deur 

reinheidswetgewing beskerm. In Levitikus 11, waarin die onderskeiding tussen rein en 

onrein diere gemaak word, word klein oneetbare diertjies, soos muise en akkedisse, as 

onrein geklassifiseer (Staubli 1996:1 02). $ou hulle in huishoudelike houers val, was die 

ook onrein en moes vernietig word, behalwe fonteine en reenwaterhouers (Lev 11:36). 

Die rede kan eenvoudig wees dat dit onprakties sou wees om die lewensnoodsaaklike 

26Vgl Gn 37:20-29 in die 1944-AV en 1985-AV waar na 'putte' verwys word. 

27ln Ps 40:2-3 word die skrywer se nood as volg beskryf: 'Hy het ... my hulpgeroep gehoor; en Hy 
het my uit die kuil (bor) van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gesit'. 
Virtekstewaarin borna sheo/verwys, vgl Ps 30:40; Ps 143:7; Spr 1:12; Jes 14:15; Esg 26:20en 32:23. 
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watervoorsiening ter wille van die reinheidswette at te sny (vgl Noth 1965:96), of dat 'n 

reinigingsmiddel (water) self nie onrein kan wees nie (vgl Schreiner 1990:50). 

Omdat hulle mensgemaak was, was hulle die eienaar se private besitting, anders as die 

grondwaterbronne wat die gemeenskaplike eiendom van 'n stam, dorp of koninkryk was. 

In Numeri 20:17 vind ons 'n aanduiding van hierdie maatreel. Voordat die lsraeliete deur 

Ed om se grondgebied moes trek, belowe hulle die koning van die land: 'Ons sal nie deur 

Iande of wingerde trek nie, en nie water uit die putte drink nie.' Die putte het binne die 

jurisdiksie van die koning van Edom geval en die lsraeliete wou konflik vermy . 

3.5 Samevattende gevolgtrekkings 

In hierdie konteksskeppende hoofstuk is die religie van ou Israel ter aanvang in 

perspektief geplaas. Vooronderstellings in die navorsing oor Israel se ontstaan in die 

woestyn as 'n nomadiese veeboerkultuur wat 'n unieke historiese religie beoefen het, het 

daartoe gelei dat Israel se wereldbeskouing en lewenswyse teenoor die van hulle bure 

in terme van hierargiese dualismes uitgedruk is: geskiedenis teenoor natuur, lineer 

teenoor siklies, woestyn teenoor saaigrond en veeboer teenoor landbouer (vgl Hiebert 

1996:3-29, 140). 'n Kondisionalistiese benadering akkommodeer egter nie die konsep van 

gegenDber nie, maar beklemtoon die verweefdheid en interafhanklikheid van mens en 

natuur. Die tekste moet dus opnuut ge'interpreteer word om die natuur, wat in hierdie 

studie deur Israel se grondwaterbronne verteenwoordig word, in die spel te bring. Dit is 

moontlik en belangrik omdat die monote"iserende stemme in die Hebreeuse Bybel nie 

verteenwoordigend was van die agrariese bevolking wat 'n worstelstryd om oorlewing 

teen 'n ongenaakbare omgewing en wisselvallige klimaatsiklusse gevoer het nie. 

Met die beskrywing van die Palestynse omgewing en klimaat en die voorkoms en 

eienskappe van die onderskeie waterbronne, is die agtergrond opgestel waarteen die 

tekste gelees moet word. Wetenskaplik-versamelde kennis verteenwoordig egter nie die 

inwoners se ervaring van hulle omgewing en waterbronne nie. Om te verstaan hoe 

fonteine en putte in die konseptuele wereld van die skrywers van weleer gefunksioneer 
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het, moet die sosiokulturele omstandighede waaronder die waterbronne met die 

opskrifstelling van die teks 'n rol gespeel het, gerekonstrueer word (vgl Deist 2000:21; 

Hiebert 1996:29). In die volgende hoofstuk word die verhale wat op ou Israel se 

verskillende kultuurterreine rondom fonteine en putte afspeel, met die doel voor oe 

ontleed. 
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HOOFSTUK VIER 

KONKRETE VERWYSINGS NA FONTEINE EN PUTTE 

FONTEINE EN PUTTE IN OU ISRAEL SE KUL TUURLEWE 

4.1 lnleidende opmerkings 

Met 'konkrete verwysings' in die opskrif van die hoofstuk, word bedoel dat dit uit die 

konteks van die verhale wat random fonteine en putte afspeel, duidelik is dat die auteurs 

nie beeldspraak gebruik nie, maar die tasbare waterbronne in gedagte het. In die 

hoofstukke wat volg, word die meer pertinente simboliese verwysings ondersoek. 

Deurgaans meet egter in gedagte gehou word dat ook die sogenaamde informatiewe 

tekste simbolies is, want in Vorster (1995:404) se woorde: 'with every word human 

beings use the attitudes, values and relationships oftheir society are evoked.' Aile tekste, 

netsoos ikonografie as visuele 'tekste', is geenkodeerde boodskappe wat uit 'n lewende 

omgewing, oftewel 'n omvattende kultuurmilieu, ontstaan het (Keel & Uehlinger 

1998:395). Met die lees van die verhale word gestreef om die rol van fonteine en putte 

in die bybelse kultuurmilieu, wat die hele ou Nabye Ooste insluit, te rekonstrueer en die 

skrywer/s se houding ten opsigte van die waterbronne vas te stel. 

Kulturele antropoloe bied 'n veelvoud van uiteenlopende definisies van die konsep 

'kultuur', maar Lisitsky se eenvoudige, kompakte beskrywing is 'n handige werksdefinisie 

vir wat die studie in gedagte het as konteks vir die waterbronne in die verhale: 

Culture is an enormously complex thing, for it includes not only the 
society's ways of using material things, such as tools and weapons and 
shelter and clothing and food, but also its language, morals and manners, 
religion and science, economics and art, government. and family 
relationships, and even its ways of sitting down and making love and 
committing suicide and whittling sticks (Seale 1974:ix). 

Hier meet bygevoeg word dat die verskillende kultuurterreine interaktief met mekaar 

verweef is om die geheel te vorm en dat die geheel aanpasbaar moet wees by 
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veranderende omstandighede (Havilland 1996:31). Uit die tekste wat ondersoek word 

blyk dit dat fonteine en putte op feitlik al die kultuurterreine wat Lisitsky hierbo aandui 

(selfs 'whittling sticks' - stokkies-sny) 'n bydrae gelewer het. 

Dit is insiggewend, want die betekenis en krag van 'n sosiale gebruik is opgesluit in die 

aantal verbindings wat dit maak met ander sosiale aktiwiteite waaruit 'n kultuursisteem 

saamgestel is. Met ander woorde, soos ons in hoofstuk een uitgewys het, wat vir 'n 

gemeenskap die gevoel gee dat 'n spesifieke sosiale gebruik of 'n natuurfenomeen krag 

het, of goddelik gesanksioneer is, het te doen met die feit dat dit met ander kulturele 

gebruike verband hou. In die interpretasieproses moet die verbindings gesoek word, 

want daarin is die redes, bewustelik of onbewustelik, verskuil waarom die auteurs 

gebeure en gebruike random die waterbronne laat afspeel - wat weer die waarde 

reflekteerwat hulle en hulle lesers/gehoor daaraan geheg het (vgl Vorster 1995:403-404; 

Whitelam 1991:71). 

Die meeste konkrete verwysings na fonteine en putte word in die epiese verhale van die 

boek Genesis aangetref. Die Jahwis se skeppingsverhaal, wat voorkom in die 

verhaalsiklus oor Israel se Oertyd (Gn 1-11) speel af random 'n konkrete fontein en open 

'n venster op die ou lsraeliete en die grater ou Nabye Coste se siening van fonteine en 

ondergrondse water in die struktuur en samestelling van die wereld - hulle kosmologie, 

wat onder Lisitsky se terrein van 'wetenskap' resorteer. Die volledigste beeld van die 

waterbronne in die daaglikse /ewe van die plattelandse Palestynse hooglandbewoners 

(sosiaa/, ekonomies en in die regspraak) word gevind in die verhaalsiklus oor die 

Voorouers (Gn 12-36). Die rol van die waterbronne op die politieke terrein kom voor in 

die historiese boeke van Samuel en Konings. Die kultuurkonteks waarin die waterbronne 

in die onderskeie korpusse 'n rol speel, verskil, omdat die epiese verhale van Genesis 

tradisies bevat oor landelike families se daaglikse bestaan terwyl die 'geskiedenis' van 

die konings van ou Israel minder gemoeid is met die lewens van gewone mense en 'n 

stedelike kultuur met 'n politieke bewussyn vertoon. 



55 

Die hoofstuk word dus kunsmatig in die Genesisverhale en die Historiese geskrifte 

ingedeel. Dit is nie ideaal nie want die studie wil aantoon dat ons hier met groat 

algemeen-menslike temas te doen het wat nie aan spesifieke kanoniese geskrifte 

gekoppel is nie, maar onvermydelik, omdat hulle in eie konteks uniek was. 

Vergelykenderwys sal 'uitskieters' na ander skrywers en ook ander kulture in die spel 

gebring word. 

4.2 Fonteine en putte in die Genesisverhale 

AI die verhale in die boek Genesis waarin werklike fonteine of putte 'n rol speel, word aan 

die tradisiestroming tradisioneel bekend as die Jahwis toegeskryf. Deur die verhale aan 

'n individu, die Jahwis, toe te skryf, of in die analise wat volg na 'die skrywer' of 'auteur' 

te verwys, wil ek nie impliseer dat hulle deur 'n enkele person de novo gekomponeer is 

nie. Die benaming 'Jahwis' is suiwer funksioneel. Vir die doel van die studie 

verteenwoordig die benaming die nie-priesterlike materiaal in die Pentateug.28 Die 

ondersoek fokus op die Jahwis se benadering tot die natuur en die grondwaterbronne 

vanuit sy sosio-historiese konteks. Dit is belangrik, want met die ontleding van die tekste 

sal dit duidelik word dat hierdie skrywer/s ten opsigte van die natuur en die 

grondwaterbronne en die stempel wat dit op die religie van ou Israel afgedruk het, 'n 

eiesoortige en samehangende perspektief handhaaf wat oorwegend skerp verskil van 

die van die priesterlike redaksie van die Pentateug uit die ballingskapstyd. 

Die Jahwis werk met oorgelewerde mondelinge tradisies wat die epiese verhaal vertel 

van Israel se ontstaan met die skepping van die wereld tot by die volk se vestiging in 

280m 'n profiel van die Jahwis saam te stel is 'n waagstuk want die datering van die skrywer bly 
kontroversieel. Datums is voorgestel van die vroee dae van die verenigde monargie (vgl Noth [1972] 
1981; Hiebert 1996; Gottwald 1985; Rogerson 1989), tot die agste eeu (Lemche 1988) en die 
ballingskapstyd (Van Seters 1992). Otto (2000) ontken die bestaan van 'n Jahwistiese bran. Gebaseer 
op die Jahwis se natuurbeskouing en die geografies-politiese plasing van sy verhale in die suide, 
ondersteun hierdie studie 'n konserwatiewe datering in die tydperk van die Dawidies-Salomoniese 
monargie (1 000-900 VAJ) as die tyd toe die eerste narratiewe komposisies saamgestel is, waarna dit 
verder gegroei het deur die monargale tydperk. Dit maak die Jahwisverhale van die oudste voorbeelde 
van nadenke oor God en die wereld en die mens se plek daarin in die Hebreeuse Bybel. Die Jahwis was 
van suidelike afkoms en sy verhate is in die Suidryk gekoester. 
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Kanaan. Die verhaal strek deur die boeke Genesis, Eksodus en Numeri. Gedurende die 

laat- of posteksiliese periode (550-450 VAJ) het 'n priesterlike redaksie die nasionale 

verhaal van Israel verwerk en aangevul met onder meer 'n ordelik-gestruktureerde 

skeppingsverhaal en kultiese wetsversamelings met 'n agenda om Israel as 'n unieke 

religieuse gemeenskap met 'n unieke monote"istiese god te legitimeer.29 Die verhale het 

nie die dokumentering van historiese gebeure ten doel gehad nie, maar wou die 

oorsprong en legitimiteit van die grondgebied en die politieke en kultiese realiteite van 

die skrywer en sy lesers/gehoor verklaar (Rogerson 1989: 132; Gottwald 1987: 141-146; 

Hiebert 1996:96). 

Die natuuromgewing en die grondwaterbronne speel in die verhale 'n opsigtelike rol 

omdat dit verhale oor oorspronge is, die oorsprong van die landskap en die gemeenskap 

soos die Jahwis dit geken het. Oorsprongsverhale in aile kulture is gewoonlik etiologiese 

verhale wat die bestaanswereld en waardes van die storieverteller se eie tyd verklaar en 

legitimeer (Hiebert 1996:25,30; Van Dyk 1985). Dit beteken dat die beskrywing van 

Genesis 1-11 as die oergeskiedenis van die universele mensdom (vgl Westermann 

1984:196; Gottwald 1987:136), onderskeibaarvan die voorouergeskiedenis van Genesis 

12-36 wat die nasionale geskiedenis van lsraeP0 inlui, nie korrek is nie. Die Jahwis 

beskryf nie een of ander universele veraf plek en generiese menslike ras nie. Netsoos 

die Mesopotamiese skeppingsverhale die omgewing en omstandighede weerspieel waar 

die skrywers woonagtig was (vgl voetnota 7), is die toneel van die Jahwis se verhale die 

omgewing en gemeenskap van die bybelse ou Israel. Soos Hiebert (1996:78) dit stel: 'J 

describes in his primeval narrative the origins of his own highland agricultural setting, its 

distinctive environment, and its kinship-based society. In this regard, the primeval age 

is just as "national" in character as the events that follow it.' 

29Vgl Rendtorff (1985); Gottwald (1987); Zenger (1996); Lemche 1988) vir 'n uitgebreide 
uiteensetting van die groei van die literere tradisies van die Pentateug. 

30Vgl Westermann (1984:65) 'What is peculiar to the biblical primeval story is that it links the account 
of the primeval period to history. Both J and P prefix the primeval stoJYto a histoJYwhich begins with the 
call of Abraham' (my beklemt~ming). 
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4.2.1 Fonteine in die kosmologie van die ou Nabye Ooste 

Ter inleiding volg algemene opmerkings oor kosmologiee en 'n kosmogram van die 

wereld van die Hebreeuse Bybel. 

Die kosmologie van 'n kultuur bied verklarings vir die oorsprong van die wereld 

(kosmogonie) en die aard van die fisiese heelal, maar sluit ook die fundamentele 

beginsels in wat die heelal regeer, dit wil se wat die basiese werklikheid waarin die 

individu, gemeenskap en die natuur sigself bevind, in stand hou. Die opmerkings hierbo 

oor die Jahwis se oorsprongsverhale wat sy eie tyd en omstandighede reflekteer, 

verwoord Laughlin et a] (1990:215-216) in terme van kosmologiee as volg: 

'Cosmologies ... are cognized worlds, which are informed by the world of experience as 

it unfolds in each individual's sensorium. They are points of view about experience.' Die 

kosmologie van die ou Nabye Oosterlinge gee hulle ervaring van die werklikheid weer. 

Die mens ervaar haar/sy wereld altyd liggaamlik, daarom is kosmologiee somasentries. 

In die woorde van Mark Johnson (1987:xxxviii): 'As animals we have bodies connected 

to the natural world, such that our consciousness and rationality are tied up to our bodily 

orientations and interactions in and with our environment. Our embodiment is essential 

to who we are ... .' Dit is dus nie toevallig dat fontaine 'oe' in Hebreeus betaken en 'mond' 

in Sumeries nie (Albright 1919:161), en dat fonteine en putte in die Hebreeuse Bybel as 

metafore vir die vroulike geboortekanaal gebruik word nie, want die Bybelskrywers het 

die waterbronne liggaamlik en sintuiglik ervaar. 

Maar met somasentrisme word ook bedoel dat die mens haar/homself onbewustelik 

liggaamlik vanuit die sentrum van alles orienteer - 'n mikrokosmos binne die grater 

makrokosmos. Vroee kulture het die wereld as 'n hoi houer ('world-vessel') ervaar wat 

die persoon omsluit:31 die heme/ bo, die aarde waarop sy/hy saam met aile ander 

310ie Hebreeuse Bybel bevat 'n verskeidenheid van skeppingverslae soos Gn 1 en 2, Job 38, Ps 74 
en Ps 104. Keel (1997:30) wys daarop dat 'n tweedelige kosmologie (hemet en aarde) oak betekenisvol 
was en in die Hebreeuse Bybel voorkom. Die opvatting beskou die onderaardse gebied (die chaoswater 
(Oli1n) en die gebied van die dooies enN'll)) as 'n bedreiging en minderwaardig teenoor die geordende 
wl!reld van die hemel en die aarde wat deur Jahwe geskape is. 
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lewende dinge bestaan en die donker gebied onder die aarde wat as die onderwereld, 

die onbekende binne-in die aarde beleef is (Laughlin et al 1990:216). Alhoewel daar 

geen enkele, uniforme siening van die wereld in die geskrewe tekste ofvisuele kuns van 

die ou Nabye Ooste bestaan nie, was hierdie drievlakkige wereldbeeld in Babilonie, 

Egipte en Siro-Palestina algemeen bekend. In die Hebreeuse Bybel is die uitdrukking 

' ... bo in die hemel...onder op die aarde .. .in die water onder die aarde .. .' (Eks 20:4) 

verteenwoordigend van die opvatting. Frymer-Kensky (1987:233) gebruik 'n metafoor 

soortgelyk aan die 'world vessel' hierbo as sy na die aarde in die bybelse kosmologie 

verwys as 'n 'cosmic submarine' of 'n 'earth-ark' wat van aile kante deur water om ring 

is. Cornelius en Deist (Cornelius 1994:218, fig 1 0) se kosmogram (fig 1) illustreer hierdie 

voorstelling van die . wereld soos dit moontlik in die denke van die Hebreeuse 

Bybelskrywers geleef het. 

Fig 1 
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(1) Bodie aarde is 'n hemelse oseaan. In die priesterlike skeppingsverhaal is daar 

sprake van skeiding tussen die onderste en boonste waters (Gn 1:6-7). Van 

Jahwe word gese dat hy sy solders (dakkamer, bokamer) in die waters bou (Ps 

1 04:3; Am 9:6, so-ook Ps 148:4). In die Akkadiese kosmogonie splyt Marduk die 

soutwateroseaan, Tiamat (tehom), se liggaam in twee en vorm die heme! met die 

een helfte: 'Half of her he set up and ceiled it as the sky, pulled down the bar and 

posted the guards. He bade them to allow not the waters to escape' (ANET 

1955:67). Hieragter le natuurlik die verskynsel van die reen wat uit die heme! val. 

Die aarde is ook horisontaal om-ring deur water. Vir die oningeligte denke bied die 

oseaan 'n oneindige sig van water, sodat die eindes van die aarde deur water 

om ring moes wees. Dit is wat die psalm is van Psalm 72:8 in gedagte het as hy vir 

die lsraelitiese koning wereldheerskappy toewens: 'En hy sal heers van see tot 

see ... tot die eindes van die aarde' (Wensinck [1918]1968:21-22). 

(2) In die heme! is die gerubstroon (Ps 80:2; Jes 37:16). 

(3) Die gevleuelde figuur is 'n kombinasie van die songod (MI 3:20; Pss 84:12; 

36:8,1 Ob) en die storm god met 'n boog (Pss 18:9-14; 144:6) (Cornelius 1994:201-

203). 

(4) Die bewoonde aarde is 'n plat skyf. 

(5) Vir die ou Nabye Oosterlinge was dit nie duidelik wat weerhou dat die aarde in die 

onderaardse oseaan wegsink nie. Vandaar die gedagte van pi/are wat erens in 

die onderwereld rus en die aardskyf stut (vgl1 Sm 2:8b; Ps 75:3). Ten slotte het 

hulle in verwondering besef dat Jahwe, volgens Spreuke 3:19, deur sy wysheid 

die aarde gegrondves het (Keel 1997:56; Cornelius 1994:201). 

(6) Jerusalem en die tempelberg is die sentrum van die aarde (Esg 38:12). Hier is 

Jahwe se woonplek en is die mens hoog en veilig teen die vloed van die 

oeroseaan (Ps 36:7-10). 

Dit is waar ons be lang le - by die water onder die 'earth-ark', naamlik tehom (01i1n, die 

onderaardse oseaan, oervloed, chaoswater, die diepte) waaruit die geskenkvan fontein

en putwater kom, maar wat ook 'n bedreiging inhou. Verskeie aspekte kenmerk die 

gebied: 
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(7) She'ol D1N\!J, die doderyk) is onder die oppervlakte van die aarde omdat die 

dooies in die grond begrawe word (vgl Ps 88). 

(8) Op logiese wyse was tehom in die bybelskrywers se konseptuele denke verwant 

aan she'ol omdat die water van fontaine en putte wat deur tehom gevoed word, 

ook uit die aarde kom. Die twee gebiede moes dus in dieselfde omgewing gelee 

wees (Keel 1997:39). Fonteine en putte is soms as poorte tot she'ol verstaan. 

(9) Die konsep van 'n seemonster in die oeroseaan was invloedryk in die kulture van 

die Vrugbare Halfmaan.32 Dit simboliseer die antagonistiese of die chaosaspek 

van die onderaardse water wat binne perke gehou moes word om die orde van 

die kosmos in stand te hou, want slegs in 'n ordelike kosmos is 'n betekenisvolle 

lewe moontlik. In ou Israel se denke was Jahwe by magte om die chaos in toom 

te hou, want hy verbrysel die koppe van Leviatan, die chaosmonster (Ps 74:14). 

Die Chaoskampf-tema van die stryd teen tehom, die oeroseaan wat voortdurend dreig 

om die grens tussen chaos en die ordelike wereld te deurbreek en laasgenoemde te 

oorstroom, staan teenoor die positiewe, integrerende eienskap van fontaine met hulle 

lewegewende water wat ook uit tehom voortkom. Die onderste dele van die aarde 

verteenwoordig ook die baarmoedervan die aarde wat geboorte gee aan alles wat lewe 

(Simkins 1994:99). In die Hebreeuse Bybel vind ons net 'n paar gefossileerde oorblyfsels 

van die konsep van die aarde as terra mater: ' ... toe ek in die geheim gemaak is ... kunstig 

geweef in die dieptes van die aarde' (Ps 139:15), en die bekende woorde van Job 1 :21: 

'Nakend het ek uit my moeder se baarmoeder gekom en nakend sal ek daarheen 

terugkeer' (my vertaling). 'n Mens kan immers nie na 'n menslike baarmoeder 'terugkeer' 

nie (Keel & Uehlinger 1998:367; Keel 1997:203). Volgens Frymer-Kensky (1987:234) 

reflekteer die water van die primordiale oseaan voorgeboortelike herinneringe aan 

vrugwater, wat kon bydra tot die siening van die vrugbaarheidskrag van fontein- en 

putwater in die denke van die bybelskrywers. 

32ln 'n ou gedig in Genesis 49:25 ontvang Josef seeminge van die hemet bo en van tehom wat 
'daaronder Je'. Die ww ~:11 word gewoonlik gebruik vir 'n dier in 'n hurkende posisie ('crouch'), wat 
moontlik 'n herinnering inhou van tehom as verteenwoordigend van 'n gedierte (Wensinck [1918] 
1968: 15). Bruning (1998:250-253) bespreek die verskillende benamings van die see- en chaosmonster 
in die Hebreeuse Bybel. 
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Op 'n kudurru ('n grenssteen) uit Susa (1200 VAJ) (fig 2), vind ons 'n Babiloniese 

voorstelling van die driedelige wereld (Keel1997:46, fig 41). Die slang heelbo-om die 

kudurru simboliseer die hemelse oseaan. Daaronder op die boonste register kom 

goddelike simbole voor wat die hemelse steer voorstel. Die middelste register is die 

aarde met mense, diere en plante wat daarop leef. Onder die aarde word tweederdes 

van die beeld opgeneem deur die doderyk wat voorgestel word deur die chaosmonster 

in die oeroseaan. Daardeur word die heilige ontsag wat die ou Nabye Oosterlinge vir die 

doderyk en die chaosdraak van tehom gehad het, geTIIustreer. 

Fig 2 
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Die paradoks van integrering en disintegrering wat in die gedagte van tehom opgesluit 

is, is vergelykbaar met die tema van leegheid (stJnyata) in die Boeddhisme: leegheid as 

die ver-nietig-ing van elke gegewene en terselfdertyd die baarmoeder (tathagatagarbha), 

bron waaruit aile lewe en orde voortkom (Willi.ams 1998:96-97). Die tema word nie net 

in die ou Nabye Oosterse religiee en die Boeddhisme aangetref nie, maar is 'n sentrale 

tema van aile religiee. Religie is orde, geborgenheid en vervulling, maar terselfdertyd ook 

chaos, gevaar en leegheid. 
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Die fonteine van die vloedwater verskyn regs op die aardskyf op die kosmogram, maar 

is nie genommer nie en word nie deur Cornelius bespreek nie. Om fonteine volwaardig 

'in die prentjie te bring', word die tekste waarin na fonteine verwys word, ontleed. 

In twee van die verhale oor Israel se oertyd (Gn 1-11) word na fonteine verwys: in die 

Jahwis se Edenverhaal (Gn 2:4b-2:25) en in die priesterlike weergawe van die 

Vloedverhaal (Gn 6-8). Albei verwysings belig die rol van fonteine en ondergrondse water 

in die ou Nabye Oosterse kosmologie, maar vanuit verskillende tydperke en daarom 

vanuit verskillende perspektiewe. 

4.2.1.1 Genesis 2:4b-2:25: Die fontein in die Edenverhaal 

• Die unieke landskap van die tuin van Eden. 

Die ton eel van die Jahwis se epiese verhaal oor die oertyd open in die tuin van Eden. Die 

tuin word geskilder as 'n welige, waterryke vrugteboord en weerspieel ooglopend nie die 

skrywer se eie agrariese landskap nie. Sy landskap le buite die tuin en word in die 

inleidende sin tot die Edenverhaal (Gn 2:4b-5) bekend gestel deur die nie-bestaan 

daarvan uit te spel: 

Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar 
nog geen struike in die veld (weiveld) op die aarde nie, en geen plant van 
die veld (graangewasse) het nog uitgespruit nie; want die Here God het 
nog nie laat reen op die aarde nie, en daar was nog geen mens om die 
grond te bewerk nie. (1944-AV) 

Die toneel word nie as 'n primordiale chaos van voor die skepping beskryf nie, maar 

skets die kenmerke van die Jahwis se eie bestaanswereld -weiveld, graangewasse, reen 

en verbouing van die grond (Westermann 1984:200; Hiebert 1996:32-33).33 In die 

33Die Jahwis volg die gebruiklike inleidingspatroon van oorsprongsverhale deur eers te beskryf hoe 
die wereld gelyk het voordat die mens (in die geval van J se verhaal) en die gode (in die geval van die 
Babiloniese skeppingsverhaal, die Enuma Elish) geskep is. Die Enuma Elish se inleidingswoorde beskryf 
die besproeiingslandskap van die Tweestromeland, welbekend aan die outeur, as 'n watermassa 
bestaande uit Apsu, die vars ondergrondse water en Tiamat, die sout seewater: . 
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volgende vers noem die Jahwis die eienskap van die tuin van Eden wat dit onderskei van 

die landbou- en veeteeltomgewing van die Palestynse hooglande: die landskap is 

uitsonderlik en uniek omdat dit deur onderaardse water besproei word en nie afhanklik 

is van wisselvallige reenval soos die landstreek wat aan hom bekend is nie: 

Maar 'n fontein (7 ~4 het uit die aarde opgekom (;,?y) en die hele 
oppervlakte van die grond besproei (i1jJ'<J)35 (2:6).36 

Daarom is dit vir Jahwe God moontlik om vrugtebome in die tuin te plant (2:9). Deur die 

tuin se water 'van onder' te onderskei van die reenwater 'van bo', word iets verklap van 

die heersende wereldbeeld en van die waarde wat die Jahwis aan water uit die aarde 

geheg het. Hieraan word weldra aandag gegee. 

Die fontein was boonop nie soos die fonteine waarmee die skrywer bekend was nie. In 

2:10 word uitgebrei op die gedagte van die fontein: 

En daar het 'n rivier in Eden ontspring (N~\ 'uitgaan') om die tuin te besproei 
(i1jJ'V). En vandaar het dit verdeel en vier bolope (O~'VN,, 'koppe', 'hoofde'37

) 

geword (my vertaling). 

'When on high heaven had not been named, 
Firm ground below had not been called by name; 
Naught but primeval Apsu, their begetter, 
(And) ... Tiamat ... Their waters commingling as a single body; 
No reed hut had been matted, no marsh land had appeared ... 
then it was that the gods were formed within them (ANET 1955:61 ). 

34Die woord 7 N('Bd) kom in bybelse Hebreeus slegs hier en in Job 36:27 voor, waar dit die 
betekenis het van 'mis' wat in reen kondenseer en aarde toe val. Dit het waarskynlik aanleiding gegee 
tot die tradisionele vertaling 'mis' in die 1944-AV en 'mist' in die RSV. Op grand van die verwantskap van 
die Hebreeuse 'Bd met die Sumeriese id en Akkadiese edO wat 'n 'vars onderaardse stroom' beteken 
(Wallace 1985:73; Tsumura 1989:94-116; Westermann 1984:200), sowel as die beskrywing in Genesis 
self dat die water opgekom het (il.,Y) uit die aarde, word deesdae aanvaar dat die skrywer 'n fontein in 
gedagte gehad het. 

35Die betekenis van die ww np'l.l (hif) word deur Brown, Driver & Briggs (1979) as 'irrigate' aangegee 
en word vir die fontein sowel as vir die rivier in Eden gebruik. Daarom vertaal ek dit met 'besproei'. 

36Daar bestaan 'n verskil van opinie oor of die fontein tot die skrywer se landskap buite die tuin 
behoort (sien Tsumura 1989:167-168; Niditch 1997:56), en of dit deel is van die tuin se ekologie. Soos 
Westermann (1884:1 02) en Hiebert (1996:180, voetnota) uitwys, is die fontein duidelik nie deel van die 
lys in 2:5 wat die besonderhede van die skrywer se landskap beskryf nie, so word dit hier as 'n 
besproeiingsbron van die tuin behandel (sien ook Wallace 1985:73-75). 

37Soggin (1997:65) wys daarop dat 'hoof ('l.IN,) hier in die sin van 'oorsprong', 'aanvang' of 'fontein' 
van 'n rivier gebruik word. Verder suggereer die betekenis van pison ('om op te spring') en gihon ('die 
onstuimige' of 'borrelende') ook dat ons hier met fonteine te doen het (vgl Westermann 1984:217). 
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Die meeste interpreteerders beskou die rivier nie as 'n aparte waterbron nie, maar 'n 

verdere ontwikkeling van die aanvanklike fontein (Wallace 1985:7 4; Simkins (1994:178). 

Die fontein is dus die oorsprong van 'n rivier wat, volgens 2:11-14, vertak in die bolope 

van die Pison, Gihon, Tigris en Eufraat (2:11-14). In plaas daarvan om Eden op grand 

van die riviere geografies te plaas (bv in Mesopotamie en in Noord-Afrika soos gebruiklik 

in sommige kommentare) moet die vier riviere verstaan word as die riviere van die 

wereld wat uit een bran in die tuin van Eden ontspring en die aarde in al vier rigtings met 

lewegewende water voed (Wallace 1985:75; Wensinck [1918] 1965:59; Westermann 

1984:217). Die water van die riviere moes 'n voedingsbron he en in die Babiloniese 

voorstellingswereld was die bran 'n diep onderaardse vloed (apsu, die varswateroseaan) 

waar al die aarde se varswaterstrome hulle oorsprong het. Hier word die 'mond van die 

riviere' (pf narati) gevind,38 die fonteine waardeur die oeroseaan na die oppervlakte van 

die aarde bars (Albright 1919: 161-195). In die godsdiensgeskiedenis was die motief van 

die oervloed as toevoer van die aarde se waterstelsel in die kulture van al die groat 

vastelande bekend39 (Gaster 1969:27). Uit Assur kom 'n ivoorinlegsel (fig 3) uit ongeveer 

1500 VAJ, waarop 'n berggod, herkenbaar aan die skaalpatroon op sy romp, met vier 

strome en twee heilige borne aan weerskante voorkom (Keel 1997:117-118, fig 153a; 

Metzger 1983:78-79, fig 24). Die vier strome op die afbeelding herinner onvermydelik 

aan die vier takke van die rivier van Eden (vgl Stager 2000:39).40 Dit willyk asof die 

homoversele tradisie oak in die Jahwis se denkwereld geleef het. 

38ln Sumeries is 'n fontein 'mond' (pi) genoem in plaas van 'oog' ('ajin) soos in Semities (vgl Albright 
1919:167). 

39ln die Griekse mitologie was die Styx die onderaardse vloed wat magiese krag besit het. By die 
fontein van die Styx het die Olimpiese gode hulle heilige eed afgel~ en is Achilles ondergedompel om 
onverwondbaar gemaak te word (Spaltmann (1939:46-47). 

40Die beeldgroep berg-boom-fontein sal telkens in die teks en die ikonografie opduik. 'n Verklaring 
daarvoor word met die bespreking van modelle van heilige ruimtes (§ 4.2.1.3) gegee. 
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Fig 3 

Die vraag ontstaan of die Jahwis 'n mitiese ruimte erens beskryf of 'n konkrete stukkie 

vrugbare aarde. Getrou aan wat Niditch (1997:54) sy 'down to earth style, tone and 

content' noem, het hy waarskynlik 'n werklike landskap in gedagte gehad. Die landskap 

was verder heel moontlik in sy eie bekende omgewing, want soos Cohn (1981 :86) tereg 

opmerk: 'Since our natural environment affects the way we look at the world .. .for 

geographically sensitive Israel, the shape of its land helped to shape its perceptions.' 

• Die tuin as 'n oase in die Jordaanvallei 

Hiebert (1996:53-59) het 'n teorie wat Eden in die Jahwis se voorstellingswereld in die 

Jordaanvallei plaas (vgl ook Zenger 1996:49). Hy volg 'n wenk wat die Jahwis self in die 

latere verhaal van Abraham en Lot gee: 

Lot het toe opgekyk en gesien die hele Jordaandal tot by Soar-41 was 
heeltemal besproei (ilp\lj) soos die tuin van Jahwe, soos Egipte. Dit was 
voordat Jahwe Sodom en Gomorra vernietig het (Gn 13:10 - my 
beklemtoning). 

Die Jahwis het geglo dat die vernietiging van Sodom en Gomorra in die tyd van sy 

voorvader Abraham plaasgevind het. Voor die katastrofe wat die b,arre verskynsel van 

die Dooiesee-landskap veroorsaak het, was die hele Jordaandal, soos die Nylvallei, 'n 

geil oase-ekosisteem, gevoed deur standhoudende fonteine uit die rotswande van die 

41Soar was gelee op die ~uidoostelike punt van die Dooie See (Westermann 1985:178). 



66 

heuwels weerskante van die suidelike Jordaandal. Jeri go en Engedi, wat aan die Jahwis 

bekend was, was sodanige oasenedersettings wat volgens hom die ramp oorleef het. 

Die ooreenkomste tussen Genesis 2 se tuin van Eden en die oases van die suidelike 

Jordaanvallei is voor die handliggend. Laasgenoemde le aan die reenskadukant van die 

Judese berge en is volkome afhanklik van standhoudende fonteine vir besproeiing (vgl 

hoofstuk drie § 3.4.2). Die vrugtebome van Eden stem ooreen met die vrugteverbouing 

wat tot vandag dwarsdeur die jaar in Jerigo toegepas word. Verderaan sal dit duidelik 

word dat bome by fonteine 'n belangrike motief van vrugbaarheid in die Hebreeus~ Bybel 

en in die visuele kuns van die ou Nabye Coste is. 

By Mari, in die Oud-Babiloniese paleis van Zimri-lim op die Eufraatrivier is daar 'n 

welbekende fresco (fig 4) uit die sewentiende eeu VAJ wat die inhuldiging van Zimri-Lim 

uitbeeld. In die boonste van die twee reghoekige panele sien ons die verering van Ish tar, 

godin van vrugbaarheid, liefde en oorlog. 

Fig 4 

Op die onderste paneel is twee fonteingodinne met vase waaruit 'n stroom met vier 

vertakkings vloei. 'n Gestileerde plant groei uit elke stroom. Regs van die reghoekige 

panele is 'n groat dadelpalm wat vrug dra (Keel1997:142-144, fig 191). Die palmboom, 

wat by uitstek 'n oaseboom is, het ons gesien, word dikwels in gestileerde vorm in die 
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ikonografie van die ou Nabye Ooste as 'n heilige boom met lewegewende kwaliteite 

uitgebeeld. Palmbome het ook die mure van die Salomotempel versier (I Kn 6:29,32,35) 

(Keel et al 1984:64). 

Verder stem die Jahwis se plasing van die tuin 'in die ooste' (2:8) ooreen met die Jigging 

van die vallei-oases wat oos le ten opsigte van die bewoonde heuwelland waar die 

Jahwis homself bevind het. 

Teen die agtergrond van die Jahwis se leefwereld maak die standhoudende fonteine van 

'n oase daarvan 'n droomlandskap, 'n ideate plek wat sou kon beantwoord aan die 

beskrywing van 'n hieros topos as 'n ruimte 'set apart as distinctive from the rest of the 

natural environment' (vgl Simkins 1994:131). Dit wat buite die heilige ruimte le, is die 

steriliteit en lewensbedreigende chaos van die profane,42 wat in die geval van die 

oasetuin die woestyn sou wees - die skrik van dorstige karavane en woonplek van 

huilende jakkalse en demone. Die twee aspekte is interafhanklik en bevestigend van 

mekaar. Heilige plekke is egter heilig, nie net op grond van hulle Jigging nie, maar ook 

omdat 'n teofanie of hierofanie, in Eliade (1958) se terme, daar plaasgevind het.43
• Na 

die hierofaniese aspek van die tuin moet ons aandag nou verskuif. 

• Die tuin as 'n heilige ruimte, 'n woonplek van die gode 

Die verbintenis van die tuin van Eden met die oerbron van die aarde se vars water maak 

daarvan 'n unieke woonplek, meer geskik vir gode as vir mense. Jahwe het immers self 

sy tuin geplant en daarin gewandel. Vir die eerste mense was dit 'n tydelike verblyf - die 

wereld buite die tuin sou hulle permanente woning wees. Op 'n later stadium maak 

Esegiel van die Edentradisie gebruik in sy spreuk teen die koning van Tirus. Hy herinner 

hom aan sy bevoorregte verblyf in 'Eden, die tuin van God' (Esg 28:13) en aan sy 

42Hier moet byvoorbaat genoem word dat chaos, hetsy in die vorm van tehom of die woestyn, gelee 
is ten opsigte van die geografiese ligging van die heilige plek (vgl verderaan § 4.2.1.3 waar modelle van 
heilige ruimtes bespreek word). 

43Verderaan in die hoofstuk word aandag gegee aan 'n teofanie wat by 'n put plaasgevind het. 
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verwaandheid deur te beweer dat hy "n godewoning in die hart van die see' het (Esg 

28:2). 'n Tradisie van 'n godheid in sy waterwoning was in die ou Nabye Oosterse 

denkwereld bekend. 

In Mesopotamia personifiseer die Akkadiese god Ea (Enki in Sumeries - voortaan Ea

Enki genoem) die numineuse kragte van die varswater. Hy word genoem 'koning van 

die apsu'en 'heervan diefontein of die bron' (Jacobsen 1976:111; Tsumura 1989:149). 

Volgens die Babiloniese skeppingsverhaal, die Enuma Elish, was sy woning 'in his 

sacred chamber' in die onderaardse oseaan (ANET 1955:61). Hy is die god van die 

grondwaters, en word op 'n silinderseel uit Ur, uit die Akkadiese periode (2350-2150 

VAJ) in sy waterwoning uitgebeeld (fig 5). 

Fig 5 

Van sy skouers ontspring twee waterstrome wat Jacobsen meen na die Tigris en die 

Eufraat verwys (1976:111), en drie visse. Visse in waterstrome bevestig dat dit lopende 

water is en dra by tot die indruk van ewigdurende beweging ('perpetual motion') (Van 

Buren 1933:1 01). Aan Ea-Enki se regterkant hou 'n knielende dienskneg die poort vas 

wat die dreigende chaos in die vorm van 'n leeu (links), uitsluit van die stoorkamers van 

die varswater (Keel1997:49, fig 43).44 

44ln Jn 2:6-7 word ook die gedagte van grendels wat die onderwereld van die lewe afsluit 
teruggevind: 'Waters het my omring .... Ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die grendels 
van die aarde het my vir altyd ingesluit ... .' 
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Ook van El, die Kanaanitiese oppergod, wat 'n groot invloed op ou Israel se godsbegrip 

gehad het, word in die Ugaritiese mitologie gese dat sy woonplek by fonteine en die 

bronne van riviere gelee was. Hier is egter 'n bykomende verwysing na 'n berg. As Anat 

by die hof van El arriveer, lees ons: 'She set her face towards El at the source(s) of the 

two rivers, amid the springs of the two oceans; she penetrated the mountain(s) of El' 

(Gibson 1978:53). 

'n Silinderseel uit Mari (fig 6) uit dieselfde tydperk, sou volgens Keel (1997:47 -48, fig 42) 

ook 'n visuele weergawe van die Kanaanitiese El op sy bergtroon kon wees, want Mari 

was gelee waar verskeie kultuurstreke mekaar ontmoet en beTnvloed het. Uit die voet 

van die berg borrel twee fonteine uit die bekke (vgl die 'mond van die riviere' hierbo) van 

slange45 of voels. Die golwende lyne van die water gaan oor in die onderlywe van twee 

vegetasiegodinne en gee die indruk dat hulle die water opneem en uit die waterstrome 

groei. Die verhouding tussen die elemente van die konstellasie berg-fonteine-plantegroei 

in die denkwereld van die ou Nabye Oosterlinge kom hier duidelik na vore,46 met die 

water as verbindingsmiddel tussen berg en plantegroei (vgl Metzger 1983:70-71). 

Fig 6 
I' 
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45VIgs Albright (1919:1 07): 'The rivergod often appears as a serpent; nothing is more common than 
to compare a meandering stream to the sineous folds of a snake.' 

46Die konstellasie salons in verdere hoofstukke telkens voorkom. Dit word as 'n argetipiese landskap 
in die Hebreeuse Bybel beskou. 
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Maar ook die ambivalente aard van fonteine as lewegewend en lewensvernietigend word 

in die strome uitgebeeld wat groei bevorder, maar ook die dreigende element van die 

oervloed verteenwoordig wat deur die god aan die linkerkant beveg word (Keel1997:48). 

Uit die voorafgaande blyk dit dat soet grondwater en fonteine meermale in die Vrugbare 

Halfmaan die woonplek van die gode was en dat hulle as heilige plekke ervaar is. Die 

vorige seelafdruk bring egter aspekte van ou Israel se kosmologie in die spel wat in die 

ou Nabye Oosterse ikonografie en in die Hebreeuse Bybel nou verweef is met fonteine 

en heilige ruimtes, maar nie in die Jahwis se skeppingsverhaal 'n rol speel nie. Dit is die 

berg as heilige ruimte (die godebergmotief) en die motief van die stryd teen die 

chaoswater (vgl (6) en (9) op die kosmogram van fig 1}. Hier is twee verskillende 

opvattings oor heilige ruimtes aan die werk wat in § 4.2.1.3 beskryf word en wat lig werp 

op die Jahwis se eiesoortige natuurbeskouing teenoor die van die priesterskrywer. Die 

priesterskrywer se natuurbeskouing kan ons uit sy beskrywing van die fonteine in die 

vloedverhaal aflei. Om 'n vergelyking te tref, moet ons aandag eers na die priesterlike 

weergawe van die vloedverhaal verskuif. 

4.2. 1.2 Genesis 7:11 b en 8:2a: Fonteine in die vloedverhaal 

Die vloedverhaal in die Hebreeuse Bybel is die resultaat van 'n samestelling van twee 

onafhanklike bronne: die Jahwis se weergawe en die weergawe van 'n skool van 

priesterskrywers in die tyd van die ballingskap. Onderliggend aan beide le 'n 

gemeenskaplike tradisie van vloedverhale in die ou Nabye Ooste, waarvan die 

Babiloniese Gilgameshepos die invloedrykste is. 47 Die verskillende beskrywings van die 

fenomeen van die vloed in die verhale is te wyte aan die verskillende omgewings waarin 

die vertellers hulleself bevind het en die verskillende sosiale posisies wat hulle beklee 

het. Die Gilgameshepos is geskryf uit die perspektief van die inwoners van die 

47Gaster (1969:82-131) bespreek die vloedverhale wat oor die w~reld opgeteken is waarvan die 
basiese verhaallyn van 'n katastrofiese vloed en die oorlewing van een persoon of familia deur middel 
van 'n drywende objek, ooreenstem. Westermann (1984:477) bied 'n verklaring hiervoor: 'The universal 
significance of the flood narrative does not need any support from the assumption of a primeval 
recollection of a definite event in remote antiquity. What is universal in it ... is the express awareness in 
all the narratives that the human race is threatened, the background being particular experiences of 
disasters.' 
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Eufraatvallei-monding waar besproeiingsboerdery toegepas is. Die held van die verhaal, 

Utnapishtim, bou sy skip van riete wat in die vleie groei en die vloed word veroorsaak 

deur 'n storm en 'n orkaan wat vir ses dae lank woed en die water van die see oor die 

land dryf (ANET 1955:94). Die Jahwis se held, Noag, is 'n landbouer op die Judese 

heuwelland. Hy skryf die vloed toe aan die swaar Mediterreense reens wat in die 

wintermaande op sy landerye val: 'en die stortreen was op die aarde veertig dae en 

veertig nagte lank' (Gn 7:12). Vir die twee skrywers was die vloed 'n gewone 

natuurfenomeen waarmee hulle bekend was (Hiebert 1996:51). 

In die priesterlike weergawe kom fonteine ter sprake. Die dag toe die vloed begin, 'het 

al die fonteine van die groot watervloed48 uitgebreek, en die sluise (vensters) van die 

hemel oopgegaan' (Gn 7:11 b). Die chaoswater van tehom, wat in die priesterlike 

skeppingsverslag van Genesis 1 beperk is tot die gebied onder die aarde, breek uit en 

die water uit die hemeloseaan stort aarde toe. Die vloed veroorsaak 'n totale 

disintegrasie van die kosmiese orde wat dieselfde skrywer in sy skeppingsverhaal 

vasgestel het. Die netjiese grense van die drievlakkige kosmos stort ineen met die water 

wat die land van bo en onder oorstroom en die aarde laat terugkeer na die waterige 

toestand van voor die skepping (vgl Hiebert 1996:51). Die vloed kom tot 'n einde as God 

'die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel' laa1 toegaan (8:2a). In die 

priesterverhaalland die ark na die vloed op die berg Ararat (8:4), vermoedelik in Assirie 

(Westermann 1984:443). Die Jahwis se ark kom tot rus op die Palestynse heuwels, sy 

bekende tuisomgewing. Om die opsigtelik verskillende opvattings van die Jahwis en die 

priesterskrywer oor fonteine in ou Israel se kosmologie in perspektief te bring, is Simkins 

(1994:133-144) se onderskeiding tussen horisontale en vertikale modelle van heilige 

ruimtes in die Hebreeuse Bybel insiggewend. 

48Die frase 'die groot watervloed' (i1:1, 01i1n) is 'n ou vaste uitdrukking wat net in poetiese tekste 
voorkom - 'n aanduiding dat 'n bonatuurlike kosmiese verskynsel hier beskryf word (vgl Westermann 
1984:433). 
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4.2.1.3 Alternatiewe modelle van heilige ruimtes 

Simkins (1994:132) maak die volgende opmerking oor heilige ruimtes: 

Sacred space fulfills a basic human need. The creation of an orderly world 
around the sacred space .. .is an expression of its significance for a 
particular people. Although similarities can be detected across diverse 
cultures, reflecting the common human experience of sacred space, each 
culture orders its world in relation to sacred space according to its own 
particular concerns. 

In Israel was die 'particular concern' dat hulle in 'n droogte-geteisterde land woon, en is 

dit amper logies dat standhoudende grondwaterbronne as heilige plekke ervaar is. 

Afhangende van hulle geografiese Jigging, manifesteer hulle egter verskillend as heilige 

ruimtes teenoor die profane of chaotiese omgewing. 

Horisontale heilige ruimtes is gelee in die sentrum van 'n plato en verloor hulle 

effektiwiteit namate na die periferie beweeg word. Die periferie word gesimboliseer deur 

die woestyn of die see as chaotiese en vyandige ruimtes, ongeskik vir menslike lew e. Die 

sentrum is die omphalos of nawel van die aarde waar die lewe samehangend en 

ge'integreerd is (vgl Eliade 1958:231-233, 367-385). Oases in die woestyn kwalifiseer as 

horisontale heilige ruimtes. 

Vertikale heilige ruimtes behels 'n kosmiese berg waarom die wereld georienteer is -

'kosmies' in die sin van die berg as 'n mikrokosmos van die wereld en die omphalos van 

die driedelige wereldbeeld (vgl Jerusalem en die tempelberg as die middelpunt van die 

a~rde, (6) op fig 1). Die basis van die berg is die profane ruimte van menslike wesens. 

Met die bestyging van die berg, nader 'n mens die goddelike steer, die blyplek van die 

gode. Daarom het teofaniee daar plaasgevind en is altare, heiligdomme en tempels 

gewoonlik op berge opgerig. Hier word heilige dekrete uitgevaardigsoos die tora wat op 

die berg Sinai aan Moses gegee is. Onder die berg is die oeroseaan (tehom) en die 

doderyk (she'ol) as chaoselemente gelee. Fonteine ontspring by die kosmiese berg uit 

die oeroseaan om die vier streke van die aarde te benat (vgl fig 3) (Stager 2000:37). 'n 

Vertikale as, die axis mundi, verbind hemel, aarde en onderwereld waar die magte van 
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die drie kosmiese sfere mekaar ontmoet (Eiiade 1958:375; Simkins 1994:138-139). Die 

fonteine van die 'godeberge' was soms die chaoselement, maar gewoonlik was hulle 'n 

bron van vrugbaarheid en die medium waardeur nuutskepping plaasvind. Waar fonteine 

ontspring, is plantegroei teenwoordig. Die konstellasie berg-fontein-plantegroei en die 

ambivalente eienskap van die fonteine wat op die silinderseel van fig 6 voorkom, pas in 

hierdie konteks.49 

4.2.1.4 Toepassing op die Jahwis en priesterlike perspektiewe 

Die Jahwis se tuin pas in die prentjie van 'n horisontale heilige ruimte want hy visualiseer 

Eden as 'n oasetuin- 'n horisontale landskap, vryvan die grondverbouingsprobleme van 

die landbouer in die Judese berglandskap. Berge is vir hom deel van die chaoslandskap, 

omdat landbou teen die Judese berghellings 'n uiters arbeidsintensiewe onderneming 

was (Stager 1985:5-9). Op die periferie is die onherbergsame woestynlandskap ( Talmon 

1987:125-130). In die tuin is vrugbaarheid en I ewe moontlik, danksy die standhoudende 

fontein. Hier is die lewe samehangend en ge·integreerd. Die fontein is 'n heilige ruimte 

te midde van die omringende chaos wat onvrugbaarheid en die dood inhou. 'n Egiptiese 

tekening uit omstreeks 1 000 VAJ (fig 7) gee 'n idee van die oorgang tussen die 

bewerkbare grondgebied en die steriele woestyn. Twee dadelpalms en 'n sikamoreboom, 

die laaste plantegroei van die vrugbare land verskyn aan die regterkantvan die tekening. 

'n Offertafel en 'n ablusiekom is onder die borne sigbaar. Aan die linkerkant is drie grafte 

'n ent die woestyn in, want in Egipte was nekropolisse in die woestyn opgerig. 'n 

Wenende vrou verskyn in die oorgangsgebied (Keel 1997:76, fig 87). 

Fig 7 

490ie vertikale model van heilige ruimtes is meer algemeen in die bybelse tradisie en word vera! in 
die psalms en in die deuteronomistiese, priesterlike en profetiese tekste gereflekteer. In die volgende 
hoofstuk kom die model weer onder bespreking. Hier word dit kortliks bekend gestel omdat elemente van 
die priesterskrywer se vloedverhaal daarin herken kan word. 
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In die Jahwis se skeppingsverhaal is nie sprake van 'n kosmiese stryd tussen die 

skeppergod en die dreigende primordiale chaoswaters om 'n ordelike wereld te skep 

nie.50 Ons het gesien dat chaos wei teenwoordig is, want skepping vind nooit ex nihilo 

plaas nie, maar die Jahwis beskryf dit nie in abstrakte kosmiese beeldspraak nie. Die 

fontein kom natuurlik uit die aarde. 

Vir die priesterskrywer was die vloed 'n goddelike, kosmiese gebeurtenis. Hy bewoon 

dieselfde basiese landskap as die Jahwis, maar beskou die wereld vanuit die belange 

van die priesteramp gedurende die ballingskap. Dit behels 'n fassinering met chaos en 

kosmos, hierargiese kategoriee en grense waarvolgens wat rein en onrein is onderskei 

kon word. As stabiliserende strategie was dit natuurlik belangrik vir die solidariteit van die 

Joodse gemeenskap gedurende die ontwrigtende ballingskaps- en restorasieperiodes 

(Gottwald 1985:473). In die natuurlike hierargie van dinge het sy godheid 'n besondere 

verhewe posisie beklee (Hiebert 1996:68). Die fonteine van die vloed verteenwoordig die 

chaos van die ballingskap wat die mense ervaar het en die nuwe begin vir Noag na die 

vloed simboliseer 'n herskepping van die aarde van 'n toestand van vormlose water tot 

'n ordelike kosmos (Simkins 1994:209). Miskien is dit nie vergesog om die 

godebergmotief te herken in die berg Ararat nie. Gunkel vermoed Ararat was in die 

tradisie 'a particular mountain ... a place which was holy to those who liVed around about' 

(Westermann 1984:443). Daarvolgens neem die nuwe skepping en 'n nuwe era in 

aanvang op 'n heilige berg. 

'n Beskrywing van die Jahwis se benadering as 'aards' of 'down to earth', moet letterlik 

opgeneem word, want die grond en water uit die grond is die organiserende beginsels 

van sy wereldbeskouing. Die hemelse steer speel nie 'n rol in sy verhaal nie. As die 

mens sterf, gaan sy/hy ook nie na 'n magiese she'ol nie, maar word weer deel van die 

grond: 'Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer' (Gn 3:19b; vg.l Hiebert 1996:63-64). 

50ln die priesterlike skeppingsverhaal van Genesis 1, soos in die Enuma Elish, skep die godheid 'n 
leefbare wereld deur die chaoswater wat die aarde aanvanklik bedek het, te skei en dan deur klassifikasie 
te orden en struktureer. In die Enuma Elish geskied dit deur 'n gewelddadige stryd waarin Marduk uit 
Tiamat, die soutwateroseaan, se liggaam die wereld skep (Jacobsen 1976:167 -183; Simkins 1994:194-
195; Frymer-Kensky 1987:233). 
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In Eva sien ons iets van die argetipiese Maeder Aarde, want in die volgende vers (3:20) 

hoor ons dat die mens sy vrou Eva genoem het 'omdat sy moeder geword het van al wat 

lewe'.51 Verder is dit opmerklik dat die Jahwis in die inleidingsin van sy verhaal: 'Die dag 

toe Jahwe God die aarde en die hemel gemaak het' (Gn 2:4b), die aarde eerste noem 

teenoor die priesterskrywer se verhewe-bo-die-kosmos-beskouing van God, wattelkens 

die heme! voor die aarde noem (vgl Gn 1:1; 2:4a). Die Jahwis sien die wereld as 'n 

enkele metafisiese eenheid waarvan die mens as 'n liggaam-en-sieltotaliteit sowel as 

haar/sy godheid deel is. Jahwe is nie transendent bo die natuur nie, maar 'n 

antropomorfe figuur wat die tuin soos 'n landbouer bewerk, daarin wandel en praat met 

die mens (01N. 'adam) wat hy uit die grond (.IY.:l1N. 'adama) gevorm het (vgl Hiebert 

1996:63; Niditch 1997:54). Hy was naby en bereikbaar want, soos Bosh off ( 1994:240) 

uitwys, het die profete later beset dat 'n veraf, 'hoe' god deur die land bauer ervaar is as 

'n god wat nie 'n verskil kan maak aan die behoeftes van hulle daaglikse bestaan nie. 

Hiebert (1996:68) sam die verskillende gesigspunte van die twee skrywers wat bespreek 

is as volg op: 

From two biblical authors ... come two distinctive portraits of the 
arrangement and relationship of nature's constituent parts. And these 
different images appear to be closely related to two distinct social 
situations within ancient Israel, the role of the priest presiding over Israel's 
religious institutions and practices and the role of the typical Israelite 
farmer battling the odds of subsistence agriculture. 

4.2. 1.5 Religieuse nadenke oor fonteine in ou Israel se kosmologie 

In die Jahwis se verhaal het ons te doen met 'n vorm van natuurreligie van die 

lsraelitiese landboufamilies wat 'n diepgaande bemoeienis met die vrugbaarheid van 

mens, dier en gesaaides gehad het. Standhoudende water is die voorvereiste vir 

vrugbaarheid en in Palestina was 'n gebrek daaraan 'n konstante bedreiging: "'Primitive" 

man [sic] lived in constant terror of finding that the forces around him which he found so 

useful would wear out' (Eiiade 1958:346). Daarom is fonteine in die omgewing as heilige 

510ie woord mn (Eva) toon 'n ooreenkoms met )j) wat 'lewe' beteken. 
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plekke vereer en familie-offers gebring aan die god of die gees van die fontein om 

volgehoue watervoorsiening te verseker. Die Hebreeuse Bybel verwys nie na 

fonteinkultusse nie, maar soos ons in die hoofstukke wat volg sal sien, verklap die name 

van sommige fonteine en die epifaniee wat by fonteine plaasgevind het, die religieuse 

waarde wat die gewone mense daaraan geheg het. Salmaneser Ill van Assirie (860-825 

VAJ) het die bronfontein van die Tigris besoek en inskripsies gelaat wat tot vandag 

gesien kan word. Die Engelse vertaling van die een inskripsie lui: 

To the source of the river Tigris, where the waters flow forth, I went; the 
weapon of Assur I cleansed there, sacrifices to my gods I offered, a 
banquet ('n offermaaltyd?) I made, my royal image I set up there (Albright 
1919:172). 

Die religiee van die familiegroepe het as 'n substratum, onafhanklik van die amptelike 

Jahwereligie bestaan totdat die deuteronomiese beweging na die val van Samaria in 621 

VAJ beide vervang het met 'n nasionale religie met 'n nasionale tempel en een god 

(Aibertz 1995:39; Van der Toorn 1996:182).52 Die Jahwis beskryf die religie van die 

families van sy voorouers soos dit in die tradisies oorgedra is en volgens wat hy as 

belangrik beskou het van die familiereligiee van sy tyd. 

As dit gese is, kan ons nie nalaat om aandag te gee aan wat Eliade die 'ambivalensie 

van die heilige' noem nie, want '[w]henever one tries to "formulate" divinity, one finds a 

fusion of opposite principles' (Eiiade 1958:209 voetnota 2; ook Brown 1998: 117). 

Hierofaniee, of manifestasies van die heilige, is uiteraard ook kratofaniee, of 

manifestasies van krag. Dit is wat hulle effektief maak en waarom hulle vereer sowel as 

gevrees word. Fonteine is 'n bron van lewe maar kan ook gevaarlik wees soos die 

52Twee opmerkings uit studies oor sakrale ruimtes in die Hebreeuse Bybel bevestig dat die Jahwis 
se skeppingsverhaal 'n v66r-monoteistiese of 'n nie-monoteistiese stadium in ou Israel se 
godsdiensgeskiedenis kon reflekteer. In sy bespreking van sakrale ruimtes in die Judaisme, beskryf 
Kunin ( 1994: 128) hoe die siening van sakrale ruimtes in ou Israel se godsdiensgeskiedenis ontwikkel het. 
Die vroegste tekste 'describe God in anthropomorphic terms, almost physically present in a specific place 
at a specific time' (vgl Albertz 1994a:33-37). Later is dit sy 'heerlikheid' wat die tempel vul (Jes 6), en in 
die ballingskap en in die Joodse diaspora is God teenwoordig waar sy volk is. Simkins sluit hierby aan 
ashy die horisontale model die meer primitiewe persepsie van heilige ruimtes noem (1994:133). Hy se 
nie wat hy met 'primitief' bedoel nie, maar as dit minder gesofistikeerd of gestruktureerd beteken, sou die 
familiereligie die aangewese perspektief van die Edenverhaal wees. 
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kosmiese fonteine van Genesis 7. Maar die chaos kan ook as heilig ervaar word - hulle 

bestaan in 'n dialektiese verhouding, die een kwalifiseer die ander. Die bybelskrywers 

getuig van die verskrikking wanneer wadi's, gevoed deur fonteine en stortreen 

onverwags afkom en mens en dier en rotse in hulle pad meesleur soos deur Sirag 40:13-

14 beskryf. Of bekende watergate in die woestyn droog op en 'in die tyd van gloeihitte 

verdwyn hulle ... karavane draai weg van hulle trekpad af - hulle trek op in die wildernis 

en vergaan ... die karavane het uitgekyk ... daarop gereken ... hulle het daarby gekom en 

was teleurgesteld' (Job 6:17b-20). Die woestyn daarteenoor is ook soms 'n veilige 

skuilplek vir voortvlugtendes soos Hagar (Gn 16:6-14) en Elia (1 Kn 19:3-4), en in die 

Eksodusverhale ervaar die lsraeliete Jahwe se versorging in die woestyn. Die lewe bly 

'n misterie, 'n paradoks van orde en chaos, het die latere skrywers soos Job (9:22-24) 

en Prediker (3) uit ervaring besef. So is dit om religieus te wees, se Kruger (1995), om 

'along edges', tussen die momente van integrering en disintegrering te leef. 

4.2.2 Die sosio-ekonomiese funksie van fonteine en putte 

ARGEOLOGIESE CHRONOLOGIE (Keel & Uehlinger 1998:410) 

Middelbrons IIA 2000-1750 Egiptiese Middelkoninkryk 
Middelbrons liB 1750-1550 Kanaanitiese stadstate 

Laatbrons I 1550-1400 Egiptiese Nuwe Koninkryk 
Laatbrons IIA&B 1400-1200 Egiptiese Nuwe Koninkryk - 19e Dinastie 

Yster lA 1250-1100 Ontstedeliking- vestiging 
Yster 18 1100-1000 Groei van nedersettings, streeksentra 

Yster IIA 1000-900 Verenigde monargie (Dawid, Saloma) 
Yster liB 900-800 Nasiestate (Juda, Israel) 
Yster IIC 800-586 Assirie, provinsies, vasalstate 

Yster Ill 586-333 Babilonies/Persiese periode 

In die Voorouerverhaalsiklus (Gn 12-36) vind ons twee vertellings wat handel oor 'n. 

dispuut tussen die voorvaders Abraham (Gn 21 :22-34) en lsak (Gn 26:12-33) en 

Abimeleg, die koning van Gerar, oor die eienaarskap van putte in die Geraromgewing. 

Die inhoud van die verhale oorvleuel en is 6f variante van een tradisie (Noth [1972] 

1981 :1 03; Rendtorff 1985:135; Davidson 1979:125), 6f die lsakverhaal is 'n hervertelling 
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van die Abrahamverhaal (Matthews & Benjamin 1993:59).53 Die lsakverhaal, 'n produk 

van die Jahwis, is die fokus van die ondersoek omdat dit 'n meer uitgebreide weergawe 

is en meer besonderhede bevat oor die sosio-ekonomiese rol van putte in Palestina in 

die Yster 1-tydperk. 

Die uitgangspunt van die studie ten opsigte van die ontstaan en die aard van die 

voorouerverhale is dat op grond van ons argeologiese kennis gese kan word dat die 

vroegste mondelinge tradisies oor sekere individuele voorouers, Abraham, lsak en 

Jakob, nie verder teruggaan as die Yster IA-tydperk (1200-11 00 VAJ) nie en dat van die 

eerste narratiewe komposisies tydens die verenigde monargie (1000-900 VAJ) 

saamgestel is (vgl Dever 1990:145-148; Gottwald 1985:142; Lemche 1988:116-117). 

In die literatuur word verwys na twisverhale as 'n literatuursoort waartoe ook die vertelling 

oor die twis tussen die veewagters van Lot en Abraham in Genesis 13:6-7, behoort (vgl 

Westermann 1985:172). In die Lotverhaal word getwis oor beperkte weiveld vir groepe 

wat te groot geword het vir die grond waarop hulle 'n bestaan moes maak. Fonteine of 

putte word nie genoem nie, maar watertekort het ongetwyfeld bygedra tot die probleem. 

Die kosbaarheid van grondwaterbronne het dwarsdeur die ou Nabye Ooste maatreels 

geverg het om hulle fisiese beveiliging en beskerming te verseker, maar ewe belangrik 

was die opstel van formele wette om die eienaarskap, toegang en voorkeure van 

watergebruik daaruitte reguleer en te kontroleer om onenigheid of volskaalse oorlog 

tussen stamme en groepe te voorkom (vgl Matthews 1986:120; Oleson 1992:883).54 

Vesilind beskryf die huidige stryd oor water in die Midde-Ooste en gaan so ver as om te 

beweer: 'The next war in the Middle East will be fought over water, not politics' (1993:53). 

Afgesien van die opgetekende verhale in die Hebreeuse Bybel, was twis oor water ook 

in die groter Nabye Ooste 'n gereelde verskynsel. Cornelius (1984:53-55) bespreek 'n 

53Vgl Noth ([1972] 1981:1 02-115) en Westermann (1985:423) vir die tradisiegeskiedenis van die 
twee verhale. Die chronologie van die verhale is egter nie van belang vir die argument van die studie nie. 

54Haase (1998:222-226) bespreek die waterreg in die Kodeks van Hammurapi, die Hetitiese 
Regstatute en die sg Middelassiriese Regsboek. Die bepalings hou egter meestal verband met 
kanaalbesproeiing wat in die rivierkulture toegepas is. 



79 

geval uit die Mari-argiewe (1700 VAJ) waar ene lbal-pi-EI hom beroep op koning Zimri

Lim van Mari om in sy belang op te tree nadat sy waterregte op 'n sekere fontein, 

waarvoor hy met goud en in natura met skape betaal het, wederregtelik ontneem is. 

Formele waterreg-wetgewing kom nie in die wetsversamelings van die Hebreeuse Bybel 

voor nie, maar volgens die verhaal wat bespreek word, was verdrae of kontrakte gesluit 

tussen die strydende partye om die eienaarskap van grondwaterbronne te besleg. Die 

staat het egter nie veel erg gehad aan die tradisionele reg van die boere nie, want ons 

lees in 1 Konings18:2-6 dat Agab van Israel gedurende 'n hongersnood sonder meer die 

reg op fontaine en weiding in die land vir die perde en muile van die staat- twee redelik 

onproduktiewe aspekte van die nasionale ekonomie - geannekseer het (Lemche 

1988:153). 

Die lsakverhaal word ondersoek met die volgende vrae in gedagte: Wat reflekteer die 

verhaal van die sosio-ekonomiese bestaanswyse van ou Israel gedurende die 

Ystertydperk? Was die voorouers nomade wat met hulle vee deur die land getrek het 

opsoek na water en weiding? Wat kan ons wys word uit die verhaal oor putte, van die 

menslike betrokkenheid daaragter rakende die plaaslike politiek, die kultus en die taak 

van die vrou, want een element van 'n kultuur kan nie verstaan kan word sonder 

inagneming van die ingebedheid daarvan in die geheel nie. 

4.2.2. 1 Genesis 26:12-22: lsak en die putte van Gerar 

Vertaling (1944-AV): 

12 lsak het toe in die land gesaai en daardie jaar honderdvoudig 
gewen, want die Here het hom geseen. 

13 En die man het ryk geword en meer en meer verkry totdat hy baie 
rykwas: 

14 hy het troppe kleinvee en beeste gehad, en baie bediendes, sodat 
die Filistyne hom beny het. 

15 En al die putte wat die dienaars van sy vader, in die dae van sy 
vader Abraham gegrawe het, het die Filistyne toegestop en dit met 
grond opgevul. 

16 Toe se Abimeleg vir lsak: Trek weg van ons, want jy is baie 
magtiger as ons. 

17 Daarop het lsak daarvandaan weggetrek en laer opgeslaan in die 
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vallei van Gerar en daar bly woon. 
18 En lsak het die putte weer oopgegrawe wat in die dae van sy vader 

Abraham gegrawe is, en wat die Filistyne na die dood van Abraham 
toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daaraan 
gegee het. 

19 En terwyl die dienaars van lsak in die vallei grawe, kry hulle daar 'n 
put met lewendige water. 

20 En die herders van Gerar het getwis met die herders van lsak en 
gese: Dit is 6ns water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat 
hulle met hom onenigheid gehad het. 

21 Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. 
Daarom het dit Sitna genoem. 

22 Toe het hy daarvandaan versit en 'n ander put gegrawe, en daaroor 
is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehobot genoem en gese: Ja 
nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees 
ih die land. 

23 Daarna het hy daarvandaan opgetrek na Berseba. 
24 En die Here het aan hom dieselfde nag verskyn en gese: Ek is die 

God van Abraham jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met 
jou; en ek sal jou seen en jou nageslag vermeerder terwille van 
Abraham, my kneg. 

25 Toe bou hy daar 'n altaar, en hy het die naam van die Here 
aangeroep en daar sy tent opgeslaan; en die dienaars van lsak het 
daar 'n put gegrawe. 

26 Daarop kom Abimeleg na hom van Gerar af, saam met Ahussat, sy 
raadgewer, en Pigol, sy leerowerste. 

27 En lsak se vir hulle: Waarom het julie na my gekom terwyl julie my 
haat en my van julie weggestuur het? 

28 Toe antwoord hulle: Ons het duidelik gesien dat die Here metjou is. 
Daarom het ons gedink: Laat daar tog 'n eed tussen ons wees, 
tussen ons en jou; en laat ons 'n verbond met jou maak: 

29 Jy moet ons geen kwaad doen nie, netsoos ons jou nie aangeraak 
het en jou niks as goed gedoen het nie en jou in vrede weggestuur 
het. Jy is die geseende van die Here. 

30 Toe maak hy vir hulle 'n maaltyd klaar en hulle het geeet en 
gedrink. 

31 En hulle was die more vroeg open het vir mekaar gesweer. Daarop 
het lsak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af 
weggetrek. 

32 Dieselfde dag kom toe die dienaars van lsak en vertel hom van 'n 
put wat hulle gegrawe het, en se vir hom: Ons het water gekry. 

33 En hy het dit Seba genoem. Daarom is die naam van die stad 
Berseba tot vandag toe. 
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Om op grond van die lsakverhaal die watervoorsieningsituasie in 'n gemengde ekonomie 

in die steppestreek van die Negev vas te stel, speel sosiale en geopolitiese faktore 'n 

deurslaggewende rol (Matthews 1986:124). 

• Die omgewing waarin die verhaal afspee/ 

Vanuit 'n geografiese oogpunt vind die gebeure in die omgewing van twee stede plaas. 

Die eerste in en rondom Gerar (26:12-22) en die tweede in die Berseba-omgewing 

(26:23-33). Die stede is gelee in die noordelike Negev, die steppe- of halfwoestyngordel 

wat die oorgang vorm tussen die woestynklimaat van die Negevhoogland in die suide en 

die Mediterreense Judese·heuwelland wat noord daarvan begin. Hierdie bree oos-wes 

sone word deur Nagai Besor na die Middellandse See in die weste gedreineer en 

verskeie wadi's55 sluit uit die voetheuwels aan weerskante van die vallei daarby aan 

(Keel & Kuchler 1982:138; Baly 1974:247). 

Fig 8 Die noordelike Negev en die kusvlakte 

Middellandse 
see 

55 Arabies = wadi; Hebreeus = nagal . 
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Gerar le op Nagai Gerar op die kusvlakte van die Negev wat aan die Middellandse See 

grens. Die invloed van die see veroorsaak 'n hoe humiditeitsvlak en ietwat hoer reenval 

(300 mm) in die streek as by Berseba (200-250 mm) wat 20 km verder suidoos in die 

semi-dor Bersebavallei gelee is (Levy 1992:67). Berseba le op Nagai Berseba wat soos 

die wadi van Gerar, in die Besorspruit dreineer. In die somer is die wadi's droe spruite, 

maar in die reentyd kom hulle in vloed af en styg die ondergrondse watertafel in die vallei 

sodat fonteine en putte deur die jaar in die valleie voorkom - die laaste standhoudende 

waterbronne voordat die waterlose sentrale Negev- en Sinaiwoestyn aangedurf word 

(Baly 1974:247). Die /oess-grond wat deur die woestynwinde in die valleie van die 

steppestreke neergele word, is volgens Keel & KOehler (1982:138) geskik vir natuurlike 

weiding en selfs graanverbouing, alhoewel laasgenoemde, met die karige en 

wisselvallige reenval, altyd 'n risiko inhou. 

• Die ekonomiese nis van die voorouers: gemengde agrariese en veeboer

ekonomie 

Met die woorde 'in die land' (N1ilil 'f1N:l) in sy openingsin (26:12), plaas die Jahwis sy 

vertelling in die omgewing van die Filistynse stad Gerar op die grens tussen Filistea en 

Juda.56 ln die verhaal word lsak uitgebeeld as 'n landbouer en 'n veeboer. Hy plant graan 

(Yit~1) maar bedryf ook veeteelt wat kleinvee (1N~) en beeste (ljJ:l) in sy kudde insluit 

(26: 12-14). Die kudde weerspieel sy gei"ntegreerde boerdery-aktiwiteite, want beeste is 

'n aanduiding van grondverbouing en 'n gevestigde gemeenskap omdat hulle as 

trekdiere voor die ploeg gespan was. Kleinvee, wat skape en bokke insluit, is aangehou 

om die risiko van die saaiboer teen natuurrampe te versprei, maar ook om 'n graandieet 

met vleis- en suiwelprodukte aan te vul en wol en velle vir kleding te voorsien (Hiebert 

1996:92; Hopkins 1985:247-251). 

56Gerar word geidentifiseer met die huidige Tel Haror (Arab. tell Abu Hurere). Ryk Filistynse strata 
uit die Y ster 1-tydperk is op die tel gevind, wat die vestiging van die 'Seevolke' in die gebied in omstreeks 
1150 VAJ bevestig (vgl Mazar 1992:273; Singer 1994:304-305). As ons 1250-11 00 VAJ as die tydperk 
van die lsraeliete se vestiging in die heuwelland aanvaar, het die twee groepe tegelykertyd 'n nuwe 
heenkome gevind en was dit ook die tyd toe die mondelinge tradisies oor die voorouers ontstaan het 
(Gottwald 1987:173). 
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Die opvatting van vroeer, dat Israel se voorouers die land uit die woestyn binnegekom 

het as_nomade wat seisoenaal met hulle vee moes trek opsoek na water en weiveld, 

onafhanklik van dorpe en nedersettings, word nie meer aanvaar nie. In sy monografie 

oor die nomadekultuur in die ou Nabye Ooste, definieer Staubli (1991 :15) nomade as 

'viehzuchtende Menschen eines ethnischen Verbandes ... die weder in Stadten noch in 

ganzjahrig bewohnten dorflichen Siedlungen lebte.' Hierdie beeld was in die verlede die 

lens waardeur die lewenswyse van die voorouerfamilies in die Genesisverhale gelees 

is. In sy geskiedenis van Israel (1972:95), beskryf John Bright die voorouers as 'peaceful 

herdsmen, who roamed unsettled areas chiefly in the central mountain range and the 

Negeb, in search of seasonal pasture for their flocks'. In sy boek The Desert Bible (197 4) 

herinterpreteer Seale die Hebreeuse Bybel in terme van ou Israel se woestynagtergrond. 

Ware nomade het egter eers met die tern van kamele as pak- en rydiere rondom 1000 

VAJ in die Vrugbare Halfmaan tevoorskyn getree (Schwartz 1995:256). Die opvatting oor 

ou Israel se nomade-ontstaan is gebaseer op die voorouerfamilies se vee en tente en 

die talle reise wat hulle volgens die vertellings binnelands en kruis en dwars deur die 

Vrugbare Halfmaan onderneem het. Die doel van hulle reise hou egter nie verband met 

die seisoenale migrasies ('transhumance') van nomadiese veeboere nie: Jakob trek na 

Haran om sy broer se wraak te ontkom (27:41-45) en 'n huwelik te beklink (29:) en 

Abraham en Jakob trek na Egipte (46:28-34;12:1 0-20) om te oorfeef tydens 'n ernstige 

droogte in hulle eie land (Hiebert 1996:94-97; Gottwald 1985:168). 

Die Jahwis teken vir lsak as 'n welvarende suidelike boer wat 'n gemengde boerdery 

bedryf. Dit het ons gesien uit sy beskrywing van lsak se kudde. lsak het ook (soos 

Abimeleg) voltydse, professionele herders (pn~') ')YI, 26:20) in sy diens wat hulle 

werkgewer se vee deur die jaar op weivelde in die nabyheid of groot afstande van die 

nedersettings laat wei (Hiebert 1996:92; Matthews & Benjamin 1993:53). 57 Professionele 

herders was in agrariese gemeenskappe laag op die sosiale leer, ~odat dit nie verbasend 

is dat die Jahwis hulle as die aanstigters van konflik en rusie in die lsak/Abimeleg- en die 

Abraham/Lotverhale voorstel nie (Hiebert 1996:92). Vir die Jahwis was die 

57Tydelike veewagters was gesinslede soos Dawid (1 Sam16:1) en die seuns van Jakob (Gn 37:12) 
wat die familia se vee in die nabyheid van die dorp opgepas het. 
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voorouerfamilies op die Palestynse hooglande 'rural and agrarian, their livelihood 

dependent on a mixed agricultural economy based on dryland cultivation of grains and 

supplemented with fruit crops and the herding of sheep, goats and cattle' (Hiebert 

1996:99). Westermann (1996:425) meen dis 'n anachronistiese rekonstruksie uit 'n later 

tydperk, maar die Jahwis beskryt net die tipiese ekonomiese aktiwiteite waarmeehy en 

sy lesers/hoorders bekend was. Dit is dieselfde bestaanswereld en aardse perspektief 

wat sy Edenverhaal kenmerk. 58 Die geskiedskrywer kan nie los van haar/sy historiese 

tyd en plek skryf nie. 

Die lsakverhaal word egter nie op die vrugbare heuwelland geplaas nie, maar in die 

semi-dor randgebied van· die Negev. Hier is weiveld meer volop en val die klem wei 

sterker op die veeteeltkomponentvan die Mediterreense gemengde ekonomie as op die 

grondverbouingskomponent wat in die heuwelland oorheersend was. Cornelius 

(1984:56-57) se rekonstruksie van lsak se bestaanswyse, op grond van an aloe getuienis 

uit die Mari-tekste, as 'n nomadiese veeboerwat in die droe somerseisoen vir water en 

weiveld na gevestigde gebiede (Gerar) trek, waar hy in vreedsame naasbestaan met die 

inwoners van die stad leef en ook 'n saailand aanle, is sosio-antropologies meer 

aanvaarbaar (Rowton 1976). As die stedelinge sy gebied betree, trek hy verder opsoek 

na nuwe lewensruimte. 

• Grondwaterbronne in ou Israel se gemengde bestaansekonomie 

Die drie komponente van 'n gemengde ekonomie, naamlik die huishouding, 

grondverbouing en veeteelt, het verskillende waterbehoeftes gehad. 

Die waterbehoeftes vir die verwerking en konsumpsie van rou produkte in die 

huishoudelike opset, wat deur die vrou bestuur was, is 'n aspek van die ekonomie wat 

dikwels verwaarloos word. Die individuele huishouding was die basiese ekonomiese 

58Carpenter beskryf die voorouers as volg: 'They themselves emerge from the antique gloom of 
consecrated tradition with forms molded by generations of recital .... They are are full of incident and 
character; and they are firmly rooted in the soil' (Hiebert 1996:83 - my beklemtoning). 
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eenheid in tradisionele agrariese gemeenskappe. Elke eenheid was selfversorgend en 

verantwoordelik vir die produksie van feitlik elke kommoditeit wat nodig was om te kan 

bestaan (Meyers 1988: 143). Die Hebreeuse Bybel voorsien nie 'n taakomskrywing van 

die lsraelse plattelandse vrou nie, maar volgens Stager (1985:11) het argeologiese 

vondste in Yster 1-huise by Ai en Raddana artefakte opgelewer wat die verskeidenheid 

van 'n huishouding se take illustreer. Onder meer is grofafgewerkte erdehouers soos die 

bekende kraagrand pithoi ('collared-rim store jars'), kookpotte, bakoonde en skaap- en 

bokbene gevind wat dui op pottebakkers- en kookaktiwiteite. In Eksodus 35:25-261ees 

ons dat vroue ook vias, skaapwol en bokhaar tuis gespin en geweef en gekleur het vir 

kleding. Die meeste van die huishoudelike take het water vereis- dit is afgesien van die 

daaglikse drink- en waswater. Waar het die water vandaan gekom? 

Watervoorsiening aan die huishoudings het 'n historiese ontwikkeling gehad. In die 

premonargale tyd het boerderygemeenskappe in nedersettings verspreid rondom 

standhoudende waterbronne gevestig. Maar volgens Zertal (1988:344-345) '[e]very 

social entity- tribe, family, or any other element- entering into a new territory in the semi

arid zones of the Middle East had to face a water problem first'. Die waterprobleem was 

dat fonteine en putte die eiendom was van die stam of nedersetting wat eerste daar 

gevestig het, sodat nuwe inkomelinge met die plaaslike inwoners moes onderhandel vir 

toegang tot die water. Die afstande tussen die woonplekke en die fontein of put het 

gewissel van rninder as 'n kilometer tot vyf kilometers en meer (Zertal 1988:344). 

Waterdraende donkies het die water in erdehouers of leersakke na hulle bestemming 

vervoer. Erdebeeldjies uit die Vroegbronstydperk (3300-3000 VAJ) wat by Asor gevind 

is (fig 9, op p 86), wys dat enige groot volume water vir eeue lank op die manier vervoer 

is (Ovadia 1992:22, fig 2). 

Die water is dan in die huis in 'n groot kraagrandkruik met 'n kapasiteit van 150-200 liters, 

oorgegooi en hieruit is die huishoudelike water geskep (Zertal 1988:351). Die 

kraagrandkruike in die huise word in die tyd van die verenigde monargie (1 000-9000 

V AJ) vervang deur gekapte waterhouers wat met gebluste kalk gepleister was ('slake 
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lime plastered cisterns') waarin reenwater opgevang is (Zertal 1988:352; Hopkins 

1985:151; Finkelstein & Na'aman 1994:11).59 

Fig 9 

~ •. 

ttiJ: 

Ons kan die gevolgtrekking maak dat in die Jahwis se tyd, huishoudings nie meer so 

afhanklik was van iemand se put of fontein in die omgewing en nie meer so uitgelewer 

aan die goeie guns van die eienaars nie soos vroeer nie. Dorpe en stede het met die 

nuwe staatsbedeling grootliks die vorige landelike nedersettings vervang. Elke huisgesin 

het nou 'n gekapte reenwaterhouer in die binneplein gehad. 'The new cistern made 

possible a new independence of the Israelites that soon became a political superiority' 

(Zertal1988:352). Die ervaring was nogtans dat gekapte reenwaterhouers onbetroubaar 

en die suiwerheid van die water twyfelagtig was (vgl Jer 2:13). Dorpe en stede het as 

varswaterbron 'n gemeenskaplike dorpsput gehad wat strategies gelee was om die 

inwoners tydens 'n vyandelike beleg van water te voorsien. Uit ~ie put kon die vroue 

daagliks vars water vir huishoudelike gebruik skep (Fritz 1995:76). 

59Die tegniek om gekapte waterhouers met gebluste kalk waterdig te maak, was reeds in die 
Laatbronstydperk {1400-1200 VAJ) bekend, maar sodanige waterhouers word eers in die elfde eeu die 
basiese toerusting van elke huis se binneplein {Zertal 1985:350). 
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Die landbouer het droe grondverbouing ('dry farming') toegepas wat, soos die term 

aandui, uitsluitlik van reen afhanklik was vir oeste. Daar was nie standhoudende riviere 

nie en besproeiing uit fonteine en putte was onbekend voor die Romeinse tyd (Fritz 

1995:178; Matthews & Benjamin 1993:43). Hopkins (1985:186) merk op dat daar ook nie 

in die Hebreeuse Bybel 'n term vir 'n 'besproeide land' bestaan nie. Terrasverbouing is 

teen die heuwelhellings toegepas om die reenwater optimaal te benut (vgl Hopkins 

1985:173-187; Stager 1985:5-9). 

Die veeteeltaspek van 'n gemengde ekonomie is volkome afhanklik van 

grondwaterbronne, wat ons bring by die waterbehoeftes van lsak se veeboerdery. Dit 

word oorheers deur die kwessie van die besitreg van veldputte. lsak se probleme begin 

reeds met sy suksesvolle boerdery op die buitewyke van Gerar. Sy sukses lei tot 'n 

gespanne verhouding tussen hom en die koning van Gerar, wat toegeskryf word aan 

afguns (NljJ) van die Filistyne (26:14) (vgl Stigers 1976:213; Westermann 1986:426).1n 

die groepsgeorienteerde Mediterreense kulture, soos in die inheemse kulture van Afrika, 

was afguns daarin gesetel dat 'any apparent relative improvement of someone's position 

with any good in life is viewed as a threat to the entire community - obviously someone 

is being deprived and denied something that is his ... prosperity only occurs at the 

expense of others' (Pilch & Malina 1993:57). 'n Verskroeide-aarde-politiek word toegepas 

deur die putte 'wat in die dae van sy vader Abraham gegrawe' is (26:15, 18), met grond · 

op te vul en lsak word versoek om die land te verlaat. As 'n 'vreemdeling', sonder die reg 

op grondbesit, het lsak nie 'n keuse as om verder oos te trek nie waar hy hoer op in die 

vallei van die wadi van Gerar vestig en hom tot 'n seminomadiese veeboerbestaan 

verbind. Hy het oenskynlik geen probleem om die toegestopte putte weer oop te grawe 

nie, want kennis van die presiese ligging van familieputte word vandag nog in die 

bedoe"ienestamme van Sinai sorgvuldig van geslag tot geslag oorgedra vir die oorlewing 

van die kudde (Bailey 1984:50-52; Westermann 1986:426). In die proses van putte 

oopgrawe, 'vind hulle daar 'n put met lewende water' (D')')n o')o ,N:J.) (26:19). Dit was 

kennelik 'n fontein met opborrelende water waarop hulle toevallig afgekom het, soos die 

woord 'vind' aandui (Van Selms 1967:71). Maar die lsakfamilie was nog nie uit die 

grondgebied van Gerar nie en die fontein word in 'n woordewisseling met lsak se herders 
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deur die herders van Gerar opgeeis: 'Dis ons water' (26:20). Die toneel word met die 

volgende put herhaal totdat lsak tot buite die Filistynse gebied beweeg het (26:22). Die 

name van die putte reflekteer die gebeure wat daar plaasgevind het: Esek, wat 'betwis' 

beteken en Sitna wat 'aanklag' beteken (vgl Westermann 1986:427; Van Selms 

1967:71). Dit is regsterme wat die vermoede laat ontstaan dat hofsake oor die besitreg 

van die waterbronne by die putte self plaasgevind het. Hierna word later (§ 4.2.4) 

teruggekeer. 

Die name van die putte en die strekking van die vertelling tot dusver reflekteer op 

etiologiese vlak die gespanne verhouding wat tussen Israel en die Filistyne geheers het 

tydens die Salomonies-Dawidiese monargie toe die verhaal saamgestel is. Die doel van 

die verhaal is om Israel se aanspraak op sekere putte en grondgebied tussen Gerar en 

Berseba te legitimeer (Van Dyk 1986:127; Hiebert 1996:96). 

Die derde put word sonder konflik (skynbaar buite die invloedsfeer van die Filistyne) 

gegrawe en Rehobot genoem, wat 'ruimte' beteken: 'want nou het Jahwe vir ons ruimte 

gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land' (26:22). Die Jahwis vereenselwig putte 

met die vrugbaarheid van die vrou en die land. Die verknogtheid aan die land was 

gesetel in die familiereligie (Van der Toorn 1996:199). Die land het die familie 

verteenwoordig deur die voorouers wat daar begrawe is met die nageslag te verbind. In 

Filistea was daar nie ruimte vir vrugbaarheid en lewe nie, want as die putte afgesny is, 

is die geboortekanaal toe. Putte was in die ou Nabye Oosterse verstaanswereld 

simbolies vir vroulike vrugbaarheid. 60 Dit is nie sonder betekenis dat die woord 'put' in die 

semitiese tale en in Arabies die vroulike geslag neem nie (Braunlich 1925:321, 458). 

Vrugbaarheid het groot families en veral baie seuns in die vooruitsig gestel om die 

arbeidsmag aan te vul- 'n prioriteit in die vroee Ystertydperk toe die pionierfamilies op 

die harde Palestynse hooglande begin vestig het. Meyers merk op: 'Never again would 

the need for so powerful a mandate for increased toil and family size be so acute' 

(1988:120). 

60Aan die assosiasie tussen fonteine en putte en die vrou en seksualiteit word uitvoerig in hoofstuk 
ses aandag gegee. 
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Maar ook die kwessie van die besitreg van fonteine en putte deur die stam, dorp of 

koninkryk aan wie die grond behoort het en die omsigtigheid waarmee die waterbronne 

deur vreemdelinge en veral vreemde herders benader moes word, word in die vertelling 

ge'illustreer. Die geval in Numeri 20:17 waar Moses verlof van die koning van Edom 

moes kry om deur sy land te trek, is reeds aangeraak. By 'n ander geleentheid word die 

lsraeliete gemaan om te betaal vir die lewensmiddele wat hulle op die trekpad mag nodig 

kry: 'Voedsel moet julie vir geld van hulle koop ... en julie moet ook water vir geld van hulle 

koop, dat julie kan drink' (Dt 2:6). Die bedoei"ene in die Nabye Ooste betaal steeds vir die 

gebruik van putwater met hulle produkte soos kaas, wol en Iammers (Zertal 1988:345). 

Weer eens blyk dit dat die realiteite van die politieke omstandighede en die worsteling 

van Israel se boeregemeenskap om in hulle spesifieke natuuromgewing 'n bestaan te 

maak en kinders te baar, die raamwerk vorm waaruit die Jahwisverhale gegroei het. 

Soos 'n refrein kom dit ook in die tweede episode van die lsakverhaal na vore. 

4.2.2.2 Genesis 26:23-33: 'n Teofanie by die put van Berseba 

Die tweede episode van die vertelling (Gen 26:23-33) speel af in Berseba vanwaar lsak 

volgens Genesis 25:11, in die eerste plek sy reis weens 'n droogte na Gerar onderneem 

het. In die Hebreeuse Bybel is Berseba bekend as die hoofstad van die Negev en 

simbool van die suidelike grens van die land Israel: 'van Dan tot Berseba' (Rgt 20:1). Tell 

Berseba (die terrein van die ou stad) is gelee op 'n heuwellangs Nagai Berseba, die 

hooftoevloei van Nagai Besor - ongeveer twee en 'n half myl oos van die moderne stad 

Berseba (Bir es Saba) (Keel & KOehler 1982:201; Herzog 1980:15). Argeologiese 

opgrawings het geen bewyse opgelewer dat die stad v66r die Ystertydperk (1200 VAJ) 

die tyd van die vestiging, bewoon was nie (Herzog 1980:17).61 

61Dit bevestig die standpunt van hierdie studie (§ 4.2.2) dat die tradisionele vroee datering van die 
'voorouertydperk' in die Middelbronstydperk (1900 - 1600 VAJ) en die historisiteit van die verhale nie 
meer aanvaar word nie (vgl Sarna 1989:389). 
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In die Jahwis se verhaal vind twee belangrike gebeurtenisse by Berseba plaas: 'n 

teofanie en 'n kontraksluiting met die koning van Gerar. 

Met sy aankoms in Berseba verskyn Jahwe aan lsak (26:24). Hiebert ( 1996:1 07-111) 

merk op dat die Jahwis se teofaniee gewoonlikvier elemente bevat: die godsverskyning, 

'n kenmerk van die landskap, 'n land- en nageslagbelofte en die bou van 'n altaar. Slegs 

die natuurverskynsel verskil met elke episode. By Sigem vind die teofanie aan Abraham 

by 'n spesifieke eikeboom plaas (Gn12:6-7); in Betel by 'n berg (Gn 12:8-9, 13) en in 

Hebron by 'n eikebos (Gn 13:18; 18:1; 15:7-11). Die teofanie van Berseba volg dieselfde 

patroon: Jahwe verskyn aan lsak en belowe aan hom 'n groot nageslag en die land (vgl 

die vroeere teofanie van Gn 26:2-5). lsak reageer deur 'n altaar te bou en 'n put te 

grawe. Van Selms (1967:72) meen dat dit dieselfde put is as die een van v 32, wat Seba 

('sewe' of 'eed') genoem word. Die punt waar die vars onderaardse water in aanraking 

kom met die aardoppervlakte was ervaar as besonder bevorderlik vir 'n godsontmoeting 

(vgl Eliade 1958:367-387). Berseba word ook gekenmerk deur 'n tamariskboom wat sy 

vader Abraham vroeer daar geplant het (Gn 21 :33) (vgl Sarna 1989:389). Die Jahwis 

verklap weer sy vertroudheid met die natuuromgewing as hy die borne sorgvuldig kies 

om te aard by elke heiligdom waar hulle voorkom: die tamarisk was uitsluitlik 'n 

steppeboom en die eik 'n woudboom van die hooglande waar die ander heiligdomme 

gelee is (Keel et a/1984:58,91). Die konstellasie berg-boom-fontein/put, saam met 'n 

godsverskyning, kenmerk die plek as 'n heilige ruimte of 'n kultusplek soos ens in die 

bespreking van heilige ruimtes in ou Israel se kosmologie gesien het (§ 4.2.1.3). 

Met die beskrywing van die teofanie by Berseba wil die Jahwis die heiligdom wat in sy 

tyd by Berseba bestaan het, legitimeer (Westermann 1984:428). lsak word as die 

grondlegger van die heiligdom voorgestel omdat hy die eerste altaar daar oprig. Dit blyk 

dat Berseba die familieheiligdom van die voorouers was, want nadat die bejaarde Jakob 

die nuus verneem het dat Josef nog leef en hom in Egipte bevind, trek hy met sy hele 

nageslag eers na Berseba waar hy 'offerhandes bring aan die God van sy vader lsak' 

(Gn 46:1) voordat hulle die lang reis na Egipte onderneem. Jahwe verskyn by die 

geleentheid ook aan Jakob en beloof om van hom 'n groot nasie (')l) te maak en hom 
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weer terug te bring na sy geboorteland (Gn 46:2-4). Ons weet dat Berseba deur die 

geskiedenis een van Israel se bekende kultusplekke was, onder meer omdat Amos, die 

agste eeuse Noordrykse profeet die stad kritiseer as een van die heiligdomme waarheen 

pelgrimstogte tydens religieuse feeste onderneem is. Amos het dit teen die losbandigheid 

en korrupsie wat in die kultus met die feeste gepaard gegaan het (Am 5:5-6) (vgl Van der 

Toorn 1996:292; Sarna 1989:389). Maar lsak is ook die grondlegger van die stad omdat 

hy die stadsput van Berseba grawe, of ten minste die stad van 'n nuwe naam voorsien 

(Hiebert 1996:90). Berseba was in die tyd van die Jahwis, gedurende die verenigde 

monargie (1000-900 VAJ) reeds 'n versterkte nedersetting en in Amos se tyd 'n 

welvarende, goedbeplande, ommuurde stad (vgl Herzog 1980:15; Barkay 1992:325). 

Ekskursus: Die put en altaar van Berseba 

Met die opgrawing van die tell onder Ieiding van Yohanan Aharoni gedurende 1969-1976, is net 
buite die stadspoort, halfpad langs die oosterse helling van die tel 'n baie ou put gevind wat 
Aharoni en Herzog (1980:26) meen uit die Yster 1-tydperk (1250-11 00 VAJ), die sogenaamde 
vestigingstyd, dateer. In Aharoni se woorde: 'Once we had established that the well belonged 
to the earliest Israelite settlement, we were able to deduce with reasonable certainty that this 
was the well attributed to the Patriarchs' (Sarna 1996:145). Die put is deur soliede rotsstrata 
gekap en die boonste deel is versterk met 'n klip-binnevoering {fig 11, Sarna 1996:145). Omdat 
die put teen die helling gegrawe is, is dit, om die watertafel in die vallei te bereik, vier maal 
dieper (35-40 m) as die putte wat aan die voet van die helling in die vallei gegrawe is. Die 
ongewone Jigging van die put skryf Aharoni toe aan die behoefte aan water naby die kultusarea 
op die tel vir die uitvoer van kultiese rituele en dat die put om daardie rede binne bereik moes 
wees: Op die rekonstruksie van Berseba in die vroee dae van die monargie {fig 12, Herzog 
1980:19) word die Jigging van die put met 'n nommer [1325] aangedui. In die stad, ook in die 
nabyheid van die stadspoort is die stukke van 'n altaar met vier horings gevind wat in 'n 
nabygelee muur ingebou was (vgl fig 10 vir 'n rekonstruksie van die altaar in die museum van 
die huidige stad, Sarna 1996:143). Aharoni verbind die altaar met die kultiese area op die tell 
en skryf die vernietiging van die altaar toe aan Hiskia se religieuse hervormings van die agste 
eeu. Die identifisering van die put met die voorouers word egter op grond van onvoldoende 
getuienis deur Mazar (1992:287), Fowler (1982:7-11) en Sarna (1989:389) afgewys. 

Fig 1 o Die horing-altaar van Berseba na rekonstruksie 



Fig 11 

Fig 12 
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Die Ystertydperk-put wat by Berseba opgegrawe is 

Die ligging van die put [1325] by die stadspoort van Berseba 
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Die verhaal word afgesluit met die opstel van 'n nie-aggressie verdrag tussen Abimeleg 

en lsak (Gn 26:26-31). Die verdrag erken elke party se reg op bestaan en stipuleer dat 

die toekomstige verhouding tussen hulle vreedsaam sal wees. Die terugneem van lsak 

se nuutgegrawe putte was gebaseer op Abimeleg se eiendomsreg van die land en die 

aggressie is gestaak toe lsak Abimeleg se invloedsfeer verlaat het. lsak aanvaar die 

gestipuleerde ooreenkoms en na 'n tipies Nabye Oosterse bewys van gasvryheid deur 

'n maaltyd wat lsak aan sy besoekers voorsit, word die ooreenkoms bevestig deur 'n 

plegtige wedersydse eedswering. Die twee partye gaan vreedsaam uitmekaar. 

4.2.2.3 Religieuse elemente van die vroee familiegroepe in die lsakverhaal 

In Albertz (1994:29-39) se bespreking van die voorouers se familiereligie kan verskeie 

kenmerke in die lsakverhaal herken word. Die familie was in die premonargale tyd die 

primere draers en beoefenaars van religie. Die vader van die huishouding het nag as 

priester in die familiekultus opgetree. Berseba is die familieheiligdom van die voorouers 

waar lsak en Jakob priesterlike funksies vervul. lsak bou 'n altaar (Gn 26:25) en roep die 

god van syvoorvader Abraham in 'n priesterlike ritueel aan. Jakob bring self offers vir die 

god van sy voorvader lsak op die altaar (Gn 46:1). 

Die godheid van die voorouers was ten nouste aan natuurfenomene verbonde en gesien 

die belangrikheid van grondwaterbronne in lsak se geskiedenis en bestaanswereld, 

verskyn sy god by 'n put wat die plek as 'n heilige ruimte sanksioneer. Eie aan die Jahwis 

se ervaring van 'n betrokke godheid in die verhale oor die oertyd, is die familiegod van 

die voorouers oak gemoeid met die beskerming van die families in hulle daaglikse stryd 

om bestaan in 'n landstreek wat nie 'n oorvloed van lewensmiddele uit die hand van die 

natuur ontvang nie. Die lsakfamilie moet telkens toegee in dispute met die herders van 

Gerar oar die besitreg van waterbronne. Hulle godheid kom nie met militere optrede tot 

hulle hulp soos die god van die Jahwistiese religie van die stammetyd nie. Hy beskerm 

die familie deur nuwe bronne te voorsien en ruimte te maak vir voortplanting van mens 

en dier in 'n eie land (Aibertz 1994a:36). 
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4.2.3 Die sosiale funksie van fonteine en putte 

Die rot wat fonteine en putte in die sosiale I ewe van ou Israel gespeel het, word beskryf 

in drie verhale wat handel oor die voorvaders lsak en Jakob, en later Moses, se 

ontmoeting met hulle toekomstige bruide by putte. Dieselfde gebeure vind in 'n 

vasgestelde volgorde in at drie verhale plaas, maar met interessante variasies wat 'n 

verskeidenheid van data oor die soorte putte in die leefwereld van ou Israel weergee en 

ook lig werp op die intensie van die skrywer deur die verhale by putte te plaas. Alter 

(1981 :47-62) verwys na sodanige verhale as 'type scenes' wat ek tipeverhale sal noem. 

Dit is belangrik dat die gebeure in tipeverhale volgens 'n vaste patroon sal plaasvind, 

want dit was 'n literere konvensie van mondelinge vertellings wat die gehoor van daardie 

tyd geken en geantisipeer het terwyl hulle na die vertelling van die verhaal geluister het. 

Enige afwyking van die patroon was doelbewus en is opgemerk omdat dit noodwendig 

iets moes beteken. 

Die volgorde van die gebeure in die 'ontmoeting by die put'-verhale is (a) 'n bruidegom 

of sy plaasvervanger reis na 'n vreemde land; (b) hy ontmoet 'n jong meisie by 'n put; (c) 

daar word water uit die put geskep; (d) die meisie hard loop na haar huis om die aankoms 

van die vreemdeling aan te kondig en (e) 'n verlowing tussen die vreemdeling en die 

meisie word gesluit (Alter 1981 :52). 

Dit is natuurlik dat waterskepplekke die ideale plekke sou wees om jong meisies te 

ontmoet, maar wat ons uit die vertellings te wete wil kom, is of daar 'n dieperliggende 

rede is waarom die gebeure juis by putte plaasgevind het en nie in die veld of by die 

dorsvloer of op die stadsplein nie. 

4.2.3.1 Genesis 24:1-61: Abraham se kneg ontmoet Rebekka by 'n put 

In hierdie verhaal stuur Abraham sy kneg na sy familietuiste in Mesopotamie om 'n bruid 

vir sy seun lsak te gaan haal omdat hy nie 'n vrou uit 'die dogters van die Kanaaniete' 
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(Gn 24:3) vir hom begeer nie.62 Abraham laat die kneg met sy hand 'onder sy heup' 

('under his thigh') - 'n eufemisme vir sy geslagsdele of voortplantingsorgaan as die bron 

van lewenskrag en voortsetting van sy nageslag - sweer dat hy die taak sal vervul (Gn 

24:2,9) (vgl Sarna 1989:163; Westermann 1985:384). Dit is belangrik, want soos ons sal 

sien, plaas dit lsak se toekomstige vrou in die kadervan 'n vrugbaarheidsverwagting. wat 

met fonteine en putte as bron (simbool) van vrugbaarheid, ook vroulike vrugbaarheid, 

verband hou. Die eedswering het ook implikasies vir 'n orakel wat by die put van die 

verhaal plaasvind. 

Die kneg se bestemming word in vers 1 0 aangedui as Aram- Naharaim (letterlik 'Aram 

van die twee riviere' of Mesopotamia) en die stad van Nahor. Die streek is die deur 

Aramears-bewoonde gebied, gelea aan die middelloop van die Eufraatrivier in sentraal 

Mesopotamia. Met 'die stad van Nahor' kan net Haran bedoel word waar Abraham 

vroear, volgens Genesis 11 :31, die roeping gekry het om na Kanaan te verhuis 

(Westermann 1985:385; Davidson 1979:111). 

Die Jahwis open die ontmoetingstoneel by die stadsput van Haran: 

En hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n put 
(D'>l':lil iN.:l- ~N), teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te 
skep (Gn 24:11). 

Twee verse verderaan beskryt die kneg (in 'n gebed waarin hy om 'n teken vra dat hy die 

regte vrou sal herken) in sy eie woorde die openingstoneel: 

Hier staan ek by die fontein (D'>l':lil l'>Y - ~y) terwyl die dogters van die 
manne van die stad uitkom om water te skep (Gn 24:13). 

Die twee inleidende stellings bevat 'n rykdom van inligting oor die gebruike en gebeure 

wat rondom stadsputte afgespeel het. 

62Endogame huwelike (huwelike wat binne stam- of familieverband aangegaan word) het verseker 
dat sosiale gebruike en erfreg binne die familie voortgesit word (Walton & Matthews 1997:51). 
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• Die Jigging van stadsputte 

Ons kan aflei dat die stad hoer gele het as die omgewing, om dreinerings- en 

veiligheidsredes of miskien gewoon as gevolg van eeuelange bewoning (Fritz 

1995:76,111) sod at die stadsput buitekant die stadspoort (vgl die put van Berseba), laer 

as die stad gelee was. Seide stellings noem dat die vroue 'uit' (N~')) die stad kom om 

water te skep en dat hulle, soos Rebekka (Gn 24:16) moes 'afdaal' (11')) na die put toe. 

• Die taak van waterskep 

Waterskep was in die ou ~abye Ooste, soos in ander kulture, 'n taak wat die jong vroue 

(illY), ilY.l'JY) verrig het. Op verskeie plekke in die Hebreeuse Bybel word hiervan 

melding gemaak: in die Jakob-Ragelverhaal (Gn 29:9) en die Moses-Sipporaverhaal (Eks 

2:16) wat vervolgens bespreek sal word, maar ook in 1 Samuel 9:11 word van Saul en 

sy kneg vertel: 'Terwyl hulle die opdraend van die stad uitgaan, kom hulle meisies tee 

wat uitgaan om water te put...'.63 Dit is interessant dat in die boek Rut (2:9b), 'n veellater 

geskrif, die welgestelde Boas sy manlike werkers laat water skep (Gruber 1995:644). Oat 

waterskep 'n nederige taak was wat geen volwasse man vrywillig sou aanvaar nie, blyk 

uit die episode uit die stammetyd toe Josua uitvind dat die inwoners van Gibeon hom 

bedrieg het. Hy vervloek die Gibeoniete vir altyd tot die stand van 'knegte, houtkappers 

en waterputters/skeppers' (Jos 9:23).1n Deuteronomium 29:10-11 word die volk volgens 

sosiale kategoriee getakseer. Teenoor die 'manne van Israel' wat bestaan uit die hoofde, 

die oudstes en die opsigters, word die res van die volk saamgegroepeer in kinders, 

vroue, vreemdelinge, houtkappers en waterskeppers (Jones 1928:15). 

Waterskeptyd 

Die daaglikse waterskepritueel het na die hitte van die dag en voor sonsondergang 

plaasgevind ('teen die aand'- Gn 24:11). Afgesien daarvan dat dit koeler was en die 

dagtake afgehandel was, was fonteine en putte en lopende water nie na donker besoek 

63 ln die Ugaritiese Legende van Koning Keretword ook verwys na die waterskeppende vroue by die 
fontein (ANET 1955:144; Gibson 1978:85). Die gebruik onder die inheemse bevolking van Afrika word 
deur N P van Wyk Louw (1981) in sy epiese gedig Raka beskryf. 
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nie omdat 'n wydverspreide geloof in die ou Nabye Oeste bestaan het dat waterdemone 

snags bedrywig is en met die aanbreek van die dag hulle krag verloor en wyk (Canaan 

1920:163; Westermann 1985:517). Jakob se worsteling met die 'man' by die Jabbokrivier 

(Gn 32:22-30) wat deur die nag 'tot dagbreek' plaasgevind het getuig hiervan (Gaster 

1969:211-212). Waterskeptyd was dus nie lank nie en ons kan ons voorstel dat 'n groot 

aantal vroue teen laatmiddag by die stadsput versamel het om oor vrouesake te gesels. 

In 'n manlik-gedomineerde gemeenskap was die vrou beperk tot die binneruimte van 

haar huis terwyl die mans by die stadspoort gemeenskapsake bespreek het. Die 

stadsput, soos die poort vir die mans, was die forum waar vroue menings uitgeruil het. 

Dit was onbetaamlik om 'n vrou in 'n publieke ruimte aan te spreek maar buite die stad 

in die veld of by die put, was dit toelaatbaar (Vander Toorn 1996:198). Daarom was dit 

die ideale plek vir reisigers en huweliksreelaars om navraag te doen. Die stadsput was 

eintlik die hart van die gemeenskap waar almal vrylik kon verkeer (Jones 1928:32). 

• Die konstruksie van Haran se put 

Die ander stelling in die beskrywing van die openingstoneel (Gn 24:11) verdien ook 

aandag. Volgens die skrywer bevind die kneg hom by 'n put en in sy eie woorde staan 

hy by 'n fontein. Die onderskeiding word deur kommentare ge·ignoreer of in een sin 

verklaar as 'n vermenging van twee resensies van die verhaal (Van Selms 1967:39). Die 

veronderstelling is klaarblyklik dat die verskil tussen waterbronne nie noemenswaardig 

is nie en dat die outeur hulle as uitruilbare konsepte gebruik. Kennis van die konstruksie 

van stadsputte verklaar egter waarom die onderskeid getref word en dat dit betrekking 

het op die gebeure in die verhaal. Die volgende rekonstruksie van Haran se put is 

gebaseer op argeoloe se bevindings van die stadsput van Byblos op die Siro-Fenisiese 

kus (Oleson 1992:884-885). 

Die waterbron van die stad Haran was inderwaarheid 'n fontein met opborrelend water. 

Om die wegvloeiende water te benut, is dieper poel of reservoir onderkant die fontein uit 

die harde rots gegrawe waarin die oorvloeiende water opvang is. Hi ern a word as 'n put 

verwys omdat dit deur mensehande gemaak is. Uitgekapte trappe lei in die holte af na 
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die fontein, terwyl die poel of die put op die vlak van die omringende veld bereikbaar is. 

'n Paar meter van die put at, nie te ver om die putwater te dra nie, maar ook nie so naby 

dat die suipende vee in die waterskeppers se pad is, of in die put val nie, was geboude 

drinktr6e waaruit die vee gesuip het (Braunlich 1925:491). 

Dit bring ons terug by die gebeure rondom die put van Haran. Die kneg se kamele rus 

by die putterwyl hy by die fontein staan. Rebekka kom 'uit' die stad met 'n waterkruik op 

haar skouer, 'en sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer 

opgekom' (Gn 24:16). Die kneg vra om van die water uit haar kruik te drink, waarop sy 

die kruik op haar hand laat afsak en aan sy versoek voldoen. 

Nadat sy hom genoeg laat drink het, se sy: Ek sal vir u kamele ook skep 
tot hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak 
(watertrog) leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en viral sy 
kamele geskep. En die man het haar stilswyend betrag (Gn 24:19-21a). 

Die suiwer drinkwater het sy uit die fontein geskep en water vir die kamele uit die put. 

Die res van die verhaal verloop volgens die patroon van die ontmoetingsverhale: 

Rebekka gaan na haar huis om die aankoms van die vreemdeling aan te kondig (Gn 

24:28), die bruidsprys word betaal (Gn 24:53) en 'n verlowing tussen Rebekka en lsak 

gesluit (Gn 24:51) (Alter 1981:52). 

Die luisteraars na hierdie verhaal sou Rebekka se opoffering om water vir die kneg se 

tien kamele te skep, goed beset het as Braunlich (1925:491) se beskrywing van die area 

tussen die put en die drinktrog waaroor sy heen en weer moes loop, inaggeneem word: 

'Because of the spilling and overflowing of the bucket while being carried, because of the 

urination of the drinking animals, this space between the well and the cistern was usually 

soddened, full of puddles and slippery ... and smells obnoxiously.' 

Hulle sou ook beset het dat dit onwaarskynlik was dat sy die water in haar kruik na die 

trog aangedra het. Nie aileen kon dit breek nie, maar soos Antonelli (1995:55) opmerk: 

'Camels drink quite a bit of water, so we are not talking about just one bucket per camel. 
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Rather this young girl may have schlepped as many as fifty buckets of water while 

Eliezer just sat there and watched.' 

Leeremmers met 'n groter kapasiteit (en gewig!) was gewoonlik vir die taak gebruik 

(Braunlich 1926:464). Dit was ook nie van die stad se vroue verwag om vreemdelinge 

se vee te laat suip nie. Om, soos Rebekka, 'n paar slukke drinkwater aan te bied, sou in 

lyn wees met die kenmerkende ou Nabye Oosterse gasvryheid teenoor vreemdelinge, 

maar om die putwater vir 'n veetrop aan te dra, was 'n ander saak. Dit kom voor asof die 

outeur Rebekka se gasvryheid en bekwaamheid met 'n rede 66rbeklemtoon (Sarna 

1989:165). Die rede, soos ons vervolgens sal sien, hou verband met die kneg se gebed 

by die fontein (Gn 24:12-14) waarna vroeer verwys is. 

• 'n Orakel by die put van Haran 

In vergelykende studies oor religiee word dikwels verwys na orakels wat by putte of 

fonteine plaasgevind het. Met 'orakel' word bedoel die lees van die goddelike wil deur die 

gebruik van tekens (divinasie) (vgl Spaltmann 1939:14-17; Eliade 1958:199-204; 

Selbmann 1995:131-134). Die arga·iese opvatting dat profetiese krag of bonatuurlike 

insig van onderaardse water uitgaan, het deur die eeue wydverspreid voorgekom.64 

Soms is die gawe aan die water self en soms aan 'n sakrale 'teenwoordigheid' wat 'n · 

spesifieke fontein of put bewoon, toegeskryf. Die helder, opborrelende, 'lewendige' water 

wat van erens uit die diepte van die aarde voortkom, is vermoedelik geassosieer met die 

uitsprake van wyse persoonlikhede as lewende bronne van hulp en Ieiding (vgl Fish bane 

1992:5; Eliade 1958:200). Grondwaterbronne is oorwegend geraadpleeg in verband met 

vrugbaarheid, hetsy van die natuur of menslike vrugbaarheid. Spaltmann (1939:16) 

beskryf hoe vroue in Europa aan die begin van die twintigste eeu munte in fonteine 

gegooi en hulle sinkende gang in die water gevolg het vir tekens van 'n toekomstige 

swangerskap. 

640ns het gesien dat die gedagte ook in die denke van die ou Nabye Oosterlinge geleef het deurdat 
Ea-Enki, die Akkadies-Sumeriese god van die grondwater ook die god van wysheid en regspraak was 
(vgl fig 14). Ook die bekende Delfiese o~akel van ou Griekeland het haar waarseggende vermoe uit die 
mis van 'n riabygelee fontein gekry (Selbmann 1995:131). 
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In hierdie verhaal vind ons 'n spoor van sodanige orakel by die put van Haran as die 

kneg oenskynlik tot die god van Abraham bid vir 'n teken dat hy onder die vroue wat kom 

water skep, die regte vrou vir lsak sal identifiseer. Westermann (1985:386) wys daarop 

dat die versoek vir 'n teken niks met gebed te doen het nie, maar gebaseer is op 

magiese denke. Die kneg se versoek lui: 

Laat dit tog nou gebeur, as die dogter vir wie ek sal se: Hou tog jou kruik, 
dat ek kan drink, antwoord: Drink, en ek sal ook u kamele laat drink -laat 
haar die een wees wat u bestem het vir u kneg lsak. Daaraan sal ek weet 
datu guns aan my heer bewys het (Gn 24:14- my vertaling). 

Die orakelteken is gebaseer op Rebekka se aanbod om die vreemdeling se kamele ook 

water te gee - 'n daad wat, soos ons hierbo gesien het, heeltemal buite die normale 

verwagting en gebruike was. Die veronderstelling is dat die godheid norm ale gedrag kan 

verander ten einde 'n antwoord te verskaf (Walton & Matthews 1997:52). Die skrywer 

oorbeklemtoon Rebekka se gasvryheid en vestig daardeur die aandag op haar as die 

uitverkore kandidaat om Abraham se nageslag voort te dra (Sarna 1989:165). 

4.2.3.2 Genesis 29:1-20: Jakob ontmoet Rage/ by 'n put 

In die tweede ontmoetingsverhaal is dit nie 'n plaasvervanger van die bruidegom wat met 

kamele en geskenke 'n bruid gaan haal nie, maar Jakob self wat as vlugteling van sy 

broer Esau se wraak, sy bruid by 'n put naby Haran ontmoet. Die ontmoetingstoneel 

word deur Jakob se oe beskryf (Gn 29:2,3): 

Hy het gesien (ilN.i) en kyk (i1)i11) daar was 'n put in die veld en kyk (i1)i11) 

drie treppe kleinvee le daarby, want uit die put het hulle die vee laat drink; 
en daar was 'n groot klip op die mond van die put. En as al die treppe daar 
bymekaarkom, rot hulle die klip weg van die opening van die put en laat die 
vee drink; daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy 
plek (my vertaling). 

Teenoor die stadsput van die vorige verhaal, vind die gebeure in die verhaal by 'n 

veld put plaas. Die put was nie in die oop veld gelee nie, maar in Haran se weiveld. Die 

weiveld was buite-om die stad se Jappies landbougrond, so die put was naby genoeg dat 
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Ragel huistoe kon hardloop om haar familie van Jakob se aankoms in te lig (Gn 29:12-

13) (Westermann 1985:464). Soos gebruiklik in die geval van veldputte, was die opening 

bedek deur 'n plat klip wat verskeie funksies gehad het. Dit het voorkom dat sand en 

onsuiwerhede die water besoedel en verhoed dat die son verdamping veroorsaak en die 

water warm bak, want die temperatuur van die water van oop putte kon tot 28°C styg 

(Braunlich 1925:309). Dit verklaar die gesogtheid van koel fonteinwater bo putwater. Die 

klip het ook verhoed dat mense of diere in die put val - 'n gebeurlikheid waarteen die 

eienaar van die dier deur wetgewing beskerm was. In die Bondsboek (Eks 20:23-23:19) 

lui die bepaling: 'En as iemand 'n put oopmaak, of as iemand 'n put grawe en dit nie 

toemaak nie, en 'n bees of 'n esel val daarin, dan moet die eienaar van die put 

(geldelike) vergoeding gee' (Eks 21 :33-34a) (Jones 1928: 16). 65 Volgens Sarna 

(1989:202) was die klip 'n aanduiding dat dit 'n private put was en dat vreemde 

veewagters moes wag om vir die water te betaal. Hoe dit ookal sy, die klip kry in hierdie 

verhaal besondere prominensie. 

Op fig 13 is 'n veld put in die Berseba-omgewing wat in 1880 geteken is (Keel & Kuchler 

1982:200, fig 160). Die mote in die borand van die put is veroorsaak deur die toue 

waarmee die wateremmers oor baie jare in die put laat sak en opgetrek is. 

Fig 13 

65Eiiade (1958:376) bied 'n kosmiese verklaring vir die klip wat veldputte bedek het. Die klip sluit die 
mond van tehom, want '[w]hen the mundus is open, it is, so to speak, the gate of the gloomy gods of the 
underworld which is open.' 
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Die verhaal bevestigvan die sosiale gebruike en reels in verband met putte en fonteine 

wat ons reeds teegekom het. Putte was 'n bron van informasie vir vreemdelinge en 

reisigers en Jakob doen navraag oor sy familie by die veewagters van Haran wat om die 

put gesit het (Gn 29:4-6). Daar was 'n ooreenkoms tussen die veewagters om te wag 

totdat aldie gereelde waterverbruikers met hulle veetroppe teenwoordig is voordat water 

geskep is. Dit kon wees dat die gebruik gespruit het uit jaloesie tussen die veewagters 

oor waterregte van die spesifieke put en dat dit 'n paging was om konflik te vermy oor die 

bevoorregting van een party (Jones 1928:16; Walton & Matthews 1997:60). Dit mag ook 

wees dat die klip te swaar was vir een persoon om te beweeg en dat die veewagters 

moes wag totdat daar genoeg van hulle bymekaar was om die klip te verwyder. Vandaar 

die antwoord op Jakob se opdrag dat hulle die vee moet laat drink: 'Ons kan nie voordat 

aldie treppe bymekaar is nie' (Gn 29:8). As Ragel opdaag met haar vader se kleinvee, 

het Jakob tog genoeg krag om die klip weg te rol en haar vee te laat drink (Gn 29:1 0). 

Soos ons gesien het, was dit 'n moeisame taak want die water is met leeremmers aan 

'n tou uit die put opgehys en in drinktroe gegooi waaruit die vee gedrink het (Braunlich 

1925:463; Jones 1928:18-22). 

Die verloop van die verhaal is volgens die gehoor se verwagting: Ragel hardloop om 

haar oom Laban te vertel van Jakob se aankoms, maar die veri owing en huweliksluiting 

word uitgestel as Laban eers sy dogter Lea vir Jakob as vrou gee. 

• Die put as simbool van vrugbaarheid 

Alter (1981 :55) verbind die atwyking in die gang van die tipeverhaal met die klip wat 

Jakob eers van die mond van die put moes verwyder. As die put in die 

ontmoetingsverhale simbolies is van vroulike vrugbaarheid en die voortdra van 'n 

nageslag, is dit gepas dat die put in hierdie verhaal geblokkeer sal wees deur 'n 

hindernis, want Jakob sal die vrou wat hy beg~er slegs met groot moeite en arbeid en 

weerstand as vrou bekom. Soos die klip die put as geboortekanaal van die onderaardse 

baarmoeder afgesluit het, sal Ragel se baarmoeder vir jare 'gesluit' wees voordat sy 

uiteindelik vir Josef in die wereld bring. 
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Dit is betekenisvol dat die naam Ragel 'ooi' beteken (Eilberg-Schwartz 1990:116), want 

dit sluit aan by 'n vreemde gebeurtenis waarvan later in die Jakob-Ragelverhaal vertel 

word en wat met die vrugbaarheid en voortplanting van vee by die drinktroe van 'n put 

verband hou (Gn 30:32-42). In die definisie van kultuurwat in die inleidende opmerkings 

van die hoofstuk (§ 4.1) gegee is, word melding gemaak van 'whittling sticks' (om 

stokkies te sny), as 'n ongewone kultuurterrein waarop putte en fonteine 'n bydrae 

gelewer het. Vervolgens word van die opmerking rekenskap gegee. 

• 'Stokkies-sny' by die drinktroe van Haran se put 

Nadat Jakob sy verpligting teenoor sy oom Laban nagekom het deur veertien jaar vir Lea 

en Rage! te werk, word dit tyd om Haran te verlaat en 'n kontrak word opgetrek 

waarvolgens hy in ruil vir sy arbeid 'n gedeelte van die kleinvee kry. Hy versoek die bent 

skape en bokke as besoldiging vir sy dienste (Gn 30:31-34). Die metode wat Jakob 

gebruik om die beste deel van die kudde te bekom, is vaag en die meeste kommentare 

meen dit grens aan simpatiese magie gekombineer met 'n goeie kennis van genetika: 

Toe neem Jakob ... groen latte van populier-, amandel- en plataanhout, en 
hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom; en hy sit die 
latte ... vlak voor die vee in die troe (D')t>i'li), in die drinkbakke (n1np\!J) waar 
die vee kom drink het; en hulle het verhit geword as hulle kom drink. En die 
vee het gelam gestreeptes, gestippeldes en bontes (Gn 30:37-39). 

Onderliggend aan die slenter van Jakob was die geloof dat visuele indrukke tydens 

konsepsie 'n uitwerking het op die nageslag wat verwek word (vgl Westermann 

1985:483; Sarna 1989:212).1n werklikheid het hy die lattetegniek net toegepas terwyl die 

sterkste diere op hitte was (30:41-42) en so verseker dat die dominante eienskappe van 

die kudde geselekteer word en die beste teeldiere aan hom toegese word (vgl Feliks 

1981 :9-13; Matthews 1981 :216). Noegel (1997:7-17) beweer dat die latte nagemaakte . 

fallusse van ram me was wat in die grond naby die drinktroe geplant is waarmee Laban 

se ooie vrugteloos gepaar het. 
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Wat die stu die interesseer van hierdie episode, is die stelling: 'en hulle het verhit geword 

as hulle kom drink' (30:38b). Van Selms (1967:113) meen dat diere die krag en instink 

het om te paar nadat hulle gedrink het. Dit is waarskynlik so, maar dit is my oortuiging 

dat in die lesers\hoorders se denkwereld, die verhaal die indruk gelaat het dat putte nie 

aileen sinnebeeld van menslike vrugbaarheid was nie, maar ook van vrugbaarheid in die 

dierewereld. 

4.2.3.3 Eksodus 2:15b-21: Moses ontmoet Sippora by 'n put 

In die derde 'ontmoeting by die put' -verhaal kom al die voorgeskrewe konvensies in die 

bestek van ses en 'n half verse voor. Moses vlug van die farao in Egipte en arriveer in 

Midian66 waar ons hom teekom terwyl hy langs 'n put in die veld sit. Soos ons teen 

hierdie tyd weet was dit die plek om navraag te doen oor die omgewing en die inwoners 

van die omgewing. Die sewe dogters van Rehuel, die priester van Midi an (genoem Jetro 

in Eks 3:1), arriveer op die toneel 'om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle 

vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. 

Toe staan Moses op en help hulle en laat die vee drink' (Eks 2:16b-17). In die 

bedoe"iene-kultuur van Sinai was dit die gebruik dat jong vroue die vee opgepas het 

(Sarna 1989:202) - 'n taak wat eiesoortige gevare ingehou het soos dat hulle deur 

vreemde manlike veewagters gemolesteer kon word. Moses verjaag die veewagters en 

skep water uit die put in die drinktroe vir die jong meisies se vee. 

Die verhaal sluit tradisioneel met 'n aankondiging van die vreemdeling se weldaad by die 

dogters se ouerhuis en 'n huweliksluiting volg as Sippora aan Moses as vrou gegee 

word. 

• Die funksie van die putte in die verhale 

Die volgende aanhaling vat die dieperliggende betekenis van die putte in die drie 

ontmoetingsverhale saam en voorsien 'n antwoord op die vraag van waarom die 

66Die Midianiete was 'n seminomadiese volk wat in verskillende verhale in die Hebreeuse Bybel op 
verskillende plekke aangetref word. Die gebied oos van die Golf van Aqaba in noordwes Arabie is die 
waarskynlikste verblyfplek van die Midianiete volgens Walton & Matthews (1997:87). 
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ontmoetings met die toekomstige bruide juis by grondwaterbronne plaasgevind het: 

Springs, fountains and wells were female symbols in archaic religions, and 
were often considered water-passages to the underground womb. Sacred 
wells especially are credited with the property of causing women to 
become pregnant' (Caspi & Havrelock 1996:59). 

Die verhale is vertel vanuit 'n ou Nabye Oosterse manlike oogpunt vir wie die primere 

doel van die huwelik was om 'n nageslag te verseker. Bruide was geag vir hulle vermoe 

om voort te plant en deur die verhale by 'n put te plaas, word voorsiening gemaak vir die 

positiewe uitwerking wat die put op hulle vrugbaarheid sou he. 

Ons het hier met 'n homoversele tema van menswees te doen wat in die vroee 

Christendom neerslag gevind het in die vertelling van Jesus se ontmoeting met die 

Samaritaanse vrou by die put van Jakob. 

4.2.3.4 Johannes 4:4-42: Jesus ontmoet die Samaritaanse vrou by 'n put 

Die verloop van die verhaal volg dieselfde patroon as die tradisionele 'ontmoeting by die 

put'-verhale. lnhoudelik word dit ook verbind met die Hebreeuse Bybel se verhale 

deurdat dit in Jakob se land by Jakob se put plaasvind (Stibbe 1996:68). Die volgorde 

van die gebeure stem opsigtelik ooreen: Jesus is die bruidegom wat na 'n vreemde land, 

die provinsie van Samaria, reis en hy bevind hom by 'n put wat as 'Jakob se put' 

ge"identifiseer word.67 'n Vrou uit Sigar, 'n nabygelee dorp, arriveer by die put. Op Jesus 

se versoek skep sy vir hom water om te drink en in Jesus se daaropvolgende gesprek 

met haar word die fisiese put en die water uit die put vergeestelik. T eenoor die gewone 

putwater is die water wat hy bied, 'lewende water'. Die drinker daarvan sal nooit weer 

dors kry nie want die water sal in haar/hom 'n fontein word 'wat opspring tot in die ewige 

lewe' (Jn 4:14). Sy hardloop na die dorp om aan te kondig dat die messias gearriveer 

het. 

67Jakob se put word vandag aangewys by Nablus (die bybelse Sigem), op die stuk grond wat Jakob 
volgens die tradisie in Gn 33:18 by Sigem gekoop het (McKenzie 1976:410). 
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In hierdie geval vind die ontmoeting nie plaas met die doel om 'n bruid te bekom nie, 

sodat dit op die oog af lyk asof die put as vroulike simbool wat verband hou met 'n 

nageslag, nie hier 'n rol speel nie. Daar is nie sprake van 'n letterlike verlowing nie, maar 

die huwelikstema kom wei ter sprake (Cook 1997:12). Jesus vra die vrou om haar man 

te gaan roep, waarop haar huweliksgeskiedenis van vyf vorige mans en 'n bestaande 

buite-egtelike verhouding op die Iappe kom (4:16-18). Dit kom neer op 'n simboliese 

verlowing, volgens Stibbe (1996:69). As sy reeds vyf mans gehad het en met die sesde 

saamleef, is Jesus die die sewende man in haar lewe. Aangesien sewe die volmaakte 

getal in die JudaTsme is, is die implisiete kommentaar dat Jesus die man is op wie sy 

gewag het en by wie sy heling en heelheid sal vind. Hier is nie 'n direkte verwysing na 

vrugbaarheid en 'n nageslag nie, maar die geloof wat Jesus by die put in put- en 

waterterme verkondig, hou tog die belofte in van 'n nuwe lewe (vrugbaarheid) tot in 

ewigheid ('n nageslag). Dieselfde verhaal, vertel in 'n ander kultuur, word dus 'n unieke 

verhaal. 

4.2.4 Regspraak by fonteine en putte 

Dit is welbekend dat regspraak in ou Israel by die stadspoort plaasgevind het. Die 

stadspoort het gedien as reg bank waar die oudstes of die vaders van die huishoudings, 

vergader het en klagtes aangehoor het van aanklaers wat griewe teen 'n aangeklaagde 

voorle. Getuienisse is afgele, bewyse ondersoek en uitspraak gelewer.68 In die 

onommuurde dorpe het die prosedure by die opelug dorsvloer afgespeel (1 Kon 22:10, 

vgl Cohn 1981 :67). Volgens Matthews & Benjamin (1993:122-123) was daar praktiese 

sowel as simboliese redes waarom die poort en die dorsvloer as plekke vir regspraak 

gedien het. Seide was openbare ruimtes waar 'n verkeer van mense plaasgevind het 

sod at die regverdigheid van die verrigtinge gemonitor kon word. Dit was ook plekke van 

lewensbelang vir die gemeenskap en daarom besonder kwesbaar: die . poort as 

beskerming van die stad en die dorsvloer waar graan geprosesseer en gestoor is. 

Simbolies was dit ·drempels tussen orde en chaos, binne en buite, voedsel en 

68Vgl De Vaux (1990:143-163) en Matthews & Benjamin (1993:122) vir bewysplase en 'n 
uiteensetting van die regspros_esse van die tyd. 
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hongersnood. Na hierdie grensgebiede tussen orde en chaos was die aangeklaagde 

gebring om te bepaal of haar/sy toekoms lewe of dood, vryspraak of verwerping inhou. 

As Genesis 14:7 terloops verwys na 'n fontein by Kades op die suidelike grens van die 

Negev wat En-mispat (11£l~n 1')Y), 'fontein van oordeel of reg' genoem word, blyk dit dat 

oak fonteine en putte as plekke van regspleging gedien het. Daar is nie verwysings in 

die regstekste of in die narratiewe van die Hebreeuse Bybel na regsgedinge wat by die 

waterbronne plaasgevind het nie, maar in plekname vind ons ego's van ou tradisies wat 

behoue gebly het. So beteken Meriba, die naam van 'n oase in die woestyn Sin (Nm 

20:13; Eks 17:17) 'stryd', van die werkwoord :Pi wat beteken 'om 'n hofgeding of 'n 

regstryd te voer' (Holladay ·1983:338). Die putname in die verhaal oar lsak en die putte 

van Gerar, het ons gesien reflekteer die twis wat oar die putte plaasgevind het. Van 

Selms (1967:71) suggereer dat 'n volwaardige regsaksie oar die besitreg van die putte 

plaasgevind het, nie by Gerar se stadspoort of dorsvloer nie, maar by die putte self, want 

'[p]utten waren vergaderplaatsen, waar rechtsgedingen gehouden konden worden.' En 

volgens Jones (1928:32): 

Der Brunnen war tor ihn in der Wuste, was fur ihn das Tor in der Stadt war. 
Hier treffen sich die Pilger, die Hirten und die Madchen, reich und 
arm .... Man glaubte vielleicht an die Anwesenheit Gottes am Brunn en, und 
das am Brunnen gefallte Urteil war durch Gottes Segen geheiligt. 

Op die volgende silinderseeH (fig 14, Keel1997:207, fig 285; Van Buren 1945:125) uit 

Akkadiese peri ode (2350-2150 VAJ), word regspleging met fonteine in verband gebring. 

Ea-Enki word weer eens ge"identifiseer as die god van die · grondwaters deur die 

kEmmerkende visse en water wat van sy skouers stroom. Die keer is hy oak god van 

wysheid en regspraak en tree hy as regter op. Die voelman Zu, wat die tierende winde 

en die storms wat die plantgewasse vernietig, personifiseer, word voor hom gedaag. Een 

van die gode wat die voelman aankla, dra 'n geknakte plant oar sy skouer as bewysstuk 

van die skade wat die beskuldigde aangerig het (Metzger 1983:73). 
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Fig 14 

Die vraag is of ou Israel die godsoordeel ('ordeal') by grondwaterbronne geken het en 

wat die konseptuele denke daaragter was. 

Die godsoordeel was 'n juridiese proses wat in werking gestel is om konflik tussen 

huishoudings te besleg wat nie deur die vergadering van oudstes besleg kon word nie 

omdat daar nie twee ooggetuies vir die verdediging gevind kon word nie (vgl De Vaux 

1973:157; Matthews & Benjamin 1993:35). Die veronderstelling was dat die godheid self 

in die geval as regter optree. Dit moes die dooie punt tussen twee partye oplos sodat 

vrede (D'I'J'V) herstel kon word. Die prosedure was eenvoudig: die verweerder word aan 

'n gevaarlike, lewensbedreigende ervaring blootgestel. As die persoon oorleef, word 

sy/hy kwytgeskeld van die klag; indien nie, was sy/hy in elk geval van meet aan skuldig.69 

4.2.4.1 Genesis 16 en 17: Die dorsoordeel 

Die bewering word gemaak dat 'n vorm van die godsoordeel in die Hagar- en 

lsmaelverhale (Gn 16 en 21) aangetref word (Trible 1984:24). Sara is die aanklaer en 

die aanklag in Genesis 16 behels dat Hagar haar meesteres sender die nodige respek 

behandel het. In Genesis 21 word die seun lsmael aangekla omdat hy sy halfbroer lsak 

gespot het. Sara onderwerp Hagar aan 'n godsoordeel deur haar met haar kind die 

69Die wateroordee/ (sotah) wat in Num 5:11-31 beskryf word, was 'n godsoordeel waarvolgens 'n 
vrou wat van ontug verdink word 'n watermengsel gegee word om te drink. Die uitwerking daarvan sou 
haar skuld of onskuld bepaal. Waterbronne is egter nie ter sprake nie. 
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Negev in te stuur waar geen water is nie (Trible 1984:24-25). Ons sou dit 'n dorsoordee/ 

kon noem wat in die woestyn as oordeelsplek plaasvind. Die vryspraak vind plaas as 

Jahwe op Hagar se pleitrede reageer en haar en haar seun onskuldig verklaar: 'Gaan 

terug na jou meesteres' (Gn 16:9) en 'Wees nie bevrees nie .. .' (Gn 21 :17). Van belang 

is dat die godheid, of dan 'n engel as tussenganger, die oordeel uitspreek by plekke waar 

water in die woestyn uit die grond voortkom: in Genesis 16:7 by 'n fontein (o')nn rnY) 
en in Genesis 21:19 by 'n put (o')n iN.:l). Soos die stadspoort en die dorsvloer, was putte 

en fonteine in 'n waterlose land soos Palestina grensgebiede tussen I ewe en dood waar 

besluit is oor die onskuld of skuld, lewe of dood van die beskuldigde. 

4.2.4.2 Psalm 69: Die rivieroordeel 

In die ou Nabye Ooste was die rivieroordeel ook 'n vorm van godsoordee/ wat by sterk 

vloeiende water plaasgevind het. Fonteine as sodanig is nie ter sprake nie, maar 

standhoudende riviere kan as die verlenging van fonteine beskou word (Reymond 

1958:211). Daarvolgens is die beskuldigde in 'n rivier gegooi en haar/sy sukses om te 

oorleef, was die toets van skuld of onskuld. 'n Verhoor by wyse van 'n rivieroordeel was 

algemeen in die ou Nabye Ooste en gedurende die 'hekseverbranding' in Europa in die 

16e eeu was dit een van die metodes waarvolgens 'hekse' uitgewys is. 'n Duitse 

houtsneewerkie (fig 15) uit daardie tyd wys 'n aangeklaagde met haarvasgebinde han de 

op die punt om io die rivier gewerp te word (Selbmann 1995:135). 

Fig 15 
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DeVaux (1973:158) is oortuig daarvan dat 'Israel knew nothing of the judicial ordeal by 

throwing the accused into a river.'70 Dit is ook so dat behalwe vir die Jordaanrivier, 

Palestina nie lopende riviere het waarin iemand sommer kan verdrink nie, en tog is dit 

duidelik dat die rivieroordeel in 'n paar psalms en ander tekste veronderstel word 

(McCarter 1973:403-412).71 

Psalm 69 word ondersoek omdat daar ook sprake is van 'n put waarin die beskuldigde 

homself bevind. 'n Mens kan net spekuleer oor of die psalmdigter 'n historiese 

herinnering aan die rivieroordeel beskryf. Die beskrywing is egter so spesifiek dat dit 

duidelik is dat ou Israel bewus was van die Babiloniese gebruik en dat hulle die 

onderliggende kosmologie gedeel het. Die psalmdigter word van 'n misdryf beskuldig en 

met die dood gedreig (vgl Gottwald 1987:539). Hy beskryf sy vrees vir die dood in terme 

van die rivieroordeel: 

Verlos my o God, want die water het tot by my nek gekom. Ek het 
weggesak in die modderige diepte waarin ek nie kan staan nie. Ek het in 
diep water gekom en die vloed het oor my gespoel. Ek is moeg van my 
geroep, my keel brand en my oe het ingegee ... (Ps 69:2-4a- my vertaling). 

Hy word bedreig deur die kosmiese chaoswaters van die onderaardse oseaan tehom 

(Hossfeld & Zenger 2000:269). In ou Israel se denkwereld was she'o/, die doderyk, in 

dieselfde omgewing as tehom, binne-in die aarde gelee. Soms is die waters van tehom 

gesien as die ingang na she'ol, of die twee word gelyk gestel, soos in Jona 2 waar Jona 

uit she'ol na Jahwe roep (Jn 2:2) terwyl hy deur water verswelg word (Keel1997:71).72 

Hoe dit ookal sy, die psalmdigter ervaar dat hy deur waters getoets word op 'n plek van 

ondervraging en oordeel. Dit blyk dat she'ol beantwoord het aan so'n plek, want she'ol 

70Die Wettekodeks van Hammurapi (18e eeu VAJ) bepaal die volgende vir iemand wat 'n klag van 
towery teen iemand anders het, maar dit nie kan bewys nie: ' .... the one agai.nst whom the charge was 
brought, upon going to the river, shall throw himself into the river, and if the river has then overpowered 
him, his accuser shall take over his estate; if the river has shown him to be innocent and he has 
accordingly come forth safe, the one who brought the charge shall be put to death' (ANET 1955:166). 

71Vgl Pss 18 (2 Sam 22), 66, 69, 88, 124, en 144 en ook die psalm in Jona 2. AI die tekste bevat die 
volgende elemente: (a) die skrywer is om ring deur stormwater (b) daar is sprake van die teenwoordigheid 
van aanklaers (c) hy bepleit sy onskuld en vertrou dat God tot sy redding sal kom (McCarter 1973:404). 

72Vgl § 4.2.1 en § 4.2.1.3 vir die verwantskap tussen die onderaardse oseaan en die doderyk. 
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het moontlik oorspronklik "n plek van ondervraging' beteken soos die wortel (7NV) wat 

'om te vra' beteken, suggereer (vgl BOB 1979; McCarter 1973:408). 

Die teenwoordigheid van aanklaers word in regsterminologie beskryf en die beskuldigde 

bepleit sy onskuld aan die misdaad, wat eksplisiet as diefstal uitgespel word. Hy twyfel 

of sy saak gaan slaag en die juridiese vraagstuk van skuld en onskuld word gekoppel 

aan die tierende chaoswaters (McCarter 1973:406; Feliks 1981 :190): 

Die wat my sonder gronde haat, is meer as die hare van my kop ... My 
vyande dwing my met vats beskuldigings om at te gee wat ek nie gesteel 
het nie (Ps 69:5 - my beklemtoning). 

Slegs Jahwe is by magte om die onbeteuelde chaoswater te kontroleer/3 daarom rig die 

aangeklaagde sy appel tot Jahwe as regter om sy saak aan te hoor: 

Red my uit die modder, dat ek nie wegsak nie! Laat my gered word van die 
wat my haat en uit die waterdieptes. Laat die stroom my nie meesleur en 
die diepte my nie insluk nie. Laat die put (,NJ.) se mond nie bo my toegaan 
nie (Ps 69:15-16 - my vertaling). 

Die verwysing na die put in verband met die dood (vers 16), vra ons aandag. Tot dusver 

het fonteine en putte in die verhale wat ondersoek is, 'n vrugbaarheids- en lewegewende 

rol gespeel, maar veral putte (en gekapte waterhouers) is ook met die doderyk en die · 

gebied van die chaosvloed geassosieer (Hossfeld & Zenger 2000:270). She'o/, die plek 

van die dooies en die toestand van die dood self, het vir ou Israel assosiasies opgeroep 

van diepte (terugkeer was onmoontlik), stilte (Jahwe word nie geprys nie en system 

word nie gehoor nie), duisternis (afgesny van lig en insig en Jahwe is nie in die 

duisternis teenwoordig nie) en klamheid en verweer (Keel 1997:64-71; Hossfeld & 

Zenger 2000:272). AI hierdie kenmerke is in fisiese putte herkenbaar. 

730p die afbeelding van die Babiloniese voorstelling van die wereld (fig 22 §4.2.1) kom die vrees van 
die ou Nabye Oosterlinge vir die doderyk as die chaos wat in die oeroseaan skuil, duideli~ na vore in die 
prominente plek wat aan die chaosmonster op die kudurru gegee word. Hossfeld & Zenger (2000:271) 
gebruik dieselfde afbeelding by hierdie psalm om die psalmis se nood te illustreer. 
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As die psalmdigter in vers 4 kla dat hy moeg geroep is, voel hy verwyderd van God uit 

die diepte van die put en as hy ervaar dat sy oe ingee, is dit omdat hy nie onderin die 

stikdonkerte van die put kan sien nie.74 Die lsraeliete kon hulle die beeld goed voorstel, 

want hulle het daagliks die geleentheid gehad om die leeremmer in die mond van die put 

te sien afsak en weer te sien verskyn in die lig van die dag. Met die verwysing na die 

'mond' van die put bo hom in vers 16, word die put simbool van die chaosmonster wat 

dreig om sy reusagtige kake te sluit oor die magtelose slagoffer. Fig 16 (Keel1997:71, 

fig 78) is 'n grafiese voorstelling van wat die psalmdigter in sy geestesoog ervaar het. 

Fig 16 

Fonteine en putte was inderdaad bronne van vrugbaarheid en lewe vir die wat binne die 

gemeenskapsreg gel ewe het, maar vir die beskuldigde wat die toets van die godsoordeel 

gefaal het, was dit 'n plek van verskrikking en dood. 

4.3 Fonteine en putte in die historiese geskrifte 

In 1 Samuel 28 en 1 Konings 1 kom twee episodes voor waarin fonteine in ou Israel se 

politieke geskiedenis 'n rol speel. Die Samuel- en Koningsboeke beskryf ou Israel se 

koningsgeskiedenis. 1 en 2 Samuel handel oor die voorbereidings en begin van die 

koningskap en die verenigde koninkryk onder Saul en Dawid. 1 en 2 Konings begin met 

die afsluiting van Dawid se regeringstyd, Salomo se opvolging en die skeuring van sy ryk 

74Volgens Canaan (1920:155) het die inwoners van Palestina 'n besondere vrees gehad vir putte en 
fonteine wat binne-in grotte of rotsskeure ontspring het omdat dit nie deur die son se strale bereik kon 
word nie. Sulke bronne was deur bose geeste of djinns bewoon. 



113 

in die Noordryk en Suidryk en die geskiedenis van die konings van die twee ryke tot die 

aanvang van die ballingskap (Niehr 1996:151-165; Gottwald 1987:310-323). 

In die groeiproses van die boeke het die auteurs gebruik gemaak van annale, kronieke 

en vertellings wat neergeskryf is gedurende die leeftyd van die verskillende konings 

(Mulder 1998: 12-13). Maar die boeke van Samuel en Konings is ook dee I van die korpus 

wat bekend staan as die Deuteronomistiese Geskiedwerk wat strek van Deuteronomium 

tot die einde van 2 Konings (Rut uitgesluit) en wat die verhaal vertel van Israel se 

geskiedenis van die uittog uit Egipte tot in die Babiloniese ballingskap. Die omvattende 

werk is waarskynlik in Josia se regeringstyd (639-609 VAJ) geredigeer, maar het eers 

tydens en na die ballingskap (560-400 VAJ) 'n eenheid geword75
• Dit is belangrik vir die 

intensie van die boeke, want dit beskryf Israel se politieke ervarings met 'n stempel van 

die Deuteronomis se terugblik vanuit die traumatiese gebeure van die ballingskap en 

soek teologiese antwoorde op die redes vir die ballingskap. Dit word gevind in die 

afvalligheid van die konings en die volk van Israel van die een ware God wat 

onvoorwaardelike getrouheid aan hom vereis het (Mulder 1998:18; Stolz 1981 :20; 

Boshoff 1999:360). 

Die doel met die in Ieiding is om aan te toon waarom die boeke nie so bewus is van die 

omgewing en die natuur soos die Jahwis se verhale in Genesis nie. Natuurlik is dit ander 

soort verhale wat gemoeid is met politieke gebeure, maar soos ons in hoofstuk twee 

gesien het, was die ballingskap die bloeityd van die suiwer monote'isme. Geen 

'afgodediens' is in die natuurlike landskap op die hoogtes en by waterbronne en 

boomstamme is geduld nie (Braulik 1996:84-86). Tog oortuig Rice (1990:1) nie as hyvan 

die Koningsboeke se teologie se: 'Whereas other peoples of the biblical world thought 

of nature as the primary theater of the divine, Israel found God to be present and 

involved in the arena of history and political life.' Die tese van die studie wat in hoofstuk 

drie uiteengesit is, is dat in die naklanke van die teks, 'n natuurreligie (afgesien van die 

staatsmonote'isme) bly funksioneer het en dat belangrike gebeure selfs in die politieke 

75Vgl Braulik (1996:79-84) vir die ontstaansgeskiedenis van Deuteronomium. 
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geskiedenis van ou Israel by waterbronne plaasgevind het-76 Die ideewereld wat 

daaragter le, is wat die studie wil uitwys. 

4.3.1 Fonteine en putte in ou Israel se politieke geskiedenis 

4.3. 1. 1 1 Samuel 28:3-25: Saul raadpleeg 'n medium by die En-dor 

Uit die vertelling oor Saul se raadpleging van die medium by En-dor word ons iets wys 

van ou Israel se voorvaderaanbidding en die plek waar die voorvadergeeste gebly het 

vanwaar hulle opgeroep is om uitsprake oor die toekoms te lewer of om die toekoms te 

manipuleer. Nekromansie is soos die orakel wat Abraham se kneg by die put van Haran 

uitgevoer het (§ ·4.2.3.1), 'n vorm van divinasie waardeur inligting van 'n bonatuurlike 

bron verkry word. Hierdie vertelling is van belang omdat die enigste beskrywing van die 

gebruik in die Hebreeuse Bybel, by 'n fontein plaasvind. 

Die gebeure speel af by En-dor (111l')Y), wat 'fontein van die woonplek' ('dwelling') of 

'fontein van die generasie(s)' beteken (Holliday 1971 :69). Canaan (1920:155, voetnota) 

noem die moontlikheid dat die eerste betekenis daarop kan dui dat die fontein die 

woonplek van 'n gees ('spirit') was. Fonteine in Palestina was dikwels bewoon deur 

goedaardige of kwaadaardige djinns. Ons lees byvoorbeeld in Jesaja 15:8 van 'n put met· 

die naam van Beer-Eiim (tJ')'JN. 1N.:t), 'put van die gode'. Miskien is dit nie vergesog nie 

dat die tweede betekenis, 'fontein van die generasie(s)', die gebeure wat by die fontein 

plaasgevind het reflekteer, of dat die tradisie om 'n fontein met die naam gegroei het 

omdat voorvadergeeste daar opgeroep is. 'Voorvader' impliseer immers dat 

opeenvolgende generasies of geslagte ter sprake is. 

Die historiese konteks waarin die gebeure plaasvind, is tydens die geveg tussen Saul en 

die Filistyne by Gilboa-berg op die Jisreelvlakte. Saul besoek die nag voordat die geveg 

76Die groot diversiteit van ou Israel se religieuse belewenis word op indrukwekkende wyse in Zevit 
(2001) se godsdiensgeskiedenis The religions of ancient Israel: A synthesis of parallactic approaches, 
uiteengesit. · 
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sou plaasvind 'n medium by En-dor, 'n fontein aan die voet van die More-heuwel, agter 

die Filistynse linies. Die doel was waarskynlik om inligting te verkry oor die verloop van 

die volgende dag se geveg sodat strategiese beplanning gedoen kon word (vgl Stolz 

1981 ;173). Saul het op daardie stadium reeds vir Jahwe geraadpleeg, maar geen 

antwoord gekry nie, 'nie deur drome en nie deur die urim en nie deur die profete nie' 

(28:6). Soos Fabian (1998:232) tereg opmerk: 'The stage in which any society finds itself 

with limited options for explaining certain events in life ... will be the stage with the highest 

propensity to promote witchcraft activities.' Vir die lsraeliete was die wereld 'n 

misterieuse plek; daar was nie 'n skerp skeiding tussen wat ons natuurlik sou noem en 

die bonatuurlike nie. Enige objek of gebeurtenis kon 'n dieper betekenis he en soos 

Eliade (1958:1 ;-37) aangetoon het, die draagmiddel word vir meer as een betekenis. 

Die vrou word beskryt as 'n ba 'a fat ob, letterlik 'n 'meesteres/besitter van 'n voorvaderlike 

gees' (Fischer 2000:3; Tropper 1995:1528), of 'n 'vroulike hanteerder van geeste' (De 

Tarragon 1995:2074). Sywas met ander woorde 'n medium77 wat self 'n gees besit het 

en die gees kon laat verskyn in die gestalte van die persoon wat sy gevra was om op te · 

roep. Op Saul se versoek laat die vrou vir Samuel verskyn (28:11-12). Sy beskryf hom 

as 'n god (elohimY8 wat 'uit die aarde opkom' (28:13). Ook in Babilonie het die 

voorvaders goddelike status gehad: 'Asleep in the earth, the ancestors lived with the 

gods ·of the netherworld' (Van der Toorn 1996:55) en was hulle gereken as gode van die 

onderwereld. Van ou Israel se Van der Toorn (1996:225): 'Though the biblical records 

have been largely purged from references to the dead and their capacity as prenatural 

beings, there can be no doubt that in early Israelite religion they were considered to be 

"gods'".79 

771n die 1944- AV word sy nag 'n 'towerheks' genoem, 'n benaming wat ongelukkig in die volksmond 
vasgesteek het. · 

78Die meervoudsvorm word ook vir die een god van Israel gebruik. 

79Die Basotho gebruik die woord molimo vir beide god en voorvadergees omdat voorvadergeeste 
integraal tot hulle godewereld behoort (Fischer 2000:7). 
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Weer eens kom ons die gedagte tee dat she'ol'n plek onder die aarde is waar die dooies 

verkeer, en deur die oe van die vrou sien ons dat hulle nie aileen hulle menslike 

voorkoms behou nie (Samuel is "n ou man met 'n mantel om' [28:14]), maar ook hulle 

status en gesag en vermoe om met die lewendes te kommunikeer (Samuel praat met die 

gesag van 'n profeet wat as mondstuk van Jahwe optree [16-19]). Jesaja 29:4 se 

weergawe van hoe die dooies kommunikeer, is polemies teen waarseery en magie en 

opsigtelik neerhalend (vgl Fischer 2000). Die profeet is 'n monote"iserende stem netvoor 

die ballingskap. Hy voorspel onheil vir Jerusalem en vergelyk haar toekoms met die 

verswakte stem van 'n gees uit die doderyk wat nog steeds gehoor wit word (vgl De 

Tarragon 1995:207 4): 

Dan sal jy diep uit die aarde praat en op dowwe toon sal jou woord uit die 
stof voortkom; en jou stem sal uit die grond opkom soos die van die gees 
(6b) van 'n afgestorwene, en jou woord sal uit die stof fluister (my 
vertaling). 

Vir Jesaja is daar geen twyfel nie dat die dooies voortdurend uit die doderyk mom pel of 

fluister, of hulle opgeroep word of nie. Volgens Bachelard (1983:187) het fonteine ook 

'n stem en is die geluid van die murmelende water diep uit die grond deur die eeue 

ge"interpreteer as die stem me van fonteingeeste of onderaardse wesens. Jesaja gebruik 

dieselfde woord vir 'n voorvadergees as in die En-dor-vertelling, 6b, in plaas van die 

gebruiklike refaim. Kon hy van 'n soortgelyke tradisie bewus gewees het? 

Samuel se boodskap aan Saul is nie wat hy wit hoor nie: hy sou sterf aan die hand van 

die Filistyne en 'more sal jy saam met jou seuns by my wees' (28:19). Saul sou die 

gebied van she'olingaan en self die status van 'n voorvadergees kry. Wat daarna gebeur 

is belangrik vir 'n stu die oor waterbronne. Saul val op die grond neer van vrees omdat, 

voeg die outeur by, hy niks gehad het om te eet nie (28:20). Die vrou slag haar gemeste 

kalf en sit dit vir Saul en sy gevolg voor om te eet. Die kommentaar op die daad van haar 

is uiteenlopend: die feministiese bronne besing die lof van die vrou se deernis vir Saul 

(Bellis 1994: 142); Fischer (2000) koppel die maal aan die gebruiklike beesslagseremonie 

van die tradisionele Afrika religiee waarvolgens die afgestorwene voedsel saamgegee 
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word na die ander wereld. Vanuit my perspektief vind ek aanklank by Stolz (1995:1520) 

se opmerking wat lui: 'Sources are places of cults. As such they receive offerings, and 

cultic meals which are partaken near sources must be seen in this context.' 

• Die funksie van die put in die verhaal 

Die vraag na die verband tussen die gebeure en die fontein waar dit afgespeel het, vra 

om 'n verklaring. Omdat die literatuur nie die vertelling vanuit hierdie perspektief benader 

nie, wil ek op grond van die ou Nabye Oosterse wereldbeeld, die volgende voorstel: 

plekke waar daar direkte kontak met die onbekende en gevreesde onderwereld is, soos 

grotte, borne wat diep in die grond gewortel is, of berge wat in die aarde geanker is, of 

grondwaterbronne waarvan die water uit die aarde voortkom, was heilige plekke wat deur 

goddelike wesens bewoon of besoek is (vgl Jones 1928:31). By En-dor demonstreer die 

vrou hierdie denke deurdat sy voorvadergeeste op versoek uit she'ol by 'n fontein, as die 

poort na die doderyk en tehom, laat verskyn. Dit is belangrik dat die voorvaders 

goddelike status sal he, anders het die fontein nie sakrale status gehad nie. Die 

offermaal by 'n fontein waar die voorvaderkultus beoefen is, pas in die prentjie van 

fonteine as kultiese plekke. Hier het 'n epifanie deur die vrou as medium se bemiddeling 

plaasgevind. As Samuel met goddelike voorvaderlike gesag, maar ook met die gesag 

van 'n profeet, die doodsoordeel oor die eerste koning van ou Israel uitspreek, word die 

afsluiting van die eerste hoofstuk in die koningsgeskiedenis van ou Israel by fontein Dor 

aangekondig (vgl Stolz 1981 :174; Fischer 2000). 

4.3.1.2 1 Konings 1:1-53: Adonia en Salomo by fonteine gekroon 

In die openingshoofstuk van die eerste Koningsboek vind twee kroningsplegtighede by 

twee verskillende fonteine plaas. Die twee aanspraakmakers op die troon is Dawid se 

seuns, Adonia en Salomo, en die dramatiese gebeure vorm die afsluiting van 'n lang 

stryd om die opvolging tot Dawid se troon wat reeds in 2 Samuel 9 begin het, en die 

inleiding tot Salomo se regeringstyd. 
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Die inleidingsperikoop van die hoofstuk skets met patos die agtergrond wat direk 

aanleiding gegee het tot die aksie in die hoofstuk, en ook simbolies aansluit by die 

fonteine waar die kronings plaasgevind het. Ons trefvir Dawid teen die einde van sy I ewe 

aan. Die viriele man wat op sy dag vir Batseba begeer het, is nou swak en impotent (1 

Kon 1:1-4- my vertaling): 

Toe koning Dawid oud en gevorderd in jare was, het hulle hom met 
komberse toegemaak, maar hy kon nie warm word nie. En sy dienaars se 
vir hom: "Laat hulle vir my heer die koning 'n jongmeisie soek wat u kan 
bedien en oppas. Sy kan by u slaap, sodat my heer die koning kan warm 
word." Hulle het toe in die hele grondgebied van Israel na 'n mooi meisie 
gaan seek en vir Abisag, 'n meisie uit Sunem, gekry en by die koning 
gebring. En die meisie was besonder mooi en sy het die koning opgepas 
en bedien, maar die koning het nooit gemeenskap met haar gehad nie. 

Hier is meer op die spel as Dawid se gesondheidstoestand. Rice (1990:8) skryf dat die 

koning in die ou Nabye Oeste gesien is as 'the link between the divine and human 

realms and as the channel of blessing and welfare for the people.'80 Die koning, as die 

kanaal van Jahwe se seen en welsyn vir sy volk, het die land se voorspoed en 

vrugbaarheid verteenwoordig. In 'n landbougemeenskap waarin die natuur en 

lewenskrag en vrugbaarheid van uiterste belang was, was viriliteit ook 'n maatstaf vir 

die koning se vermoe om te regeer (vgl Bosh off 1999:363-364; Albertz 1995a:121; Rice 

1990:8). Die rede hiervoor is gelee in die oortuiging dat die Dawidiese dinastie vir ewig 

op die troon sou wees (2 Sam 7:16), sodat die konings in staat moes wees om kinders 

te verwek en 'n nageslag vir die troon te verseker. Eers as die opvolging vasgestel was, 

was die permanensie, stabiliteit en voorspoed van die koninkryk gewaarborg (Keel 

1996:264). Dawid se onvermoe om die mooi jong Abisag te 'ken' ()n~}, was die teken 

dat hy nie meer geskik was om as koning te funksioneer nie (Jones 1984:89). Hy het 

'n droe fontein geword wat nie meer sy vrugbaarheidsfunksie kon vervul nie. Die tyd vir 

'n opvolger het aangebreek en omdat die ou koning nog nie amptelik sy opvolger 

aangewys het nie, was 'n nasionale krisis op hande. 

Adonia, as Dawid se oudste oorlewende seun, eis vir homself die koningskap op: 'Ek 

sal koning word!' (1.:5). Adonia se voorkoms word in 1.6 as 'baie mooi van gestalte' 

80Vgl 2 Sam 21: 17a; 23:2-4; Ps 72. 
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beskryf. Ook Abisag, argetipe van sensualiteit en vrugbaarheid word 'besonder mooi' 

genoem word teenoor Dawid se 'droogheid' en onvrugbaarheid. Dit blyk dat Adonia die 

viriliteit vergestalt wat Dawid op sy ouderdom nie meer gehad het nie. Adonia se 

kroning word met 'n sakramentele offermaaltyd gevier by die Roge/fontein (En-rogel), 

suid van Jerusalem waar die Kidronvallei en die Hinnomdal by mekaar aansluit. Weer 

eens vind 'n kultiese maaltyd by 'n fontein plaas. 

Tydens Adonia se kroning by En-rogel, oortuig die profeet Natan en Batseba vir Dawid, 

in 'n teenaksie teen Adonia se onverwagte set, om Saloma as sy opvolger aan te wys. 

Op dieselfde dag word Saloma inderhaas by die Gihonfontein gesalf (1 :33-39). Die 

Gihonfontein was onder die ou ommuurde Dawidstad gelee, teen die voet van die 

westelike hang van die Kidronvallei. Soos aangedui op die kaart van Jerusalem onder 

Dawid en Saloma (fig 17, Armstrong 1996:42), was die twee fonteine binne hoorafstand 

van mekaar gelee. Elke stad met 'n tempe! of 'n amptelike heiligdom het 'n via sacra 

Fig 17 Kaart van Jerusalem in Dawid en Saloma se regeringstyd 
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gehad waarlangs kultiese prosessies beweeg het. Saloma se kroningsprosessie het 
Jerusalem se via sacra gevolg wat tussen die.Gihonfontein, allangs die Kidronvallei tot 
by die oostelike ingang van die tempel in die stad gestrek het (Keel1997:151). Terwyl 
Adonia en sy gaste feesvier, hoor hulle die ramshoring wat Saloma se prosessie vanaf 
Gihon na die tempel in die stad begelei (1 :41). Adonia beset dat sy selfopgelegde 
koningskap nie deur die nuwe koning geduld sou word nie en hy onttrek hom aan die 
wed loop deur asiel te vra by die horings van die altaar, maar verloor uiteindelik sy lewe 
(2:24-25). 

Ekskursus: Die fonteine van die Jerusalem 

Gedurende die Ystertydperk, soos vandag, was daar slegs twee fontaine in die onmiddellike 
omgewing van Jerusalem: die Gihonfontein en En-rogel. Binne die stadsmure was geen 
fontaine nie, sodat die inwoners vir die grootste deel van die stad se geskiedenis vir hulle 
onmiddellike waterbehoeftes grootliks van reenwater uit private gekapte waterhouers afhanklik 
was. 

Die eerste bewoners het die Jigging vir die stad gekies op grand van die oorvloedige 
wateropbrengs uit die Gihonfohtein op die oostelike hang van die Dawidstad. Etimologies 
betaken Gihon ()1il:l) 'om op te barrel' of 'uit te bars', wat suggereer dat water uit die aarde 
tevoorskyn kom. Vandag is dit bekend as Maagdefontein ('Virgin's Fountain') ofTrappefontein 
('Spring of the steps') (Simons 1952: 158; Wilkinson 197 4:34). Gihon was weens die volume 
water van lewensbelang vir die stad en weens die Jigging daarvan uiters kwesbaar, sodat 
uitgebreide hidrologiese projekte van voor die bybelse tyd reeds aangepak is om die water na 
binne die stadsmure te bring. Jerusalem se waterstelsel word vervolgens in § 4.3.1.3 bespreek. 
Gihon se water word as bitter beskryf deur vroeer reisigers en die smaak en suiwerheid 
daarvan is steeds teenoor die water van En-rogel, minderwaardig vir menslike konsumpsie. 
Gihon vertoon oak 'n verskynsel wat 'n misterieuse karakter daaraan gee: die water vloei nie 
egalig uit die fontein nie, maar met tussenposes. Dit word aan die samestelling van die 
geologiese strata van die heuwel toegeskryf en wissel volgens die seisoenale reenval. In die 
reentyd vloei die water vier tot vyf maal per dag sterk vir tot 40 minute lank, waarna dit afneem 
tot die volgende vloeityd. Aan die einde van 'n droe somer vloei die water slegs een of twee 
maal per dag sterk (Simons 1952:163, voetnota)~ Die Gihonfontein was een van Jerusalem se 
bekendste natuurlike landmerke en het as inspirasie gedien vir talle voorbeelde van 
beeldspraak in die Hebreeuse Bybel wat verband hou met lewe en vrugbaarheid in die hede 
en die toekoms. 

En-Rogel, vandag bekend as of Bir Ayyub of die fontein van Job, le ongeveer twee kilometers 
buite die suidoostelike muur van Jerusalem en sou beswaarlik 'n rol gespeel het in die keuse 
van die toekomstige stad se Jigging omdat dit heelwat minder water oplewer en moeilik sou 
wees om te verdedig. Die betekenis van En-rogel is onseker, maar word in. die meeste bronne 
as 'Walker spring' aangegee(Jones 1928:133; Smith [1889] 1967:133). ?n betaken 'voet', en 
Van Zyl (1970:16-17) verwys daarna as 'Trapperfontein'. Hierdie naam sinspeel op die werk 
van die bleikers en die gebied daar random wat as die Bleikveld bekend gestaan het. 
Meermale word na 'die leivoor van die boonste dam, by die grootpad van die Bleikveld' verwys 
as 'n ontmoetingsplek of 'n plek vanwaar belangrike aankondigings gemaak is (vgl Jes 7:3, 
36:2; 2 Kn 18:17). Die werk van die bleikers was om die rou stukke materiaal wat van vias of 
wol geweef was, in 'n klipbak val water waarby potas en loog gevoeg is, te trap om dit te krimp 



121 

en sodoende dikker en starker te maak. Die water het waarskynlik uit die Rogelfontein gekom 
en die gekrimpte stukke materiaal in die veld oopgesprei om in die son droog te word en wit 
te bleik. 

• Die funksie van die fonteine in die verhaal 

Verklarings vir die vraag waarom die kroningseremonies by die fontaine plaasgevind 

het, is uiteenlopend. Simons meen dat 'the intermittent issue of the spring may have 

seemed sufficiently inscrutable to lend Gihon a sacred character, and it is not unnatural 

to believe that was the reason why Solomon was anointed precisely at this spring' 

(1952:164). Die wisselende vloeitempo van sodanige fontaine in Palestina was 

toegeskryf aan die stryd tussen goeie en bose geeste wat hierdie soort fontaine bewoon 

het (Canaan1920:156). Mulder (1998:66) meen dat pre-lsraelitiese, Kanaanitiese 

kroningsrituele by heilige fontaine plaasgevind het, en dat die gebruik by ou Israel inslag 

gevind het. Robertson Smith ([1889]1967:133) beweer dat die twee fontaine die 

oorspronklike heiligdomme van Jerusalem was. Die klip Sohelet, of slangklip, naby die 

Rogelfontein waar die offerdiere vir Adonia se sakramentele maaltyd geslag is (1 :9), dui 

daarop dat die fontein 'n vroee heiligdom was waar 'n slangkultus met 

vrugbaarheidsrites beoefen was. Klippe en regopstaande klippilare by Kanaanitiese 

heiligdomme, was beskou as vrugbaarheidsimbole. In die HeQreeuse Bybel word 

melding gemaak van kronings wat by sodanige pilare plaasgevind het: in Rigters 9:6 

word Abimeleg as koning ingestel 'langs die klippilaar by Sigem' en Joas word in 2 

Konings 11 :14 gekroon by 'n klippilaar 'soos die gewoonte was' (vgl Gaster 1969:489). 

Keel (1996:258) is meer pragmaties. Volgens hom het die kroningseremonies moontlik 

by fontaine plaasgevind omdat dit deur kultiese reiniging, waarvoor water benodig was, 

voorafgegaan was. Hy baseer sy stalling op die Egiptiese gebruik waar dit 'n 

voorvereiste was dat die koningskapskandidate eers deur die 'water van die lewe' 

gereinig moes word. Dit word egter nie in die teks genoem nie en ook nie in bronne wat 

oor ablusies in ou Israel handel nie (vgl Milgrom 1990:87-95). 

Afgesien van bogenoemde bespiegelings, moet ons aanvaar dat fontaine die lewensaar 

van elke gemeenskap was. Anders as die stadspoort was dit openbare plekke waar 
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mans, vroue en kinders om praktiese redes by die stad se waterbron vergader het. Ons 

weet ook dat sekere fonteine as heiligdomme gedien het en dat die besondere 

betekenis wat daaraan geheg is, verband hou met die wyse waarop die water uit die 

aarde voortkom, maar ook met die vrugbaarheidskrag van water in 'n land van droe 

somers. In die vertelling oor die twee kronings by Jerusalem se fonteine is 'n implisiete 

verband tussen die vrugbaarheidsvoorvereiste vir die koningskap en die fonteine. Of die 

skrywer die verband bewustelik in die teks geplaas het, is nie van belang nie - om dit 

uit te wys is die interpreteerder se taak. 

Dawid se impotensie roep onwillekeurig die beeld van 'n droe fontein op en droe 

fonteine was 'n volkskrisis. Droogtetye is ervaar as tye van godverlatenheid. Israel 

beleef so'n ontwrigtende tyd omdat Dawid nie meer as bemiddelaar tussen Jahwe en 

die mense, die kanaal van seen en vrugbaarheid en voorspoed vir die bevolking was 

nie. Fonteine voldoen egter aan die vereistes. Dit was enersyds hierofaniese 

verskynsels waar 'n goddelike teenwoordigheid ervaar is, en andersyds in 'n letterlike 

sin, kanale van vrugbaarheid en seen. Die salwing van die nuwe koning by 'n vitale 

fontein soos Gihon sou vir die lesers\hoorders hoop gee vir 'n voorspoedige toekoms. 

Die gebruiklike kroningsakklamasie 'Lank lewe die koning!' wat by albei 

kroningsplegtighede uitgeroep word (1 Kn 1 :25; 1 :34), weerspieel die verwagting 

(Mulder 1998:67). 

Die verhale oor fonteine en putte wat tot dusver bespreek is, het verskillende aspekte 

van die waterbronne uitgelig wat op 'n manier kulmineer in dit wat die koningskap 

verteenwoordig en die behoeftes van die mense bevredig: Jahwe se betrokkenheid; 

vrugbaarheid en 'n nageslag; wysheid en veiligheid. Dit stem ooreen met die behoeftes 

vir 'n goeie lewe wat in Eksodus 23:25-27 uitgespel word: brood en water, gesondheid, 

vrugbaarheid, 'n nageslag en militere oorwinning. Laasgenoemde aspek, die rol van 

fonteine in die beveiliging van stede in oorlogtyd, is die volgende onderwerp onder 

bespreking. 

4.3. 1.3 Die beveiliging van waterbronne tydens vyandelike beleg 

Die effektiewe verdediging van 'n stad tydens 'n vyandelike beleg is nie net afhanklik 

van die sterkte van die mure en fortifikasies nie, maar ook van genoegsame 

lewensmiddele vir die inwoners in die vorm van voedsel- en watervoorsiening. In 

antieke tye is stede op heuwels gebou vir die verdedigingsvoordele wat dit inhou. Die 
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stad se waterbron was gewoonlik buite die stadsmuur, aan die voet van die heuwel 

gelee, en sender toegang tot die bron, kon geen stad 'n beleg wat soms jare geduur 

het, weerstaan nie (vgl Scheepers 1984:133). 

Die 'verskroeide aarde' -metode van oorlogvoering waarvolgens 'n vyandelike stad se 

fonteine en putte toegestop is om die watertoevoer af te sny, was wyd toegepas in die 

ou Nabye Oeste en word in die Hebreeuse Bybel beskryf in 2 Konings 3:25 as die 

lsraeliete tydens 'n veldslag teen Moab 'elke waterfontein toegestop en elke goeie boom 

afgekap' het om die vyand lam te le. 2 Kronieke 32:3-4 beskryf hoe Hiskia Jerusalem 

se 'fonteinoe' laat toestop het terwyl Sanherib van Assirie in aantog was, want 'waarom 

moet die konings van Assirie kom en baie water kry?' Hiskia se waterstelsel is vandag 

nog sigbaar en word weldra verduidelik. Die Assiriers het dieselfde politiek toegepas. 

In 'n historiese verslag oor Esarhaddon van Assirie (681-668 VAJ) se veldslae, 

rapporteer die koning hoe hy in Arabie sy soldate by elke watergat en fontein opgestel 

het, 'thus refusing them (die vyand) the (access to the) water supply which (alone) could 

keep them alive ... and many perished of parching thirst' (ANET 1955:299). Die volgende 

relief uit die paleis van die Assiriese koning Assurbanipalll (883-857 VAJ), illustreer die 

sabotering van 'n versterkte Siriese stad se watertoevoer (fig 18, Keel et al1984:293, 

fig 129). 

Fig 18 

Die beveiliging van die watertoevoer het maatreels genoodsaak wat die varswater van 

die fontein of put na binne die stadsmure sou bring by wyse van ton nels en skagte wat 
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diep deur die soliede rotsbodem onder die stad gegrawe moes word. Die uitgrawings 

het 'n uitstekende tegniese kennis en die regte gereedskap geverg, wat beskikbaar 

geword het met die ontwikkeling van die ysterpik teen die begin van die Ystertydperk 

(Fritz 1995:151 ; Cole 1980:9). Argeoloe het oor die laaste honderd jaar verskeie sulke 

ambisieuse projekte by Palestynse stede soos Hasor, Megiddo, Gibeon, Geser en 

Jerusalem blootgele. Waarskynlik die beroemdste en mees uitgebreide van die 

waterstelsels is die een wat onder die ou Dawidstad van Jerusalem gegrawe is om die 

Gihonfontein se water na die inwoners te bring. Die stelsel word vervolgens bespreek. 

• Jerusalem se watervoorsieningstelsel 

Die Stad van Dawid was teen die laat Ystertydperk bedien deur drie waterstelsels, 

bekend as Warren se skag, die Siloamkanaal en Hiskia se tonne/. AI drie het hulle 

oorsprong in die Gihonfontein gehad, maar verskillend gefunksioneer en elkeen het 'n 

eiesoortige doel gehad (Scheepers 2000:155). 

Op fig 19 (Scheepers 2000:155) word die drie waterstelsels aangedui. 

Fig 19 

Warren se skag 

1 Gihonfontein 

I'·/ 
I , 
I f 
I \ 

I 

I 
I 

0 50m -=--0 150\11 

Drie water stelsels in die stad van Dawid 
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• Warren se skag 

Die oudste van die waterstelsels is Warren se skag, genoem na Charles Warren wat 

dit in 1867 ontdek het. Hierdie skag dateer uit die v66r-1 Oe eeuse Jebusitiese stad en 

daar bestaan 'n tradisie in die Hebreeuse Bybel dat Dawid se generaal Joab, die ou 

stad deur die tonne! binne gegaan en in besit geneem het. In 1 Kronieke 4-9 lees ons 

dat Dawid die 'bergvesting Sion ... dit is die stad van Dawid' ingeneem het en dat 'Joab, 

die seun van Seruja, die eerste opgeklim' (my beklemtoning) het om die stad in te 

neem. 2 Samuel 5:7-8 werp lig op wat met 'opgeklim' bedoel word. As Dawid optrek 

teen die stad van die Jebusiete, word hy gewaarsku dat die bergvesting so moeilik is 

om in te neem dat selfs die blindes en lammes hom sou verdryf. Sy antwoord is dat die 

blindes en lammes in 'die waterkanaal' (tsinnor) afgegooi sou word. Daarword aanvaar 

dat die waterkanaal die eertydse Warrenskag was en dat Joab daardeur die stad bereik 

het (vgl Shanks 1999:31-35). Die stelsel bestaan uit vier elemente wat op fig 20 (Reich 

& Shukron 1999:26) gesien kan word: 

Fig 20 

lngang---4• 

Trappe - tonne!-----,'-~..._ 

Warren se skag 

• 
Hiskia se tonne! 

Weg na die water 

Gihonfontein 
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(1) 'n Tonne/ wat gekap is om die water van die Gihonfontein buite stad na 'n 

waterkamer of 'n sinkgat diep binne die rotsbodem van die heuwel te lei. (2) 'n 

Trapsgewyse tonne/ wat van die straatvlak binne die stad afgelei het na (3) 'n 

horisontale tonnelwat gelei het na 'n punt direk bo die waterkamer waar (4) 'n vertika/e 

skag (Warren se skag) die boonste tonne! met die waterkamer verbind. 'n Waterskepper 

kon 'n tou deur die skag laat sak om water uit die onderste waterkamer wat deur die 

Gihonfontein gevoed is, te skep (Cole 1980:9-10; Scheepers 2000:156-160).81 

• Die Siloamkanaal 

Hierdie kanaal dateer waarskynlik uit die tyd van Salome en Jesaja 8:6 verwys daarna 

as 'die waters van Siloa ... wat saggies vloei.' Die kanaal het nie onder die stad in gelei 

nie, maar is uit die rotsvloer gekap om die water uit die Gihonfontein reguit suidwaarts 

in die Kidronvallei, al langs die oostelike muur van die ou Dawidstad te lei tot by 'n 

opgaardam, die Siloampoel, suidwes van die ou stad. Die doel daarvan was om die 

landerye in die Kidronvallei nat te lei. In die Nuwe Testamentiese tyd het siek mense in 

die Siloampoel gebad. Jesus verwys 'n blinde manna die poel: 'Gaan was jou in die 

bad van Siloam' (Jh 9:7). 

Op fig 21 is die Gihonfontein (5), die Siloamkanaal (7), die uitlate wat na die landerye 

lei (9) en die Siloampoel (8) sigbaar (Scheepers 1993:69). 

Fig 21 

81Gedeeltes van hierdie teorie word bevraagteken deur onlangse opgrawings (vgl Reich & Shukron 
1999:24-33), maar die ou teorie is nog die heersende een. 
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• Hiskia se tonne/ 

Hiskia se tonnel dateer uit die regeringstyd van Hiskia van Juda in die laat 8ste eeu 

VAJ. Vroeer is 2 Kronieke 32:3-4 aangehaal waar beskryfword dat Hiskia die 'fonteinoe' 

van Jerusalem toegestop het om die stad teen die verwagte Assiriese beleg (701 VAJ) 

te beveilig. Vers 30 beskryf die tonnel verder: 'Dieselfde Hiskia het ook die boonste 

uitloop van die Gihon toegestop en dit gelei na onder toe, wes van die stad van Dawid.' 

'n Ander rede wat die uitbreiding van die stad se waterstelsel genoodsaak het was dat 

van die vlugtelinge uit Samaria na die val van die Noordryk in 721 VAJ, hulle gevestig 

het op die westelike heuwel van die Dawidstad, sodat water vir die nuwe inwoners 

beskikbaar gestel moes word (Scheepers 2000:161). 

Hierdie tonnel begin by die Gihonfontein en volg 'n ondergrondse kronkelgang onder 

die stad tot by die Siloampoel. Die werkwaardige van die 533 m lang tonnel is dat dit 

van beide kante gelyktydig gegrawe is en dat die twee groepe grawers mekaar halfpad 

ontmoet het om die tonnels te verbind. 'n lnskripsie is in 1880 teen die wand van die 

tonnel ontdek wat die prestasie van Hiskia se ingenieurs beskryf (Shaheen 1977:1 07). 

Die tonnel roep drie vrae op: Hoe was dit moontlik vir die twee groepe grawers om 

ondergronds so te orienteer dat hulle mekaar ontmoet? Hoe het die tonnelgrawers 

suurstof gekry vir hulleself en hulle ligfakkels, en waarom kronkel die tonnel in so'n 

mate? Daar word vermoed dat die tonnel 'n reedsbestaande spleet in die rotslae gevolg 

het en dat die grawers die spleet vergroot het deur hoofsaaklik die vloer daarvan gelyk 

te maak om 'n afwaartse helling na die poel aan te bring vir die water om vrylik te kan 

loop (Scheepers 2000:163). Fig 22 (Scheepers 2000:164) is 'n skematiese voorstelling 

van hoe die vloer van die natuurlike rotsspleet (die skadugedeelte) weggekap moes 

word. 
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Fig 22 

In Cole (1980:14) se woorde: 'The water tunnels of ancient lsrael...are records through 

which modern day tourists may wander. They are unique archaeological remains -

testimony to the engineering prowess of the ancient inhabitants of Israel.' Die ontsaglike 

arbeid en beplanning wat in die bou van die waterstelsels ingegaan het, is nie net 

getuienis vir die vakmanskap van die ou ingenieurs nie - hierdie studie is meer 

ge"interesseerd in die waarom-vraag: waarom al die moeite om fonteinwater se 

beskikbaarheid te verseker? Die voor die handliggende rede is dat dit in 'n waterarm 

land die lewensaar van elke gemeenskap was en as die lewensaar afgesny sou word, 

ellende en die dood sou volg. Die lewensbelangrike kommoditeit in ou Israel se fisiese 

bestaan moes onvermydelik ook op die ander terreine van hulle kultuur- en simboliese 

werelde 'n bydrae gelewer het. Dat dit die geval was, het hierdie hoofstuk uitgewys. 

4.4 Samevattende gevolgtrekkings 

Dit is belangrik dat hierdie hoofstuk sou begin met die ou Nabye Oosterse kosmologie 

want sender 'n beg rip van hoe die antieke wereld die samestelling van die kosmos en 

die plek van fonteine en putte daarin verstaan het, kan die funksie van die waterbronne 

in ou Israel se religie nie verstaan word nie. 'n Belangrike waarneming is ook dat die 

Jahwis in sy epiese verhale, ongeag sy datering, teenoor die Priestergeskrif 'n 

uitsonderlike waardering vir die grond en die natuur gehad het, wat sy mens- en 

godsbeskouing bepaal het. Die skrywer vertoon 'n nou betrokkenheid by die 

plattelandse landbougemeenskap in die hartland van die bybelse Israel (Hiebert 

1996: 149). Dit verbaas nie dat fonteine en putte prominent in sy aardse verhale figureer 
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nie. Die Priesterskrywer deel dieselfde landskap, maar handhaaf 'n kosmiese 

natuurperspektief en 'n verhewe godsbegrip waaruit sy na-ballingskapse monote"istiese 

ideologie vir die nuwe Israel blyk. In die volgende hoofstukke sal dit nog duideliker 

tevoorskyn tree. 

Palestina se grondwaterbronne het klaarblyklik oor 'n bree front 'n rol gespeel op ou 

Israel se kultuurterreine. Met die ontleding van die verhale het ons tot die gevolgtrekking 

gekom dat die vertellings deur die auteurs by waterbronne geplaas is omdat fonteine 

en putte beleef is as plekke wat met die bonatuurlike omgewe was. Dit blyk ook dat 

hulle tevoorskyn tree in krisissituasies: as 'n bruid gevind moes word of 'n nuwe koning 

gekroon moes word;. waar regspraak gelewer is of 'n stad bedreig was - met ander 

woorde in tye van religieuse besinning. 

Dit bring ons by die stelling wat herhaaldelik reeds gemaak is: ou Israel se religie was 

nie uitsluitlik 'n religie wat getuig van Jahwe se verlossingsdade in die geskiedenis van 

sy volk, terwyl die natuur slegs die verhoog was waarop die historiese drama afspeel, 

soos in die tradisie oorgelewer en deur sommige bybelgeleerdes beweer word nie. 

Wright (1952:49) se bewering: 'Nature as God's creation, contains no forms on which 

one can focus a religious attention' (my kursivering) is reeds verkeerd bewys. In die 

volgende twee hoofstukke wat op die figuurlike aanwending van die waterbronne in die 

teks fokus, sal dit weer duidelik word. 
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HOOFSTUK VYF 

LETTERLIK-UITGEBREIDE VERWYSINGS 

DIE MOTIEF VAN FONTEINE IN DIE WILDERNIS 

5.1 lnleidende opmerkings 

Na 'n uitgebreide bespreking van die rol wat konkrete fonteine en putte op ou Israel se 

verskillende kultuurterreine gespeel het, word in hierdie hoofstuk beweeg na 'n motief 

wat dwarsdeur die Hebreeuse Bybel voorkom, naamlik die motief van die 

wonderbaarlike.ontstaan van 'n fontein in die woestyn of die wildernis (i:J.1Y.l, midbar).82 

Die nuanse-verskil tussen woestyn en wildernis bestaan slegs in die vertalings en sal 

weldra duidelik word. 

Motief as literere topos vra om 'n verduideliking. Motief is 'n vorm van beeldspraak, 'n 

literere gestalt of patroon waardeur die Bybelskrywers hulle konseptuele denke en idees 

op 'n gekondenseerde wyse weergee. 'n Motief wil nie feite meed eel nie, maar staan 

vir die betekenis van 'n situasie of 'n gebeurtenis. Die doel daarvan is om die outeur se 

gehoor te laat identifiseer met die sensasies waaraan die oorspronklike deelnemers aan 

die situasie onderwerp was, om 'n spesifieke reaksie by sy gehoor te ontlok. 'n Motief 

dien slegs die doel as die gehoor of lesers dadelik die betekenis en boodskap daarvan 

snap, al kom hulle dit in 'n nuwe en ongewone literere opset of lank na die gebeure tee. 

Talmon (1987:121) se definisie van 'n literere motief met verwysing na die bybelse 

literatuur, brei verder hierop uit: 

A motif is a representative complex theme which recurs in the Hebrew 
Bible in varying forms and configurations. Motifs are rooted in and arise 
from existential situations, not necessarily experienced by· the author 

821n hoofstuk een, die inleidende hoofstuk, word onderneem om die hoofstukke van die studie uiteen 
te sit in 'n wyerlopende lyn van konkrete tot suiwer abstrakte (figuurlike, simboliese) verwysings na 
fonteine en putte. Die verwysings in hierdie hoofstuk word in die opskrif 'letterlik-uitgebreid' genoem 
omdat dit in terme van die aard van 'n motief, tog 'n historiese basis het. Die suiwer simboliese 
verwysings word in hoofstuk ses bespreek. 
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himself as an individual, but rather arising out of common experience, and 
being implanted in the collective (synchronous and diachronous) memory 
of the group or audience the author addresses. In this respect, motif 
resembles symbolic acts which ... are understood as long as the reality 
they stand for is experienced by the community. 

In hierdie hoofstuk word die manifestasies van die 'fontein in die wild ern is' -motief in die 

verskillende korpusse van die Hebreeuse Bybel ondersoek. Die motief word in drie 

soorte tekste aangewend: (1) tekste met 'n mitologiese strekking wat na skepping 

verwys; (2) 'historiese'tekste wat handel oor die woestynomswerwinge na die eksodus, 

en (3) kontemporere tekste wat handel oor die tyd van die opskrifstelling van die teks 

(vgl Propp 1987:125). Die ontleding van die tekste vind volgens hierdie indeling plaas 

alhoewel die inhoude gemengd mag voorkom. 

Dit is belangrik om te herhaal dat die geskrewe neerslag van 'n motief per definisie 

sekonder is, omdat dit primer uit 'n natuurlike werklikheid voortkom- daardie werklikheid 

wat nie in die teks te vind is nie, maar in die kollektiewe eksistensiele ervaring van die 

ou lsraeliete wat 'n bestaan gevoer het in 'n waterarm land wat aan twee kante deur 

woestyne begrens was en weldeeglik die waarde van watergate en oases besef het. Die 

konkrete werklikheid wat grondliggend aan die motief le - 'the thing itself and not its 

image', soos Talmon dit stel ( 1987: 128), is dus die skrywer se alledaagse ervaring van 

die wonder van 'n fontein in die mid bar. 

Uiteindelik wil die hoofstuk aantoon dat die eksistensiele vrae wat deur die besondere 

motief in die leser/hoorder se gemoed opgeroep is, verband hou met die misterie van 

lewe en dood, vrugbaarheid en onvrugbaarheid/steriliteit, chaos en orde, integrasie en 

disintegrasie, sin en sinloosheid. Dieselfde synsvrae leef vandag nog in die denke van 

die mensdom en dit is nie vreemd dat verhale oor die skepping van water in die woestyn 

talryke parallelle in die wereld se folklore en verhaalskat opgelewer het nie (Propp 

1987:9; Gaster 1969:233). In 'n klassieke werkie getitel The little Prince deur Antoine 

de Saint- Exupery, se die prinsie nadat hy en sy vriend vir ure deur die woestyn 

gestrompel het, koorsig van die dors: 'What makes the desert beautiful is that it 
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somewhere hides a well' (1975:75).83 Opgesluit in die chaos is orde; in sinloosheid, 

sinvolheid. En as hulle die volgende oggend op 'n put afkom, is die water onuitspreeklik 

soet want die soetheid is gebore uit lyding en swaarkry. 

Om te verstaan watter emosies in die denke van die ou lsraeliete geleef het met die 

aanhoor van die 'fontein in die woestyn' -motief, moet ons ter aanvang aandag gee aan 

hoe hulle die woestyn beleef het. 

5.2 Die realiteit van die midbar 

Die mid bar waarna die Hebreeuse Bybel verwys, is nie die erg of die sandwoestyn wat 

met die Sahara of die Arabiese woestyn geassosieer word nie. Dit was buite die ou 

lsraeliete se ervaringswereld. Die benaming word vir verskillende gebiede in die land 

gebruik, maar geld eintlik vir die Negev en Sinai in die suide waar dit die buffersone 

tussen Palestina en Egipte vorm en die dor gebiede na die ooste tussen Palestina en 

Mesopotamie. Hier is reenval onvoldoende vir landbou, en standhoudende waterstrome 

vir die onderhouding van plantlewe ontbreek. As sodanig was die midbar 'n 

niemandsland, op die periferie van die beskawing. Die tradisionele vertaling 'wildernis' 

is 'n beter beskrywing vir die klipperige landskap met diep rafyne en struikagtige 

plantegroei wat in die bybelskrywers se geestesoog geleef het.84 Die woord reflekteer 

ook iets van die 'wildheid' van die gebied en die gevoel van 'verwildering' en verwarring 

en disorientasie wat die landskap by die lsraeliete opgeroep het.85 

Nerens in die Hebreeuse Bybel word die wildernis as 'n positiewe ruimte beskryf nie. 

Die midbar is altyd 'daardie groot en vreeslike woestyn vol giftige slange en skerpioene 

en 'n dor land sonder water' (Dt 1 : 19; 8: 15). Die wildernis het wet as toevlugsoord 

gedien vir vlugtelinge soos Dawid (1 Sm 22:2) en Hagar (Gn 16:6-14) en Elia (1 Kn 

83'Ce qui embellit le desert ..• c'est qu'il cache un puits quelque part .. .' (de Saint-Exupery 1945:77). 

84Sien Keel eta/ (1984:55-63) vir 'n geografiese beskrywing van 'Die WOste und ihre Oasen'. 

85'Woestyn' en 'wildernis' word in die hoofstuk afwisselend gebruik. 
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19:3-4), maar was nie uit vrye wil opgesoek nie. Dit is verstaanbaar, want dit is 'n 

landstreek van uiterste verlatenheid, 'n groot leegte van droe aarde en, in Baly 

(1974:255) se woorde, 'wide horizons, the enormous inverted bowl of the sky, 

unobscured by clouds or mist, and the terrifying sameness of the landscape, mile after 

dusty mile, uninterrupted by forest or marsh, village or city.' Die mees vreesaanjaende 

aspek van die wild ern is was die gevoel van disorientasie en vrees om te verdwaal wat 

dit by die reisiger opgewek het, want hier was nie gemerkte paaie of landmerke om 

rigting aan te dui nie. Om van dors en dehidrasie om te kom, was 'n wesenlike gevaar 

vir die wat hulle rigting byster geraak het, want drie dae is die maksimum periode wat 

die menslike liggaam in die hitte van die woestynstreke sonder water kan oorleef 

(Buckingham 1992:44). 

Op die volgende Egiptiese kalksteenrelief uit 2480-2350 VAJ (fig 23, Keel1997:76, fig 

88), word woestynnomade uitgebeeld wat deur hanger en dors tot vel en been 

gereduseer is. Op die boonste paneel vra 'n kind kos van haar/sy moeder en Keel wys 

op die vrou links op die onderste paneel wat met haar linkerhand luise uit haar hare 

haal en met haar regterhand na haar mond bring. Psalm 107:4-5 sou as byskrif vir die 

relief kon dien: 'Party was verdwaal in die woestyn, op woeste paaie ... en kon die pad 

na die bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors; hulle was uitgeput.' 

Fig 23 

As Protojesaja (Jes 21 :1) die woestyn "n vreeslike land' noem, is dit nie net op grond 

van die onherbergsaamheid waardeur dit gekenmerk word nie, daarwas 'n geloof in die 
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ou Nabye Ooste dat die mid bar deur mitiese wesens en demone (djins) bewoon was. 

Die ritueel op Yom Kippur (die Groot Versoendag) wat vereis het dat 'n 'sondebok' na 

Asasel, moontlik die naam van 'n demoon, in die woestyn gestuur word (Lv 16:7-10), 

is waarskynlik 'n oorblyfsel van hierdie mitiese siening van die midbar (vgl Walton & 

Matthews 1997:160; Talmon 1987:127).86 Protojesaja voorspel dat Babilon vernietig sal 

word en deur die omringende midbarverswelg sal word. In sy geestesoog voorsien hy 

dat boskatte en uile en volstruise hulle intrek daar neem en dat dit 'n plek sal word waar 

die 'veldduiwels rondspring' (Jes 13:21 ). Elders verwys hy na die verwoesting van Ed om 

waar valke en krimpvarkies, jakkalse en wildehonde hulle woning sal maak en die 

woestyndemone mekaar roep. Ook die gevreesde nagdemoon, Lillit (n')~')~). sal daar 

vir haarself 'n rusplek vind (Jes 34:11-15).87 

Die teenwoordigheid van hierdie skimagtige wesens dui daarop dat die plek tot die 

oertoestand van chaos sal teruggekeer, want onbekende, vreemde en onbewoonde 

gebiede, wat gewoonlik 'onbewoon deur ons mense' beteken het, was in die Vrugbare 

Halfmaan beskou as deel van die primordiale chaos (Keel1997:416; Talmon 1987:127). 

Op fig 24 (Keel1997:77, fig 89), 'n Egiptiese graftekening uit omstreeks 2052-1990 

VAJ, sien ons dat die Egiptenare 'n soortgelyke voorstelling van die woestyn gehad het. 

Die grondbodem is met rotse bestrooi en hier en daar groei klein struikagtige pi ante. Die 

vreemdheid en die gevaar van die woestyn word uitgebeeld in die verskillende 

fabelagtige gediertes wat daar aangetref word, Mischwesen wat in 'n chaosruimte 

tuishoort omdat hulle nie konformeer met die orde van klas en spesie nie.88 

868aly (197 4:1 02) noem dat dit gepas is dat Jesus die satan in die wildernis sou ontmoet waar die 
duiwels tuis was. 

87Gaster (1969:578-580) beskryf die interessante demoon wat oorspronklik bekend was in 
Mesopotamie en Sirie en vandaar haar weg gevind het na die teks van die Hebreeuse Bybet Sy figureer 
in die ou Nabye Oosterse ikonografie as 'n destruktiewe demoon wat die woestynwinde verteenwoordig 
en verantwoordelik is vir koorssiektes by swanger vroue en pasgebore babas (vgl ook Keel1997:79-80). 

88ln haar bekende werk Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo (1966:35), 
verklaar Mary Douglas die motief agter die reinheidswette van die Hebreeuse Bybel: 'Holiness requires 
that individuals shall conform to the class to which they belong ... different classes of things shall not be 
confused.' 
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Fig 24 

Smith (1978:130-138) verduidelik die ou Nabye Oosterse vrees vir die woestyn aan die 

hand van hulle kosmologiese oortuiging dat 'the meaning of life is rooted in an 

encompassing cosmic order in which man [sic], society and all the gods participate.' 

Onmeetlike uitgestrekte ruimtes het nie grense nie en is daarom orde-loos en chaoties. 

Die chaos van die woestyn word georden deur die oprigting van mure en grense en 

geboude paaie. Die ommuurde stad is 'n veilige enklawe teen die bedreigende 

chaotiese magte van die woestyn wat buite die grense le (Eiiade 1958:371). 'n 

Afgebreekte stad, sonder mure, word een met die chaos. Weldra sal ons sien dat die 

ballingskapse profete, Jeremia en Deuterojesaja 'n grootpad voorsien het waarlangs die 

ballinge veilig deur die woestyn sou kon beweeg (Jer 31 :9; Jes 35:8). Tot dusver het die 

studie daarop gewys dat ook oases plekke van veiligheid en orde in die 

woestynlandskap was. 

Die magte van die chaos kon in verskillende vorms manifesteer: in die woestyn, maar 

ook in die grenslose uitgestrektheid van die see; in die duisternis van die graf en in die 

dreigende oeroseaan onder die aarde. In die studie is die woestyn en tehom, die 

oeroseaan, die manifestasies van choas waaraan fonteine en putte 'n verskil kon maak. 

Soos mure, paaie en oases orde in die woestyn gebring het, het fonteine en putte die 

oeroseaan deur kanalisering gekontroleer. Dit sal in hierdie hoofstuk duidelik word. 

Die volgende opmerking is belangrik: die praktiese rede waarom die lsraeliete geen 

affiniteit vir die woestyn gehad het nie, is omdat hulle onbekend was met die 

woestynlandskap. Ou Israel, het ons in die vorige hoofstuk gesien, was nooit 'n 

nomadiese volk nie, maar was deur die geskiedenis landbouers en veeboere op die 
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Palestynse hooglande (Levine 2000:46). Die uitsprake in die Hebreeuse Bybel 

reflekteer die siening van die stadsbewoner, die landbouer en die veeboer wat op die 

gebaande wee op die rand van die wildernis sou beweeg, maar dit nooit uit vrye wil 

dieper in die onbekende sou waag nie (Talman 1987:127). Tog was hulle houding 

teenoor die woestyn ambivalent. Dit het altyd vir hulle "n land van benoudheid en angs' 

gebly (Jes 30:6), maar profete soos Hosea, Amos en Jeremia het ook hulle 

lesers/hoorders herinner dat die woestyn die plek is waar hulle as volk gebore is, waar 

Jahwe hulle gevind het: 'Ek het Israel gevind soos druiwe in die midbar' (Hos 9:10). 

Soos die paradoksale aard van tehom wat chaoskragte verskuil en ook geboorte gee 

aan lewegewende fonteine en putte, was die midbar 'n integrerende sowel as 'n 

disintegrerende werklikheid in die denke van die profete wat 'n woestynideaal gekoester 

het (vgl Levine 2000; DeVaux 1973:14). 

Daar is nog 'n interessante verskynsel wat verband hou met die plek waarin fonteine 

wonderbaarlik ontspring. Op die spesifieke plek is gewoonlik berge of rotse en 

plantmateriaal van 'n aard teenwoordig.89 Die verskynsel is so opvallend in die ou 

Nabye Oosterse tekste en ikonografie dat van 'n literere en ikonografiese argetipiese 

landskap gepraat kan word (Polak 1997). Hierdie landskap verdien 'n spesiale 

bespreking. 

5.3 Die motief in 'n argetipiese landskap 

In die Hebreeuse Bybel word 'n argetipiese landskap aangetref wat uit drie 

natuurelemente bestaan: water, rots en hout, of in ander woorde, maar in dieselfde 

semantiese veld: fontein, berg en boom. In die bespreking van fig 6 in hoofstuk vier(§ 

4.2.1.1) het Metzger (1983:70-71) ook uitgewys dat die konstellasie berg-fonteine

plantegroei gereeld in die ikonografie verskyn. Ons sal dit in hierdie hoofstuk telkens 

teekom. In die Hebreeuse Bybel, wat ontstaan het in 'n land met rotsagtige heuwels, 

stewige borne en fonteine, is hierdie woord- en beeldlandskap besonder gepas. 

89Die patroon is reeds in 1997 deur Prof Othmar Keel van die Fribourgse Universiteit aan my 
uitgewys na aanleiding van die herhaalde voorkoms daarvan in die ou Nabye Oosterse ikonografie. 
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Polak (1997:19-42) bespreek die voorkoms van die landskap in die Eksodusverhaal en 

noem dit 'an overarching structure that unites the entire Book of Exodus, namely the 

triad of water, rock and wood.' Dit wil egter lyk asof ons met 'n algemene 

gedagtepatroon in die ou Nabye Ooste te doen het, want die triade kom ook in ander 

geskrifte voor. In 2 Konings 3:191ees ons: 'En julie sal...elke goeie boom omkap en al 

die waterfonteine toestop en elke goeie stuk grond met klippe bederwe.' En in Jesaja 

57:5: 'Julie wat verhit is (seksueel bedrywig) ... onder elke groen boom; wat die kinders 

slag in die wadi's en onder die rotsklowe.' Of, as Dawid gereed maak vir die stryd teen 

die Filistyn (1 Sam 17:40), 'neem hy sy stafin sy hand en soek vir hom uit die spruitvyf 

gladde klippe uit.. .. ' In 1 Kon 19:5-6 sit Elia onder 'n besembos waar die engel vir hom 

kos en water bring voordat hy na die berg Horeb vertrek. Dit is natuurlik 'n vraag of 

'fontein', 'wadi' en 'see' met mekaar gelykgestel kan word, of'stok', 'palmboom' en 'bos'. 

Hier word egter met woordbetekenisse binne semantiese velde gewerk. 

Die 'fonteine in die wildernis'-motief word gewoonlik in hierdie argetipiese landskap 

geplaas. Soms is net twee van die elemente teenwoordig: fonteine en berge of fonteine 

en bome. 

Die verwantskap fontein-berg salons byvoorbeeld in die Ugaritiese mites teekom. El, 

die hoof van die Ugaritiese panteon, se paleis was 'in' 'n berg op 'n plek waar die 

oseaan onder die aarde en die oseaan bo die hemelgewelf mekaar ontmoet en vanwaar 

twee strome uitvloei om die see en die riviere te voed (vgl Gibson 1978:52-53).90 Baal 

was op die berg Safon woonagtig en die luike in sy paleis maak voorsiening vir die 

deurlaat van water. Israel het die beeld oorgeneem in verwysings na 'n fontein wat uit 

Sion, die woonplek en heilige berg van Jahwe, vloei. Berge of rotse is tewens ter sprake 

in die meeste verwysings na die wonderbaarlike ontstaan van fonteine. Berge 

verteenwoordig die axis mundi. Hulle is die skakel tussen hemel en aarde en die 

oerwaters onder die aarde. Hier ontstaan fonteine en riviere uit die oeroseaan (Talman 

1987:132; Stager 2000:38). 

90Vgl fig 6 in die vorige hoofstuk vir El se bergwoning en die fonteine wat daaruit vloei. 
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Die verwantskap fontein-boom kom voor waar Hagar 'n put sien nadat sy haar seun 

onder 'een van die bosse' neergesit het om te sterf (Gn 21:15, 19). In dieselfde hoofstuk 

sluit Abraham en Abimeleg 'n verbond om die grawe van 'n putte bevestig en Abraham 

plant 'n tamariskboom op die plek (Gn 21 :30,33). Waar plantegroei kan oorleef, is daar 

water en waar water is, is daar lewe. Lewe het reproduksie ten doel en dit is 

vrugbaarheid, volgens Boshoff (1994:226). In die ikonografie word die gedagte op fig 

25 en fig 26 ge'illustreer. Fig 25 toon 'n skarabo"ied uit die tiende of negende eeu VAJ 

wat in Israel gevind is en waarop 'n gestileerde palm boom met 'n herkenbare verwyding 

of knop aan die onderpunt, voorkom. Keel & Uehlinger (1998:152, fig 179a) suggereer 

dat die knop 'n fontein voorstel wat uit die aarde ontspring en groeikrag aan die boom 

verskaf. Die aanbiddende figure dui daarop dat heilige borne in daardie tyd in ou Israel 

aanbid is. Fig 26 is 'n tekening wat op 'n pithos by Kuntillet 'Ajrud, 'n karavanserai in die 

Negev, gevind is (Keel et al1984:114-15, fig 52). Twee kapriede, of steenbokke, kom 

aan weerskante van 'n sterk gestileerde heilige boom met 'n opsigtelike verwyding by 

die wortels voor. As dit so is dat die knop by die borne se wortels 'n fontein voorstel, dra 

die fontein by tot 'the ability of the earth to cause vegetation to grow' (Keel & Uehlinger 

1998:153). 

Fig 25 Fig 26 

Ons kan dus in die tekste verwag dat die omgewing waar die fonteine ontspring, 

plantegroei van 'n aard en berge of rotse sal vertoon. 
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5.4 Die mitologiese agtergrond van die motief 

Die sterk invloed van die ou Nabye Oosterse mitologiese patrone op die motief in die 

Hebreeuse Bybel het in die vorige hoofstuk telkens opgeduik met die bespreking van 

fonteine in die ou Nabye Oosterlinge se kosmologie. Deur mites formuleer 'n groep hulle 

Eigenverstandnis, verkry hulle selfvertroue, verklaar hulle hulle oorspronge en die van 

hulle omgewing en poog hulle om hulle noodlot te bepaal. 'Myth operates by bringing 

a sacred (and hence ... "timeless") past to bear preemptively on the present and 

inferentially on the future ("as it was in the beginning, is now, and ever shall be")' 

(Puhvel 1987:2). 

Mitiese materiaal in die Hebreeuse Bybel is vroeer ontken omdat mitologie nie 'n plek 

in 'n historiese religie sou he nie. Om die teendeel te beweer sou die essensiele 

kenmerk van ou Israel se religie, wat dit onderskei van die omliggende 'natuurreligiee', 

ontken. In die afgelope drie dekades is toenemend erkenning gegee aan die 

bybelskrywers se gebruik van ou mites waarvan hulle die betekenis uitgebrei en 

aangepas het om uitdrukking te gee aan nuwe teologiese insigte (Batto 1992:1).91 In 

aile religiee van agrariese gemeenskappe word van die gode verwag om water te 

verskaf, nie net vir menslike gebruik nie, maar vir algemene vrugbaarheid. 

Vrugbaarheid het vir die gewone lsraeliet ekonomiese implikasies gehad. In 'n agrariese 

gemeenskap beteken dit hoe meer kinders 'n egpaar in die wereld bring, hoe grater die 

arbeidsmag en die potensiaal vir ekonomiese voorspoed. Grater oeste het grater 

materiele rykdom beteken. Vrugbaarheid en steriliteit was onderskeidelik gelyk aan 

ekonomiese voorspoed en ekonomiese ondergang (Spencer 2000:587 -588). Oat dit nie 

anders gesteld was in Israel se buurlande in die grater Nabye Ooste nie, is duidelik uit 

91Aihoewel H Gunkel reeds in 1895 sy bekende Schopfung und Chaos in Urzeit und Endzeit 
gepubliseer het. Hy het nie toegang gehad tot die Ugaritiese materiaal wat eers in 1929 ontdek is nie en 
baseer sy argumente slegs op die Babiloniese skeppingsmites. Die mees onlangse werke is C Kloos 
(1986) Yhwh's combat with the sea: A Canaanite tradition in the religion of Ancient Israel; J Day (1985) 
God's conflict with the dragon and the sea: Echoes of a Canaanite myth in the Old Testament; 8 F Batto 
(1991) Slaying the dragon: Mythmaking in the bib/cal tradition, en Water in the wilderness: A biblical motif 
and its mythological background van W H Propp (1987) waarop die indeling van hierdie hoofstuk steun. 
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hulle skeppingsmites. Om die bybeltekste te verstaan, moet die invloed van hierdie 

mites verreken word. 

Die motief van die skepping van fonteine in die woestyn word veral deur twee mites, die 

Baalepos uit Ugarit (ca 1375-1345 VAJ) en die Babiloniese Enuma Elish (ca 11 00 VAJ) 

ondersteun (Batto 1991 :134; Day 1985:12). Seide beskryf die konflik tussen twee gode, 

'n stormgod en 'n god van die see (Baal en Jam in die Baalepos en Marduk en Tiamat 

in die Enuma Elish) waarin die oorwinning van die storm oor die see orde in die natuur 

bring en lewe moontlik maak.92 

5.4.1 Die Ugaritiese Baalepos 

In die Baai-Jamsiklus van die epos ontwikkel 'n konflik tussen Baal, die stormgod en 

god van vrugbaarheid en Jam-Nahar, god van die see en die waters wat in die antieke 

denke uit die oeroseaan onder die aarde voortgekom het. Teen die tyd toe die 

Ugaritiese mitologiese tekste neergepen is, was die Jamfiguur versmelt met die 

seemonster Lotan, 'n naam wat verwant is aan Leviatan, een van die name van die 

draakagtige figuur met sewe koppe van die voorgeskape chaos wat in die Hebreeuse 

Bybel deur Jahwe verslaan word93 (Woods 1994:16; Gr0nbcek 1985:31). Op 'n 

silinderseel (fig 27) uit die Akkadiese tydperk (2300 VAJ), vind 'n geveg teen die 

seemonster plaas. Drie van die monster se koppe is reeds slap en die god met die 

gehoringde hooftooisel het pas sy lans deur die vierde kop gesteek. Die oorblywende 

drie koppe sis nog gevaarlik. 'n Tweede god val die gedierte van agter af aan terwyl 

vlamme uit sy rug opskiet. 

920or watter een van die twee mites 'n primere invloed op die lsraelitiese literatuur gehad het, is 'n 
onafgehandelde gesprek waarop nie ingegaan word nie. Batto (1991) argumenteer vir die Enuma Elish 
en Day (1985) vir die Baai-Jam mites. Wat die ontstaan van fontaine en die funksie daarvan om 
vrugbaarheid te voorsien betref, kon beide 'n invloed gelewer het (vgl Propp 1987:1). 

93Vgl Jes 27:1; Hgl 3:8.-
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Fig 27 

Hierdie afbeelding is 'n aanduiding dat die chaosvoorstelling in die ou Nabye Ooste, 

soos ons vroeer gese het, verskillende gestaltes aanneem. Die draakfiguur op die seal 

stel die oeroseaan sowel as die vernietigende hitte van die woestyn voor (Keel1997:54, 

fig 52) .. 

Baal oorwin Jam en word as koning van die gode uitgeroep. Die nederlaag van Jam het 

verseker dat die oeroseaan ingeperk is en dat 'n droe en veilige land gewaarborg is. 

Maar 'n droe land is steriel en onvrugbaar en skep verdere probleme. Die volgende 

siklus van die epos gee aandag aan die probleem. Baal gee opdrag dat 'n paleis vir 

hom gebou word op die berg Safon vanwaar hy as heer van die aarde sou heers. Die 

paleis blyk meer as die hemelse ekwivalent van 'n aardse paleis te wees - dit is die 

hemelgewelf self. Alhoewel Baal hom voorgeneem het dat die gewelf geen openinge 

sou he nie, sodat Jam nie weer toegang tot die aarde sou kry nie, word hy oorreed om 

'n venster te installeer om Jam se water gekontroleerd deur te laat: reenwater, sowel 

as water uit die aarde (Gibson 1987:2-14). Die installering van die venster voltooi dan 

die voorvereiste vir menslike bestaan: water vir vrugbaarheid. 

In die res van die mite, die Baai-Motsiklus, is Mot, die god van dood, somerdroogte en 

steriliteit, Baal se antagonis. Die siklus handel ook oor die kwessie van vrugbaarheid, 

maar die see (Jam) is nie ter sprake nie. Daarin word vertel van die herhalende en 

futiele stryd tussen Baal en Mot waarin albei om die beurt doodgemaak en weer 

opgewek word. Die verhaal reflekteer die sikliese gang van die seisoene in die 

Palestynse landboukultuur: Baal, die stormgod en god van vrugbaarheid, sterf 
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gedurende die droe somermaande wanneer Mot die botoon voer, en met die koms van 

die herfsreen, verdwyn Mot weer van die ton eel (Gibson: 1978:14-19). Wat die verhaal 

wil tuisbring is dat 'fertility and sterility are in constant competition and neither can 

outpace the other' (Propp 1987:1). Ons kan ook daarin lees dat lewe en dood as 'n 

dialektiese paar, onafwendbaar en voorspelbaar is, 'neither can outpace the other.' In 

die mitiese denke was die sikliese gang van die I ewe deel van die ordelike struktuur van 

die kosmos. 

5.4.2 Die Babiloniese Enuma Elish 

In die groot Babiloniese kosmogoniese verhaal is soortgelyke kwessies ter sprake en 

speel fonteine In pertinente rol. Die verhaal begin met die ontstaan van die wereld as 

die ondergrondse soetwaters, Apsu, en die soutwater van die see, Tiamat, met mekaar 

vermeng. Uit die vermenging ontstaan die gode-panteon. As gevolg van konflik tussen 

die gode word Apsu deur Ea-Enki doodgemaak en laasgenoemde bou sywoonplek bo

op die verslane Apsu, die onderaardse watermassa.94 Verdere konflik lei daartoe dat 

Marduk, die stormgod en seun van Ea-Enki, vir Tiamat, die see, met weerligstrale en 

stormwinde, die tipiese wapens van die stormgod, in die taal van 'n verwoede storm 

verslaan (ANET 1955:67). Op fig 28, 'n Assiriese silinderseel uit die 800 VAJ, word die 

chaosmonster deur 'n stormgod aangeval. In sy een hand is 'n bondel weerligstrale en 

met die ander hand werp hy die strale in die vorm van pyle na die vyand. Op sy rug is 

twee gekruisde pylkokers. Die tweede figuur bring solank die septer wat 'n held toekom 

wat 'n draak verslaan. 'n Derde figuur besweer die draak (Keel 1997:53, fig 49). 

Fig 28 

94 Sien fig 5 in die vorige hoofstuk vir Ea-Enki se woning in die onderaardse oseaan. 
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Met die soet en sout chaoswater van die toneel, gaan Marduk voort om 'n ordelike, 

vrugbare wereld uit Tiamat se liggaam te skep want lewe word eers moontlik as die 

oerwaters binne grense ingeperk is. Hy skep die wereld binne-in die 'muur' van haar 

liggaam, nou dood, en tog op 'n nuwe manier beskermend teen die aanslag van die 

chaosmagte. Hy stel die een helfte van haar liggaam op as die hemel en voorsien slotte 

en wagte om die vloei van haar waters te kontroleer. Onder stapel hy 'n berg op haar 

kop en boor twee gate in die berg sodat haar oe die fonteine van die Tigris en die 

Eufraat vorm. Hy stapel soortgelyke berge op haar borste, of soos sommige vertalings 

lui, haar uiers ('dugs'), en boor daardeur om die sytakke van die Tigris te vorm (ANET 

1959:67; Jacobsen 1979:179). So vloei die twee groot riviere van die Tweestromeland 

met hulle sytakke uit die fonteine van Tiamat se oe en borste na Babilon om 

vrugbaarheid deur besproeiing, navigasie vir skeepvaart en vis as voedsel aan die 

inwoners van Marduk se stad te voorsien. Soos Janzen (1994:462) dit stel: '[T]he city 

that lived by Marduk's defeat ofTiamat...continued to live byTiamat's intercessory tears 

and nourishing breasts.' Deur haar fonteine word Tiamat 'n mater dolorosa en 'n dea 

nutrix.95 

5.5 Tekste met 'n mitologiese strekking: Fonteine lui 'n nuwe skepping in 

Die mitologiese ondertone in die 'fonteine in die woestyn'-motief is meer prominent in 

die poetiese tekste van die Hebreeuse Bybel as in die historiografiese gedeeltes. Die 

rede hiervoor is dat poesie inherent meer mitologies is omdat dit dikwels Kanaanitiese 

poetiese formulering gebruik (Gottwald 87:524) en vereenvoudigend funksioneer. Fyner 

besonderhede van historiese karakters en data speel selde 'n rol in die bybelse poesie 

(Propp 1989:2). Dit sou 'n onbegonne taak wees om na aldie moontlike voorbeelde in 

95Die mite van Marduk en Tiamat word deur Grflmbcek (1985:39) en Propp (1987:1) as 'n stedelike 
en politieke mite beskou wat minder begaan is oor vrugbaarheid en onvrugbaarheid as die Ugaritiese 
mites. Die twee skrywers ignoreer egter die episode van die fonteine uit Tiamat se liggaamsopeninge wat 
myns insiens die verhaal op 'n besondere wyse wei in die kader van vrugbaarheid plaas. Die gedagte van 
fonteine as bron van trane kom ook in Jeremia 9:1 voor: 'Ag, was my hoof maar water en my oog 'n 
fontein van trane! Dan sou ek dag en nag beween die wat verslaan is ... .' 'n Onbekende Arabiese digter 
(Fahjed) noem 'n oase 'die traanklier van die woestyn'. 
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die psalms te verwys waarin die ontstaan van fonteine in 'n mitologiese kader geplaas 

kan word. Slegs twee eksplisiete voorbeelde, Psalm 7 4 en 104, word ondersoek. 

5.5.1 Psalm 74 

Hierdie psalm is 'n nasionale klaaglied, feitlik met sekerheid in die eksiliese tyd geskryf 

in reaksie op die vernietiging van Jerusalem aan die hand van die Babiloniers in 586 

VAJ (Spieckermann 1989:126; Hossfeld & Zenger 2000:361). 

Jahwe word in die eerste gedeelte van die psalm (1-11) op subtiele wyse verwyt omdat 

die volk hulle in die benarde posisie van die ballingskap bevind. lndringende vrae word 

gevra: '0 God, waarom het u ons vir ewig verstoot? (v 1); 'Waarom trek u u 

hand ... terug?' (v 11). In vers 12 beroep die psalmis hom op Jahwe se dade 'van die 

voortyd af': 'Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossing werk op die 

aarde.' Die uitdrukking van vertroue gaan oor in 'n himne 'wie es von seinen 

kanaanaischen Vorfahren gelernt hat', volgens Spieckermann (1989: 130): 

13 U het deur u sterkte die see aan die wankel gebring 
U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek. 

14 U het die koppe van die Leviatan verbrysel; 
U het hom gegee as voedsel vir die woestyndiere. 

15 U het fontein en stroom oopgeslaan; 
U het standhoudende riviere laat opdroog (Psalm 74:13-15 OAV). 

Klaarblyklik praat die Chaoskampf-mites hier mee (Hossfeld & Zenger 2000:368). 

Jahwe sal, soos hy in die mitiese verlede gedoen het, weer die seemonster verslaan 

en die chaoswater terugdryf na onder die aarde waar dit hoort. Hy sal ook vrugbaarheid 

na die aarde terugbring deur fonteine 'oop te slaan' (yp:J.) en die gevaarlike water 

gekanaliseerd deur te laat, want sonder enige water sou die .chaostoestand in 

woestynvorm voortduur. Die vreemde stelling in vers 15b, waarvolgens Jahwe die 

standhoudende riviere laat opdroog (\!J:J.'), hoort nie tot die mitiese tradisie nie en rym 

nie met die 'vriendelike' verwysing na strome in die vorige reel nie. Die stelling word op 

twee maniere ge"interpreteer. Spieckermann (1989:130) meen dat dit verwys na 



145 

historiese gebeure toe Jahwe deur Moses die Rietsee, en in Josua se tyd die Jordaan, 

laat opdroog het om die volk veilig te laat deurtrek. Volgens Emerton (1966:123-130) 

wil die skrywer te kenne gee dat Jahwe die fonteine laat ontstaan het, nie om water uit 

die oeroseaan na die aarde toe te bring nie, maar om die chaoswater wat die aarde 

oordek het, terug te lei na die oseaan onder die aarde. Hoe dit ookal sy, in hierdie 

psalm, soos in die Enuma Elish, word fonteine na die chaosstryd geskep om die orde 

te herstel. Hier is nie sprake van berge en borne en die argetipiese landskap nie. Die 

himne sluit met Jahwe se skepping van 'n ordelike wereld na die tragedie van die 

ballingskap volgens die ritme van die kosmiese tyd - dag en nag, somer en winter 

(Hossfeld& Zenger 2000:369): 

16 Aan u behoort die dag, aan u behoort ook die nag; 
U het die hemelligte en die son vasgestel. 

17 U het al die grense van die aarde bepaal; 
somer en winter, u het hulle geformeer (Psalm 74:16-17). 

5.5.2 Psalm 104 

Psalm 1 04 is 'n post-eksiliese skeppingspsalm (vgl Dion 1991 :69) wat vrylik gebruik 

maak van Siriese en Egiptiese mitologiese skeppingstradisies.96 Die psalm is ryk aan 
-- -·· 

beeldspraak en uitdrukkings tipies van die ou Nabye Oosterse stormgode wat op Jahwe 

van Israel van toepassing gemaak word. Soos in Psalm 74, word die skepping verbind 

met die Chaoskampf-motief en is die skepping van fonteine Jahwe se eerste 

skeppingsdaad. 

Die besondere psalm is van verse 1 tot 26 tematies opgebou uit ses vinjette, of grafiese 

sketse, en sluit in verse 27 tot 35 af met 'n teologiese besinning waarin Jahwe se 

goedheid en grootheid as skeppergod geloof word. Ons is hoofsaaklik ge'interesseerd 

in die eerste drie vinjette (1-12) wat die rol van fonteine in die skeppingsproses beskryf. 

96Die invloed van Amenophis IV se Himne aan Aton uit die Amarnatydperk (1377 -1368 VAJ) in verse 
19-30 van Psalm 104, is welbekend (vgl Spieckermann 1989:46-47; Dian 1991 :58-69). 
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In die eerste vinjet (1-4) word Jahwe se hemelse waterwoning beskryf: 'Dit is u wat die 

hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir u 'n woonplek ingerig het oar die waters 

daarbo' (2-3), vanwaar hy 'die berge [laat] drink uit sy boonste kamers' (vers 13). Die 

beeld van die luike in Baal se paleis en die openinge in Tiamat se torso wat die reen

en grondwater deurlaat, word opgeroep. Soos die stormgod Baal, is dit oak Jahwe wat 

'op die wolke ry' en 'die weerligte sy dienaars maak' (3-4). In die tweede vinjet 

(Ps1 04:6-9) vind die konflik met die oerwaters plaas: 

6 Die watervloed het die aarde soos 'n kleed oordek; 
die waters het bo-oor die berge gestaan. 

7 Vir u teregwysing het hulle gevlug, 
vir die stem van u dander het hulle die wyk geneem. 

8 Oor die heuwels het hulle gespoel 
en in die laagtes weggevloei 
na die plek wat u vir hulle bestem het. 

9 U het 'n grens gestel waaroor hulle nie mag gaan nie: 
hulle mag die aarde nie weer oordek nie (my vertaling). 

Hier is nie sprake van 'n bloedige geveg met die seemonster nie- die oerwater beweeg 

weg op Jahwe se bevel wat as donderweer gehoor word. Die oorspronklike mite word 

aangepas om tydens die hoogbloei van die monote"isme in die ballingskapstyd polemies 

teen Baal (of Marduk?) as stormgod te funksioneer.97 

Die derde vinjet (Ps 104:1 0-12) beskryf die aanvang van die skepping met die ontstaan 

van fonteine nadat die chaoswater gewyk het. Die landskap word deur fonteine, berge 

en borne gekenmerk: 

1 0 U laat fonteine in die valleie ontspring 
en tussen die berge deurstroom. 

11 Daar kom aldie diere van die veld drink 
en die wilde donkies hulle dors les. 

12 By hulle woon die voels van die hemel 

97Dion (1991 :55) merk in die verband op:'The drastic reduction of allusions to fighting ... shows how 
far the biblical writers could go towards rubbing off features they felt theologically obsolete.' Vgl oak 
Spieckermann (1989:31). 
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en sing tussen die takke (my vertaling}.98 

In die ikonografie (fig 29) is 'n soortgelyke toneeltjie uitgebeeld op 'n ivoorkissie uit 

Assur uit die Middelassiriese tydperk (700-600 VAJ). 

Fig 29 

Dit is 'n toneel wat volgens Metzger (1983:92, fig 41) 'liebevoll, mit Freude an der 

Detailzeignung und an naturnaher Darstellung lebendigen Ausdruck finden.' Die 

boomryke toneel is 'n toonbeeld van orde en vrugbaarheid. Die diere wat hier tuishoort, 

is diere van die veld soos wilde donkies ('Haustiere', volgens Spieckermann [1989:34]) 

en die voels van die hemel - geen vreemdsoortige boskatte en uile en volstruise wat in 

die midbar tuishoort nie. Met die grondwaterbronne in plek, word die skepping van 'n 

ordelike wereld voortgesit: reen in vinjet vier (13-18) en dag en nag en die osaan met 

al die lewende en nie-lewende skepsels daarin, in vinjette vyf en ses (19-26).99 

Die Enuma Elish, Psalm 74 en Psalm 104 is voorbeelde van skeppingstekste wat 

fonteine voorstel as die oorspronklike bron van I ewe en vrugbaarheid. Nadat die chaos 

oorwin is, word fonteine gskep om te verseker dat die aarde voldoende besproei is om 

98 ln aldie tekste in hierdie hoofstuk word die berg-plantegroei-water-landskap deur my gekursiveer. 

99ln vers 30b kom 'n frase voor wat in 'n studie oor fonteine opval: 'U maak die gelaat van die aarde 
nuut' (il>:liN ))!), gesig van die grond). Ons het in hoofstuk 1 (§ 1.2) gesien dat 'ajin, die Hebreeuse 
woord vir 'n fontein 'oog' beteken en dat 'ajin soms ook vir 'gesig' (panim) in die Hebreeuse teks gebruik 
word (vgl Albright 1919:169). In Eks 10:15 en Num 22:5 word die 'oppervlakte van die land' 'en ha'ares 
genoem. Ook in Afrikaans is die sienhandeling in die woord 'gesig' terug te vind: 'n blinde persoon het 
nie 'sig' nie. Kan ons die afleiding maak dat die psalm is in gedagte gehad het dat met die skepping van 
fonteine, die 'gesig' van die aarde 'oe' gekry het, nuut geword het deur genesing tot lewe? 
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verdere I ewe moontlik te maak. Dit neem ons onwillekeurig terug na die openingstoneel 

van die Jahwistiese skeppingsverhaal (Gn 2:4b-7a): 

4 
5 

6 

7 

Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, 
was daar nog geen struike in die veld en geen plant van die veld 
het nog uitgespruit nie .... 
Maar 'n fontein het uit die aarde opgekom en die hele oppervlakte 
van die grond besproei. 
En die Here God het die mens gevorm uit die stof van die aarde .... 

Maar van groot belang is die boodskap wat die motief in hierdie psalms oorgedra het 

aan die ballinge wat dit in hulle kultiese samekomste aangehoor het. Jahwe was by 

magte om ook vir hulle die chaosstryd te stry en 'n nuwe skepping daar te stel wat soos 

die tuin van Eden, die belofte van vrugbaarheid en voorspoed en sin inhou, 

versinnebeeld deur standhoudende fonteine. 

5.6 'Historiese' tekste, verwysende na Israel se woestynomswerwinge: 

Fonteine uit die rots 

Vir die verhale oor Israel se reis deur die woestyn na die beloofde land, is ons op die 

boeke Eksodus en Numeri aangewys. In die groter verhaalskerf!a_van die Pentateug is 

Eksodus, Levitikus en Numeri die middelste drie boeke wat in Eksodus die uittog en die 

woestynreis tot by Sinai beskryf, in Levitikus die verbond en wetgewing by Sinai, en in 

Numeri die verdere reis vanaf Sinai deur die woestyn tot in Moab op die oosgrens van 

Kanaan (Zenger 1996:36). In die bybelnavorsing word aanvaar dat die eksodus- en 

woestyntradisies enersyds van 'n mitiese en legendariese aard is en andersyds 'n 

terugprojektering van die ideale van 'n later tyd op die verlede (Vander Toorn 1997:47). 

Vander Toorn (1997:45) som die historiese onwaarskynlikheid van die woestyntog as 

volg op: 'Over zo'n tocht weten wij zo goed als niets. Pogingen daartoe (de gevolgde 

route te beschrijven) die in vrijwel iedere bijbelse ·atlas worden ondernomen, zijn 

zinloos. In het kader van de woestijnreis zijn heterogene elementen verbonden en 

uitvergroot tot een fictief geheel'. 
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Mondelinge en geskrewe tradisies van 'n groep Semitiese vlugtelinge (proto-lsraeliete) 

wat uit Egipte gevlug het, is opgeteken (hoofsaaklik deur die Jahwis) om mettertyd 

Israel se 'national charter myth' te word (vgl Vander Toorn 1996:291-302), synde hulle 

nasionale verhaal wat die ontstaan van die volk se unieke identiteit en religie in die 

woestyntyd verklaar. Teen die einde van die ballingskap (538 VAJ), is die epiese werk 

deur die priesterskrywers verwerk en vir die ballinge geherinterpreteer om hulle te 

bemoedig en te laat identifiseer met Jahwe se versorging tydens die ontberinge van die 

woestynreis van hulle voorouers (Zenger 1996:39). Die eksiliese profete, sal ons 

verderaan sien, het dieselfde gedoen, want die Judeers in Babilonie het hulleself ervaar 

as 'n geslag wat hulle in die 'wildernis' van die ballingskap bevind het waar hulle soos 

die lsraeliete vroeer, in 'n oorgangstyd en -ruimte ('rite of passage') tussen 

gevangenisskap en die beloofde land verkeer het. Dit was 'n toestand van chaos waar 

hulle as volk moes sterfom weer gebore te word (Cohn 1981 :14). Jahwe sou egter ook 

vir hulle die stryd teen die chaosmagte veer en orde en 'n nuwe skepping daarstel (vgl 

die twee psalms hierbo). Hoe die fonteine-motief tot hierdie ideaal in die 

Eksodusverhale bygedra het, word vervolgens ondersoek. 

5.6.1 Eksodus 15:22-26: Die genesing van die water van Mara 

Die verhaal word by Mara, in die wildernis van Sur geplaas, drie dae se reis van Egipte. 

Die eerste been van die reis deur die woestyn het pas begin. Soos die naam aandui, 

het die fontein van Mara bitter (brak) water opgelewer .100 Die ontstaan van 'n fontein is 

nie ter sprake nie, maar die hart van die motief word aangeraak deurdat aan die 

onmiddellike lewensbehoeftes van die volk voorsien word as die water van die fontein 

wonderbaarlik drinkbaar gemaak word. 

22 Moses het die lsraeliete laat wegtrek van die Rietsee af en hulle 
het getrek na die woestyn Sur. Hulle het drie dae lank die woestyn 
in getrek en nie water gekry nie. 

100Die brakheid van die water word toegeskryf aan 'n hoe kalsium- en magnesium-inhoud wat dit 
bykans ondrinkbaar maak, nie ongewoon van die putte langs die Golf van Suez nie (Buckingham 
1992:44-45). 
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23 Toe hulle by Mara kom, kon hulle die water nie drink nie, omdat dit 
bitter was. Daarom het hulle die plek Mara genoem. 

24 Die volk het by Moses gekla: "Wat moet ons drink?" 
25 Moses het Jahwe aangeroep en hy het hom 'n stuk hout gewys. 

Hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword 
(Eks 15:22-25, my vertaling). 

Ons het waarskynlik hier met 'n plaaslike verhaal te doen wat vertel het hoe die water 

deur 'n huishoudelike remedie ontsout was deur 'n sekere soort hout daarin te gooi -

'n proses waarmee die auteur opsigtelik nie goed bekend was nie (vgl Noth 1981 :116). 

In die water-hout-verbinding van die argetipiese landskap wat hier voorkom, dien die 

hout as mid del om die wonderwerk teweeg te bring: 101 

Die verhaal eindig met 'n verduideliking van die ware betekenis van die insident: 'want 

ek is die Here wat jou gesond maak' (v 26b). Daarmee word gese dat Jahwe die 

geneser is wat mense genees soos hy brak water vars maak. Jahwe as geneser word 

ook aangetref in die episode in 2 Kn 2:19-22 waar Elisa sout in die fontein van Jerigo 

gooi en Jahwe verklaar: 'Ek het die water gesond gemaak: daar sal geen dood en 

onvrugbaarheid meer van kom nie' (vgl Polak 1997:22). 

In vers 27 wo~d die volgende staanplek van die lsraeliete beskryf: Elim, 'n oase met 

twaalf fonteine en sewentig palmbome. Die fonteine is 'n positiewe weerklank van Mara 

se brak fontein en die palmbome hoort tot dieselfde klas as die hout wat die brak water 

soet gemaak het. Die skielike oorvloed van Elim sou vir die lesers/hoorders opvallend 

kontrasteer met die nood van Mara, en hulle aan Jahwe se versorging en helende 

vermoems herinner. 

5.6.2 Eksodus 17:1-7: Die waters van Massa-Meriba 

In hierdie verhaal kom die motief die suiwerste na vore. Die plaaslike oorsprong is 

waarskynlik soortgelyk aan die van die Maraverhaal, behalwe dat 'n merkwaardige 

fenomeen hier plaasvind: 'n fontein met varswater bars uit 'n rotsskeur in die woestyn. 

101ln die teks word die woord '<Y gebruik wat"ook 'boom' betaken, maar die meeste kommentare is 
dit eens dat 'n stuk hout of 'n struik bedoel word wat direk in die water of in die houers waarmee die water 
geskep is, gegooi is (Childs 1974:266; Houtman 1989:277). 
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In hierdie verhaal kom die motief die suiwerste na vore. Die plaaslike oorsprong is 

waarskynlik soortgelyk aan die van die Maraverhaal, behalwe dat 'n merkwaardige 

fenomeen hier plaasvind: 'n fontein met varswater bars uit 'n rotsskeur in die woestyn. 

By die fontein was dit gebruiklik om regsake besleg, vandaar die dubbele naam Massa 

(toetsing) en Meriba (:t')l, stryd). In die verhaal kry die plek die naam omdat die volk, 

volgens verse 2 en 7, met Moses gestry het en Jahwe daar getoets is. 

1 Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel, 
volgens die bevel van Jahwe, van plek tot plek uit die woestyn Sin 
getrek en laer opgeslaan by Refidim.En daar was geen water vir 
die volk om te drink nie. 

2 Toe twis die volk met Moses en se: "Gee vir ons water om te 
drink." Maar Moses antwoord hulle: "Wat twis julie met my? 
Waarom versoek julie Jahwe?" 

3 Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen 
Moses gemurmureer en gese: "Waarom het u ons dan uit Egipte 
laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat 
omkom?" 

4 En Moses het Jahwe aangeroep en gese: "Wat moet ek met 
hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my." 

5 Toe antwoord Jahwe vir Moses: "Trek voor die volk uit en neem 
van die oudstes van Israel met jou saam; en neem jou stat 
waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand en gaan weg. 

6 Kyk ek sal daar voor jou staan, op die rots in Horeb; dan moet jy 
die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink." En 
Moses het dit gedoen voor die oe van die oudstes van Israel 

7 en die plek genoem Massa en Meriba vanwee die twis van die 
kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het deur te se: 
"Is Jahwe onder ons of nie?" (Eks 17:1-7, myvertaling) 

Die gebeure speel af in die argetipiese landskap bestaande uit water en hout, met die 

bykomende derde element van die triade, 'n rots (11~, s0r).102 Moses kry die opdrag om 

die rots met sy (hout)staf te slaan om water vir die dorstige reisigers te voorsien, 103 

102SOrword gewoonlik met 'rots' vertaal, maar 'berg' sou 'n beter vertaling wees. Propp (1987:21) 
beredeneer die semantiese ooreenkoms tussen sar en har. In Job 14:18 word hulle as parallelle gebruik: 
'Maar soos 'n berg (har) stukkend val...en 'n rots (sOr) versit word uit sy plek.' 

103Walton & Matthews (1997:104) verklaar die fenomeen as volg: 'Sedimentary rock is known to 
feature pockets where water can collect just below the surface. If there is some seepage, one can see 
where these pockets exist and by breaking through the surface can release the collected water.' Die 
hoeveelheid water wat in die verhaal vrygelaat word, is egter meer as wat die verklaring bied. 



152 

terwyl Jahwe voor hom op die rots (berg) in Horeb staan (vers 6). Dit lyk volgens die 

teks asof Horeb 'n landstreek is, maar in Eksodus 3:1, waar Jahwe aan Moses in die 

brandende bos verskyn, word Horeb 'die berg van Jahwe, Horeb' genoem. Ook in 

Deuterononium 5:2, 4 en 22 word na Horeb as 'die berg' verwys waar Moses die wet 

ontvang het, en Elia gaan na Horeb omdat dit 'die berg van God' is (1 Ko 19:8) (Cohn 

1981 :47,53; Propp 1987:60). Ons kan dus aanneem dat Horeb in die verhaal die heilige 

berg van Jahwe was, 'n godeberg waaruit fonteine gevloei het soos uit die mitiese 

godeberge van El en Ba'al.104 

Op 'n kalksteen-silinderseel (fig 30) van Assiriese afkoms uit die Ystertydperk (1250-

1000 VAJ), kom 'n gestileerde palmboom105 op 'n kosmiese berg voor (Keel1997:29, 

fig 23; Klingbeil 1999:211, fig 43). Die boom 'groei' uit 'n waterkruik op die berg en uit 

die hande van 'n gevleuelde sonskyf vloei twee waterstrome na vase (beskadig) wat 

weerskante van die berg staan. Regs van die boom is 'n Babiloniese aanbidder en links 

verskyn 'n priester met 'n viskostuum en 'n emmer, wat met Ea-Enki, Babiloniese god 

van die onderaardse waters, verbind word. Keel & Uehlinger (1998:153) stel voor dat 

die kruik waaruit die boom groei, moontlik 'n fontein voorstel wat water vir die boom 

voorsien. Die konstellasie boom-berg-fontein verteenwoordig 'n sfeervan vrugbaarheid. 

Fig 30 

104Sinai en Horeb word afwisselend vir dieseHde berg in die Pentateugtradisies gebruik, alhoewel die 
Horeb-benaming tradisioneel aan die noordelike tradisies verbind word. Die kanoniese Pentateug beskou 
die twee berge as identies. Vir 'n bespreking van die verhouding tussen die Horeb- en Sinaitradisies, sien 
Cohn {1981:43-57); Keirn {1991:80-92); Vander Toorn {1997:43); Noth {1981:136-141). 

105Volgens Cornelius {1988:58) word die boom soms verkeerdelik as die 'boom van die lewe' 
geinterpreteer, ook deur Keel (1997:29). Daar was egter nie 'n tradisie van die 'boom van die lewe' in die 
ou Nabye Oosterse beeldkuns nie; daar kan slegs van 'n 'heilige boom' gepraat word. 
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Soos by Mara, roep die wonderbaarlike ontstaan van die fontein van Horeb die 

onmiddellike behoefte aan drinkwater in die onherbergsame wildernis op. Vrugbaarheid 

is nie hier die primere behoefte nie. In die Mid rash Rabbah bestaan 'n bekende Joodse 

tradisie oor Miriam se put. Die put was simbolies van Jahwe se daaglikse 

teenwoordigheid (shekhinah). In die vorm van 'n byekorf het die put skielik hier by 

Refidim in die kamp verskyn en sover as wat die volk verder deur die woestyn geswerf 

het, het die put saamgerol en mens en dier van water voorsien. Met Miriam se dood by 

Kades-Barnea het dit weer verdwyn (Antonelli 1995:173). 

5.6.3 Numeri 20:1-13: Die waters van Meriba-Kades 

Na die dramatiese gebeure van wetgewing en verbondsluiting by die berg Sinai, bevind 

die volk hulle op die tweede been van hulle reis oppad na Moab vanwaar hulle die 

beloofde land sou binnegaan. Hierdie weergawe van die Massa/Meribaverhaal uit die 

hand van die priesterskrywers (Van Seters 1999:172), plaas die kamp by Kades

Barnea (ook Meriba-Kades, 'waters van twis', Num 27:14) in die woestyn Sin.106 Die 

eerste generasie leiers sou nie Kanaan binnegaan nie: Miriam sterf hier (vers 1) en 

Moses en Aaron kry die doodsvonnis (vers 12).107 

1 En toe die kinders van Israel, die hele vergadering, in die woestyn 
Sin kom, die eerste maand, het die volk in Kades gebly. En Miriam 
het daar gesterwe en is daar begrawe. 

2 En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe vergader 
hulle teen Moses en Aaron. 

3 Die mense het met Moses getwis, en gese: 'Ag het ons maar 
gesterwe toe ons broers voor Jahwe gesterf het! 

106Kades-Barnea is die enigste standplaas in die lsraeliete se reisplan waarvan die ligging met enige 
sekerheid vasgestel kan word. Dit word geidentifiseer met En Qudeirat, 60 km suid van Berseba - die 
grootste oase in die noordelike Sinai met fonteine wat eeue lank reeds oorvloedige water lewer (Keirn 
1991:109; Baly 1974:250). 

107 Aaron se teenwoordigheid saam met Moses in die verhaal verraai die priesterlike hand daarin. Die 
priesterskrywers van die ballingskapstyd was uit die geledere van die Sadokitiese priesterklas wie se 
geskrifte die beskouings van die Sadokitiese priesters weerspieel (LeRoux 1987:134; Gottwald:479). 
Aaron was 'n Sadokiet en die skrywers wend deurgaans 'n poging aan om die skuld vir Moses en Aaron 
se onvermoe om die beloofde land te bereik, op Moses te plaas en Aaron kwyt te skeld. Aaron word 
onskuldig gestraf vir Moses se ongehoorsaamheid (Propp 1987:69). 
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4 En waarom het julie die vergadering van Jahwe in hierdie woestyn 
gebring, dat ons en ons vee hier moet sterwe? 

5 En waarom het julie ons uit Egipte laar optrek om ons in hierdie 
slegte plek te bring? Dit is nie 'n plek van graan of vye of 
wingerdstokke of gran ate nie; ook is daar geen water om te drink 
nie.' 

6 Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg na die 
ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hulle aangesig 
geval. Toe verskyn die heerlikheid van Jahwe aan hulle. 

7 En Jahwe het vir Moses gese: 
8 'Neem die stat en laat die vergadering bymekaarkom, jy en jou 

broer Aaron en praat met die rots voor hulle oe; dan sal dit van sy 
water gee. So moet julie dan vir hulle water uit die rots laat vloei 
en die vergadering en hulle vee laat drink.' 

9 Toe neem Moses die stat van voor Jahwe soos hy hom beveel 
het. 

1 0 En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat 
bymekaarkom, en hy het vir hulle gese: 'Hoor tog julie rebelle, 
moet ons vir julie uit hierdie rots water laat vloei?' 

11 Daarop tel Moses sy hand open hy slaan die rots (y~o) tweemaal 
met sy stat en daar het baie water (O'):J. 1 o')Y.J) uitgekom sod at die 
vergadering en hulle vee gedrink het. 

12 Toe se Jahwe vir Moses en Aaron: 'Omdat julie my nie vertrou het 
en my nie geheilig het in die oe van die kinders van Israel nie, sal 
julie hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julie 
gegee het nie.' 

13 Dit is die waters van Meriba waar die kinders van Israel met 
Jahwe getwis het en Hy hom onder hulle as die Heilige laat ken 
het (my vertaling). 

Voordat die wonderwerk beskryf word, speel die skrywer(s) in vers 5 die steriliteit van 

die woestyn af teen die vrugbaarheid van Kanaan soos hy/hulle dit onthou, want die 

vye, druiwe en granate is dieselfde vrugte wat deur die verspieders uit Kanaan 

teruggebring is (Nm 13:23) (Jagersma 1988:65). Terselfdertyd word vir die ballinge 'n 

beeld van hoop en verwagting vir die toekoms voorgestel. 

Die wonderwerk word in vers 11 beskryf en al drie elemente van die argetipiese 

landskap is betrokke. Die rots is egter nie die sOr van Eksodus 17 nie, maar 'n sela' 

(y~o). 108 Die water is nie net 'water' nie maar majim rabblm (O')J.I Q')Y.J): baie waters, 

108 Sela' kan gewoon 'berg' betaken, maar verwys meer spesifiek na 'n hoe berg met diep klowe en 
skeure en rotsagtige uitsteeksels ('crags') - ideaal as 'n skuilplek. Jahwe word 'n se/a', 'n bergvesting 
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of magtige waters. May (1955:9-21) wys daarop dat waar hierdie uitdrukking in die 

Hebreeuse Bybel gebruik word, dit 'n kosmiese konnotasie het.109 Die bron van die 

'baie waters' is die oerwaters van tehom onder die aarde wat soms die orde bedreig, 

maar ook, soos in hierdie geval, 'n bron is van vrugbaarheid en lewe. Vir die luisteraars 

na die verhaal moes die beeld van 'n stroom water wat uit 'n rotsskeur bars, herinner 

het dat die oerwater nog onder die aarde teenwoordig is en weer van haar/sy oorvloed 

kan gee. 

5.6.4 Numeri 21:16-18: Die put by Beer 

Die sogenaamde 'putlied' van Numeri 21 :16-18 is die eenvoudigste berig oar die 

wonderbaarlike ontstaan van fonteine in die dae van Israel se trek deur die woestyn: 

16 En vandaar [het hulle getrek] na Beer toe. Dit is die put waar 
Jahwe vir Moses gese het: "Laat die volk bymekaar kom en ek sal 
vir hulle water gee." 

17 Toe het die kinders van Israel hierdie lied gesing: "Spring op 
(ontspring), puf', het hulle vir die put gesing, 

18 "o put wat die prinse gegrawe het, wat die leiers van die volk met 
septer en stat gekap hef' (my vertaling). 

Die fragment het oorspronklik geen verbintenis gehad met die konteks waarin dit hier 

voorkom nie. Dit het waarskynlik uit mondelinge tradisies ontstaan en op grand van die 

pleknaam Beer (put), waar die lsraeliete op die grens van Moab gekamp het, sy weg 

na die teks gevind. Die lied verwys moontlik na 'n ou put wat deur legendes wat daarom 

ontstaan het, soos die fonteine van Massa en Meriba, gewyde of heilige status gekry 

het. Daar is iets van 'n beswering in die lied, 'n 'tevoorskyn roep' van die water. Die put 

word beveel om oor te vloei asof dit lewendig is of bewoon word deur 'n godheid110 (vgl 

genoem (2 Sm 22:2; Ps 18:3) (vgl Ashley 1993:382; Propp 1987:22). 
109Sien byvoorbeeld Jes 17:12-13; Hab 3:13-15; Ps 144:7; Ps 29:8; Esg 32:13; Hgl8:7. 
110Gaster (1969:302) beskryf 'n dansritueel wat in die Arabiese en lranese woestynkulture om putte 

plaasvind terwyl vir die put gesing word om water te produseer. Hy meld ook dat alhoewel die 
familiehoofde nooit fisies meedoen aan die grawe van 'n put nie, gewoonlik gese word dat 'Sheik N' die 
put gegrawe het. 
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Bentzen 1967:125; Jones 1928:32). Die gedagte het ons reeds teegekom, en is 

waarskynlik onderliggend teenwoordig in die pleknaam Baal at Beer (1N.J.1l7)JJ.) wat in 

Josua 19:8 voorkom. Die naam beteken 'meesteres van die put' en verwys waarskynlik 

na 'n vroulike godheid wat die besondere put bewoon het (vgl Mullen 1995:264-5). Die 

klassieke kalksteenbeeld uit die paleis van Mari (fig 31) uit die Middelbronstydperk 

vertoon 'n godin met 'n fonteinkruik in haar hande. Deur 'n opening agterin die houer 

het water ingevloei om voor by die houer uit te loop (Keel1997:188, fig 256). Die vi sse 

op haar rok dra by tot haar identiteit as 'n godin van die fontein. 

Fig 31 

In die verhaal van die putlied beveel Jahwe vir Moses om die volk bymekaar te roep 

terwyl hyselfvir hulle van water sal voorsien. Die skrywer haal dan die putlied aan, wat 

hy vir die huidige konteks interpreteer.111 Die lied verwys nie na Moses of Jahwe nie, 

maar beskryf 'n algemene gebeurtenis in die lewe van die ou . semi-nomade van 

Kanaan en ook moderne bedoe·ine, naamlik die taak van putgrawe in die woestyn. 

111Vgl Fishbane (1992:6-8) vir die interpretasies van die putlied in die rabbynse en Qumrangeskrifte. 
Vgl ook Van Zyl (1960:7) se oortuiging dat die putlied by die spesifieke put op die vlakte van Moab gesing 
is om Israel se wetlike eienaarskap van die put te bevestig. 
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Braunlich (1925:61) beskryf die konstruksie van 'n eenvoudige woestynput in die 

Arabiese woestyn: 

The "digging" ... is done with the hands or else with the help of the digging 
stick with which they loosen the ground. Two or more people are 
engaged in making the cavity, one using the stick and the other clearing 
away the earth out of the hole. Under the most favourable conditions this 
primitive method entails strenuous labour. 

Die skrywer of redaktor wil die lied in verband bring met die 'water uit die rots' -tradisies 

van Eksodus 17:1-7 en Numeri 20:1-13. Rotse of berge is nie ter sprake nie, maar 

water en hout in die vorm van septers en stawwe van die argetipiese landskap kom wei 

voor. Die prinse en leiers is analoog aan Moses en die septers en stawwe verwys na 

die wonderstaf waarmee hy water uit die rots laat vloei het (Propp 1987:52). 

'n Sydelingse opmerking oor woestynnomade se stokke of stawwe is hier gepas. Die 

swerwers van die woestyn was onskeibaar van hulle stawwe. Seale (1974:80) beskryf 

die veelvuldige gebruike waarvoor die stat aangewend was: die eienaars het blare van 

die borne daarmee afgeslaan as veevoer; hulle het dit oor die skouer gedra om 

gereedskap en losgoed aan te hang; dit is in die sand geplant en 'n kleed daaroor 

gegooi vir skaduwee; dit het as wapen gedien; die vee is daarmeeaangekeer; die tou 

van die putemmer is daarmee verleng om dieper in die put af te reik en vlak putte is 

daarmee gegrawe. Die veelsydigheid van die primitiewe apparaat se vir ons iets van 

die rede waarom Moses se staf wonderwerkingskrag gehad het en waarom die 

psalmdigter van Psalm 23:4 namens die skape kon se: 'U stok en u staf die vertroos 

my.' 

5.7 Kontemporere tekste, verwysende na herstel en nuutskepping: Fonteine 

in die midbar 

Vanuit hulle kontemporere omstandighede gebruik die eksiliese profete die beeld van 

fontaine en waterstrome wat in die woestyn ontstaan om eskatologiese hoop aan die 

volk in ballingskap te gee. Dat hierdie sinspelings algemeen voorkom in profesiee oor 
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terugkeer uit die ballingskap, is nie vreemd nie, gesien die motief se assosiasie met 

versorging in tye van nood en ontbering. 

Die politieke katastrofe van die ballingskap in 586 VAJ was dan ook 'n tyd van intense 

vraagstelling en nadenke oor die nasionale teologie van die tyd wat nie na verwagting 

gerealiseer het nie. Die stad, wat die Judeers binne die raamwerk van die Sionsteologie 

as onskendbaar beskou het, het ru'ines geword; die tempel, simbool van Jahwe se 

beskermende teenwoordigheid, is ontheilig en verwoes. In 'n ontploffing van literere 

bedrywighede gedurende die tyd, word teologies besin oor vraagstukke soos waar 

Jahwe was toe die ramp toegeslaan het, wie die blaam daarvoor moet dra en wat die 

toekoms vir Israel inhou (Aibertz 1994:370-377; Le Roux 1987:121-124). 

Dit is die toekomsverwagting van die eksiliese profete wat ons interesseer, want in hulle 

pogings om hoop en volgehoue geloof in Jahwe van Israel aan te moedig, word die 

'wonderbaarlike ontstaan van fonteine'-motief aangewend. Die voor-eksiliese profeet 

Jeremia en die groot eksiliese profete, Esegiel en Deuterojesaja se visioene en 

voorspellings oor 'n toekomstige terugkeer en 'n nuwe begin kom vervolgens onder die 

soeklig, asook Sagaria en Joel wat fonteine in die toekomstige tyd van herstel betrek. 

Aan die volgende vrae word aandag gegee: Hoe is die fonteine-motief deur die 

verskillende profete aangewend? Wat was die eskatologiese funksie van die 

waterbronne in die religie van die ballinge? Wat is uiteindelik die gemene deler wat in 

hierdie tyd betekenis aan die motief gee? 

5.7.1 Jeremia 31:9-10: 'n Tweede reis deur die woestyn, van oase na oase 

Jeremia is die vroegste profeet waarvan ons weet wat 'n tweede reis deur die woestyn, 

verwysende na die dae van Moses, aangekondig het. Hy is bekend vir sy optrede 

gedurende die laaste jare van die Suidryk (609-586 VAJ), maar in die sogenaamde 

'klein troosboekie' (Jr 30-31) verkondig hy die terugkeer van die Noordrykse ballinge 

wat reeds in 722 VAJ deur die Assiriers weggevoer is (Gottwald 1987:401; Meyer 
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1996:326). Hulle sou terugkeer na Kanaan en naSion, die tempelberg in Jerusalem (Jr 

31 :8-9): 

8 Kyk, ek bring hulle aan uit die noordelike land en ek sal hulle 
bymekaar laat kom uit die hoeke van die aarde; blindes en 
lammes, swangeres en barendes onder hulle, alma! saam. 'n 
Groot skare sal terugkom hiernatoe. 

9 Hulle sal kom met geween, alhoewel ek hulle met deernis sal lei. 
Ek sal hulle bring by waterstrome, op 'n gelyk pad waarop hulle 
nie sal struikel nie. Want ek is vir Israel 'n Vader, en Efraim is my 
eersgeborene (my vertaling). 

Vir ons doel is die belangrike element die Ieiding na water - 'n pastorale beeld van 

Jahwe wat vir Israel in 'n 'march of the invalids' (Propp 1987:97) deur die woestyn van 

oase na oase teruglei naSion, die bron van vrugbaarheid en oorvloed. Vers 12 verwys 

hi ern a: 

12 En hulle sal kom ... op die hoogte van Sion .. . na die koring en die 
mos en die olie en na die jong skape en beeste en hulle siel sal 
wees soos 'n tuin wat natgeleiis en hulle sal verder nie meer kwyn 
nie. 

By die heilige berg van Jahwe is die argetipiese landskap volledig: hier word water en 

die ideale landbouprodukte van Palestina aangetref om volkome sin na hulle ontberings 

te waarborg.112 

5.7.2 Esegiel 47:1-12: 'n Fontein uit die tempel 

Esegiel, die priester-profeet van die ballingskap, is met die eerste wegvoering in 597 

VAJ na Babilonie geneem waar hy tot na die ballingskap van 586 VAJ, teologiese 

kommentaar gelewer het op die gebeure. Hy reageer skerp teen die selfvoldaanheid 

van die nasionale teologie in Jerusalem en le die blaam vir die katastrofe op die mense 

se verwaarlosing van die voorgeskrewe kultiese gebruike (Esg 1 :1-24:27). Vanuit 'n 

priesterlike perspektief, is Esegiel se toekomsvisie gerig op die herstel van die tempe! 

112Vgl Baly (1986:84) vir graan, olie en wyn wat in die Hebreeuse Bybel saamgegroepeer word as 
die dominante landbouprodukte van Palestina en die simboliese betekenis daarvan as volkome 
vrugbaarheid. 
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en die kultus. Hy voorsien dat die tempel die sentrum van die nuwe gemeenskap in 

Jerusalem sou vorm {LeRoux 1987:131-132). Hieraan gee hy gestalte deur van ou 

Nabye Oosterse mitiese patrone en motiewe, soos die godeberg- en die Edenmotief 

gebruik te maak en vir die ballinge te herinterpreteer vir hulle omstandighede {vgl 

Stordalen 2000:366-367). 

Die Sionsberg met Jahwe se heiligdom, sou die middelpunt of die 'nawel van die aarde' 

wees {'(1Ni111:J.\?, Esg 38:12). In Esegiel47:1-12, die klimaks van Esegiel se profesiee, 

sien hy 'n visioen van 'n waterstroom wat uit die berg en van onder die drum pel van die 

herboude tempel vloei om die stad, wat in ru"ines en chaos le, sowel as die steriele 

Judese midbar, te omskep in 'n vrugbare paradyslandskap soos die tuin van Eden: 

1 Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die tempel en 
daar het waters ooswaarts van onder die drum pel van die tempe I 
uitgestroom, want die voorkant van die tempel was na die coste 
toe, en die waters het van die suidelike kant van die tempel 
uitgestroom, suid van die altaar. 

2 En hy het my uitgebring deur die noordpoort en om na die 
buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die 
poort uit. 

Die water word al dieper totdat dit 'n magtige stroom word waarcfeur 'n mens nie kon 

loop nie {verse 3-5). 

6 Die man se toe vir my: 'Sien jy dit mens?' Hy laat my toe terug 
loop allangs die stroom. 

7 Terwyl ek terugstap, sien ek daar staan groot, hoe borne 
weerskante op die stroom se wal. 

8 Hy het vir my gese: 'Hierdie water loop weg na die oostelike streek 
toe en af na die Jordaanvallei waar dit in die Docie See sal inloop. 
Wanneer dit in die Dooie See inloop sal die water vars word. 

9 Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en 
sal daar baie vis wees. 

Nie net die land en die dierelewe ontvang lewe deur die stroom uit die tern pel nie - vir 

die mens sal daar nie meer dood wees nie, want die 'boom van die lewe' groei in die 
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vorm van vrugtebome op die walle van die stroom en lewer onophoudelik oorvloedige 

voedsel en genesing.113 Omdat Sion in vroeere hoofstukke (Esg 28 en 31) met Eden 

geassosieer word, is dit nie vreemd dat motiewe van die primordiale paradys ook in die 

visioen 'n rol speel nie (Stordalen 2000:367; Batto 1992:158): 

12 Weerskante van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle 
blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal 
elke maand dra, want die water kom uit die tempel, en die vrugte 
sal wees om te eet en die blare om genesing te bring (my 
vertaling). 

May (1955:21) merk op dat hier nie sprake is van sytakke wat die stroom voed nie, so 

die stroom moes 'n fontein gewees het wat uit tehom van onder die drumpel van die 

tempel vloei. Die beeld van die heilige berg Sion wat 'n kosmiese fontein oplewer, is 

ontleen aan Ea-Enki se mitiese waterwoning in die Enuma Elish, of meer waarskynlik, 

die Ugaritiese El se bergwoning wat by die ontstaan van twee riviere gelee was. Dit is 

egter ook so dat die standhoudende Gihonfontein, Jerusalem se bron van water en 

inderdaad uit die voet van Sion, die ou stadsheuwel ontspring het. In die literatuur is 

algemene ooreenstemming dat die Gihonfontein die fisiese agtergrond vir die visioen 

gevorm het (Feliks 1981: 148; Stordalen 2000:367). 

Volgens die teorie van horisontale en vertikale heilige ruimtes (hoofstuk vier§ 4.2.1.3), 

was die Sionsberg horisontaal die nawel van die aarde (omphalos), maar ook vertikaal, 

in Eliade (1958:367-385) se terme, die axis mundiwat die drie kosmiese sfere, hemel, 

aarde en onderwereld, met mekaarverbind. 'n Fonteinrelief (fig 32) uit die Assurtempel 

(laat Middelbronstydperk) toon aan hoe wydverspreid die kosmologie in die Vrugbare 

Halfmaan voorgekom het. 'n Berggod met sy kenmerkende geskaalde romp verskyn 

met twee vrugdraende takke wat uit sy heupe ontstaan en soortgelyke takke in sy 

hande waaraan twee bergbokke vreet. Weerskante langs hom is twee fonteingodinne 

113Die helende vrugtebome en die genesing van die Dooie See sluit aan by die gedagte van die 
genesing van die waters van Mara en Jerigo - hier in die raamwerk van die landskap wat die tempel 
om ring. 
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met kruike waaruit water spuit. Water en borne en die diere identifiseer die berg as 'n 

steer van vrugbaarheid en lewe (Keel 1997:116, fig 153; Metzger 1983:79-81, fig 25). 

Fig 32 

Die argetipiese landskap is onontkenbaar: die berg met die heiligdom verteenwoordig 

die hem else steer, die welige plantegroei die aardse steer en die fontein uit tehom is 

die agent wat 'n boodskap van hoop in terme van 'n nuwe lewe, sin en integrasie aan 

die terugkerende ballinge wil oordra. Die feit dat die fontein uit Jahwe se heiligdom 

vloei, is die teken dat Jahwe weer op sy troon in die tempel sal sit vanwaar di~ land 

haar/sy seen sal ontvang (vgl LeRoux 1987:132). 

5. 7.3 Deuterojesaja: Die wonderbaarlike ontstaan van fonteine in die mid bar 

Die onbekende profeet of groep profete (Aibertz 1994:414-415) en skrywer van Jesaja 

40-55 wat as Deuterojesaja ('tweede Jesaja') bekend staan, bevind hom in Babilonie 

gedurende die laaste jare van die ballingskap (546-539 VAJ) waar hy die ballinge 

bemoedig en help om hulle benarde omstandighede te verwerk. Hy verkondig nuwe 

hoop vir die toekoms want daar sou 'n tweede uittog wees terug na hulle tuisland Juda. 

Anders as Jeremia en Esegiel, maak hy eksplisiet gebruik van die fonteine-motief soos 

ons dit in die verhale van die woestynomswerwinge in Eksodus en Numeri Jeer ken het. 
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Soos Jeremia praat hy ook van 'n tweede reis deur die woestyn en soos Esegiel verwys 

hy ook na die primordiale paradys. Hy kom egter nie uit die priesterlike geledere nie, 

so die tempel speel nie 'n rol in sy uitsprake nie. Deuterojesaja wend al drie die 

kontekste van die motief waarna in die inleidende opmerkings van die hoofstuk verwys 

is, aan: die mitologiese (gebeure van in il/o tempore), die historiese (die periode van 

die eksodus) en die kontemporere (die hier-en-nou tyd waarin hy en sy gehoor hulle 

bevind) (Propp 987:125; Batto 1992:119). 

Die doel van Deuterojesaja se boodskap is nie net om die ballinge te bemoedig met 

beloftes van terugkeer na hulle tuisland nie, hy moes hulle oorreed om tot die daad oor 

te gaan, want toestemming om terug te keer was reeds per koninklike dekreet deur 

Kores toegestaan (Jes 45:1-8). Daar was baie redes waarom hulle sou verkies om in 

Babilonie agter te bly. Hulle was reeds vir 'n halfeeu daar woonagtig en die meeste het 

'n goeie bestaan gevoer, sodat, in Spencer (2000:594) se woorde: 'they had no 

intention of leaving their homes and their jobs to go to their grandparents' 

country ... where they had no home and no obvious means of support' (vgl ook Albertz 

1994:374). Verder het hulle soos hulle voorgeslagte, die woestyn as 'n chaotiese plek 

beskou en die lang tog terug was 'n skrikwekkende vooruitsig (vgl Spencer 2000:594; 

Cohn 1981 :8). In die volgende gedeeltes wil Deuterojesaja hierdie vrese aanspreek. 

Die tekste wat na fonteine, of riviere wat 'ontspring' verwys, word ontleed en nie 

chronologies nie, maar tematies. 

5. 7.3.1 Jesaja 48:20-21 

In Jesaja 48:20-21 word die ballinge aangemoedig om die terugtog te aanvaar en die 

wat nie kans gesien het vir die woestynreis nie, se vrese word besweer deur hulle te 

herinner aan hoe fonteine wonderbaarlik vir hulle voorouers in Moses se tyd uitkoms 

in die woestyn gegee het: 

20 Verlaat Babilon! 
Vlug weg van die Galdeers! 
Jubel dit uit, laat dit hoor 
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tot die uiteindes van die aarde: 
Jahwe het sy dienaar Jakob verlos. 

21 Hulle het nie dors gekry 
toe ~Y hulle deur die wildernis gelei het nie. 
Hy het vir hulle water uit die berg laat stroom 
en die berg gek/oof sodat die water daaruit gestroom het (my 
vertaling). 

Die hout waarmee die berg gekloof is, word nie genoem nie, maar word ge·impliseer. 

5.7.3.2. Jesaja 43:19-20 

Ook in Jesaja 43:16-20 word die potensiele terugkerendes aangemoedig om die 

tweede uittog deur die woestyn aan te durf. Hulle hoef nie te vrees dat hulle in die 

woestyn van dors sal beswyk omdat hulle die pad byster geraak het nie, want Jahwe 

sal die pad en water voorsien. 

19 Kyk, ek gaan iets nuuts doen, 
dit staan op die punt om te gebeur, 
julie kan dit al sien kom. 
Ek maak 'n pad in die woestyn. 
Ek laat in die wildernis riviere ontspring. 

20 Die wilde diere sal my eer, 
die jakkalse en die volstruise, 
omdat ek water gee in die woestyn, 
riviere in die wildernis 
om my volk, my uitverkore volk se dors te les (my vertaling). 

Die riviere (eintlik fonteine, omdat hulle in vers 19b 'ontspring') wat bedoel is om die 

mense se dors te les, bring selfs heil aan die jakkalse en volstruise, die gebruiklike 

simbole van chaos en verlatenheid. Hier is 'n sweem van 'n vrugbare landskap, maar 

die plantegroei ontbreek. 
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5.7.3.3 Jesaja 35:1-10114 

Hierdie gedeelte spreek vanself want dit vertel die volle verhaal van die toekomstige 

prosessie deur die woestyn naSion: 

1 Die woestyn en die dor land sal jubel, 
die wildernis sal juig en bloei soos 'n herfslelie ; 

2 dit sal in volle blom staan, 
dit sal juig en sing met vreugde. 
Dit sal die prag van die Libanon he, 
die skoonheid van Karmel en Saron. 
Hulle sal die heerlikheid van Jahwe sien, 
di.e glorie van ons God. 

3 Versterk die slap hande, 
gee lewe aan die struikelende kniee. 

4 Se vir die wat moed verloor het: 'Wees sterk, moenie bang wees 
nie, 
julie god kom met wraak, met goddelike vergelding, 
Hy kom om julie te red.' 

5 Dan sal die oe van die blindes sien 
en die ore van die dowes hoor, 

6 lammes sal spring soos 'n takbok 
en die tong van die stommes sal sing. 
Want waterbronne sal uit die woestyn bars, 
en strome in die wildernis. 

7 En die droe grond sal 'n moeras word, 
en die dorsland fonteine van water, 
die woonplek van die jakkals 'n vlei. 
Gras sal riete en biesies word. 

8 Daar sal 'n grootpad wees 
en 'n pad wat die heilige pad genoem sal word. 
Geen onreine sal daarop gaan nie; 
die verlostes sal daarop loop; 
selfs die dwase sal nie verdwaal nie. 

9 Daar sal geen leeus wees nie, 
geen wilde dier sal daarop loop of daar kom nie, 
maar die verlostes sal daarop gaan. 

1 0 Die wat deur Jahwe verlos is sal terugkeer 
en Sion met gejubel binnegaan 

114Jesaja 35 word volgens die driedelige indeling van die Jesajaboek aan Protojesaja (Jes 1-39) 
toegeskryf, maar verwantskap met hoofstukke 40-55 word deur verskeie geleerdes aangetoon (vgl 
Stordalen 2000:417; Simkins 1994:238 voetnota 12). 
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en hulle sal vol ewige vreugde wees ... 
Kommer en gesug sal verdwyn (my vertaling). 

Die woestyn waardeur die terugkerendes trek, word in 'n tuin omskep met oorvloedige 

water en blomme en riete en biesies, kompleet met die afwesigheid van wilde diere. 

Borne word deur fyntuin vervang en die berge dra by om die beeld van vrugbaarheid 

af te rond. Die eindbestemming is Sion, Jahwe se heilige berg. Tweede Jesaja praat 

ook van 'n 'march of the invalids' (verse 5 en 6) op 'n grootpad, maar hulle is nou 

genees soos Jahwe die steriliteit van die woestyn genees het deur die fonteine wat 

wonderbaarlik uit die bodem 'bars' (vers 6). 

5.7.3.4 Jesaja 41:17-20 

Die ballinge was nie net onrustig oor die woestyn nie, hulle was ook onseker oor wat 

in hulle tuisland op hulle gewag het. Hulle was sekerlik bewus van hoe die land wat die 

oudstes onder hulle in 586 VAJ verlaat het, in die chaotiese jare na die wegvoering 

agteruitgegaan het. Feliks (1981 :146) beskryf uit eie ervaring van moderne 

bevrydingsoorloe in Israel hoe oorlog die terrasverbouing op die hooglande kan 

beskadig en die ekonomie 'n knou gee. In die vorige hoofstuk het ons gesien dat 'n 

'verskroeide aarde'-politiek in die bybelse tyd (vandag steeds) met oorlogvoering 

toegepas is. Ons kan aanneem dat dieselfde in Jerusalem gebeur het toe die 

Babiloniers die stad ingeneem het. Borne is afgekap en die deli kate terrasverbouing op 

die Judese hooglande vernietig, wat die volgende prentjie tot gevolg gehad het: 'With 

the destruction of the terraces, the soil became eroded from the hills and the natural 

vegetation was washed away, leaving only the bare exposed rocks. The Judean hills, 

their plantations destroyed, were bare and barren' (Feliks 1981 :146). 'n Brons reliefwat 

by Tell Balawat gevind is (fig 33) en wat dateer uit die tyd van Salmaneser Ill van 

Assirie (858-824 VAJ) en Agab van Israel, gee 'n indruk van hoe die vyand 'n stad op 

'n berg afbrand en die omringende vrugteboorde en plantasies afkap (Keel 1997:1 06, 

fig 140). Volgens Keel (1997:107) '[t]he devastation of the cities means ... that yawning, 

deadly Chaos has invaded the "land of the living", for the desert is part of the world of 

Chaos.' 
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Fig 33 

Afgesien van die toestand waarin die landbougrond na die wegvoering verval het, was 

diegene wat in Babilonie 'n bestaan gemaak het deur handel te dryf met goedere wat 

op die groot riviere vervoer is (Saggs 1969:282), bekommerd omdat Juda nie 

bevaarbare riviere het waarop hulle 'n bestaan sou kon maak nie. Hulle sou oor die 

algemeen ekonomies slegter daaraan toe wees met hulle terugkeer. Dit is hierdie 

situasie wat die pro feet volgens Spencer (2000:583-597), in Jesaja 41 :17-20 met die 

water in die wildernis-motief aanspreek:115 

17 Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie; 
hulle tonge is droog van die dors. 
Maar ek, Jahwe sal hulle gebede verhoor. 
Ek, die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. 

18 Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring, 
en in die laagtes fonteine laat uitborrel. 
Ek sal die woestyn in 'n moeras verander 
en die dor land in fonteine. 

19 Ek sal in die woestyn seders laat groei, 
akasia, mirte en olyfbome. 
Ek sal in die wildernis sipresse laat groei, 
saam met platane en denne, 

20 sodat almal kan sien en weet 
en opmerk en verstaan 
dat die hand van Jahwe dit gedoen het 
en die Heilige van Israel dit geskape het (my vertaling). 

115Daar word gewoonlik aanvaar dat hierdie gedeelte verwys na die Siriese woestyn tussen Babilonie 
en Juda waardeur die ballinge met 'n 'tweede eksodus' sou terugkeer (so Propp 1987:103; Simkins 
1994:242; Polak 1997:42; Day 1985:92). Spencer (2000:583-597) maak egter 'n saak daarvoor uit dat 
hier na Juda verwys word. Nerens is daar sprake van beweging, of 'n pad deur die woestyn waarlangs 
die terugtog sou plaasvind, soos gebruiklik in Deuterojesaja se 'tweede eksodus'-tekste nie (vgl42:16; 
43:16-21; 49:8-12). Borne kom ook nie in die 'tweede eksodus'-tekste voor nie, maar fyner plantegroei 
(vgl Jes 35:7 hierbo wat na 'gras en riete en biesies' verwys). 
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Die vrugbaarheidstema, in die sin van ekonomiese voorspoed, is prominent in hierdie 

verse. Jahwe sou die vernietigde, steriele chaoslandskap in 'n paradys met oorvloedige 

riviere en fonteine en moontlikhede omskep. Die teruggekeerdes sou weer 'n 

ekonomies vatbare I ewe kon lei, hetsy as landbouers, handelaars of selfs bouers, want 

daar sou 'n oorvloed van borne wees om hout vir die bou van huise en die nuwe tern pel 

te voorsien.116 'Isaiah of Babylon proclaims to these hesitant exiles that when they 

become 'poor' and 'needy', which will be inevitable if they return to Judah, YHWH will 

provide for them and satisfy their 'thirst', or desire, whose object in this case is financial 

stability' (Spencer 2000:595). 

5.7.4 Joel 3:18 en Sagaria 14:8-10: Weer eens 'n fontein uit die tempel 

Na die ballingskap het die profete Joel en die skrywer van Sagaria 9-14 die ontnugterde 

Judeers, vir wie die voorspellings van 'n fabelagtige nuwe toekoms nie gerealiseer het 

nie, met dieselfde beeld as die van Esegiel se fontein uit die tempel getroos - hierdie 

keer gegiet in 'n eskatologiese verwagting. Daar word aanvaar dat beide Sagaria en 

Joel se beeld van 'n fontein uit die tempel van Esegiel 47 afhanklik is (Zenger 

1996:384; Stordalen 2000:368-371). Vir die teruggekeerdes het die hede teleurgestel, 

so hulle oe was op die toekoms gerig wanneer Jom Jahwe, die 'dag van Jahwe' sal 

aanbreek. Dit sal 'n tyd van kosmiese oordeel wees waarna die regverdiges herstel sal 

word tot die ware volk van Jahwe. Joel 3:18 beskryf die gebeure as volg: 

En op die dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk. 
AI die riviertjies van Juda sal stroom met water, en uit die huis van die 
Here sal 'n fontein borrel om die dal van Sittim te besproei. 

Die skrywer verwys moontlik met die 'dal van Sittim' na die Kidronvallei, oos van die ou 

Dawidstad (vgl Stordalen 2000:372). Die fontein sou dan die Gihonfontein wees 

waarvan die water langs die Siloamkanaal na die Siloampoel, suidwes van die ou stad 

116Spencer (2000:589) merk op dat van die sewe boomsoorte ('n betekenisvolle getal) wat gelys 
word, die olyfboom, die seder en die sipres vermeld word as boumateriaal vir die eerste en die tweede 
tempels. Akasiahout is vir die ark gebruik en dennebome en platane sou die omgewing van die tweede 
tempel versier. 
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gelei is. Uit die Siloamkanaal het besproeiingskanale die landerye van die Kidronvallei 

natgelei (die stelsel is in hoofstuk vier op fig 22 verduidelik). So sal die landbouer en 

veeboer 'n suksesvolle bestaan kan voer op die vrugbare landerye van Jerusalem 

omdat Jahwe weer in sy tempel woon. 

Sagaria 14:8 se weergawe lui: 

En op die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem vloei, die een helfte 
na die see in die ooste en die ander helfte na die see in die weste; somer 
en winter sal dit so wees. 

'Lewende waters', wat font~ine van putte en gekapte waterhouers onderskei omdat dit 

borrel en vloei, was altyd vir die ou Nabye Oosterlinge 'n raaisel en het daarom vir 

hulle bonatuurlike lewegewende en genesende eienskappe gehad (Eiiade 1958:200). 

Dwarsdeur die jaar sou die genesende fonteinwater uit Jerusalem die bergstad, vloei 

na die sout chaoswater van die Middellandse See in die weste en na die Dooie See in 

die ooste. Die wat in Jerusalem by die bron van die fontein woon, sal veilig wees: 'Daar 

sal mense woon en die stad sal nie weer verwoes word nie. Jerusalem sal 'n veilige 

woonplek wees' (Sag 14:1). 

5.8 Samevattende gevolgtrekkings 

Deur die eeue het die mensdom geworstel met eksistensiele vraagstukke oor die 

naasbestaan van lewe en dood, steriliteit en vrugbaarheid, die rede vir siekte en rampe 

en wat die toekoms inhou. Die ou lsraeliete was geen uitsondering nie en uit die 

v6orafgaande het dit duidelik geword dat die motief van die wonderbaarlike ontstaan 

van fonteine en putte in die wildernis vir hulle met die aanhoor daarvan, assosiasies 

van herskepping en vernuwing, hoop en lewe en vrugbaarheid opgeroep het. Die 

verskillende skrywers het die motief gebruik om vir hulle unieke tyd en omstEmdighede 

antwoorde op die universele vraagstukke te bied. 
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Die motief het ontstaan uit hulle kleinmenservarings en tradisies van werklike gebeure, 

maar die ou Nabye Oosterse mitiese patrone het miskien onbewustelik, 'n diepgaande 

invloed op hulle verstaan daarvan gehad. Die wildernis en tehom was vir hulle 'n 

chaoswerklikheid wat soos in die strydmites, deur Jahwe corwin word deur die 

wonderbaarlike voorsiening van fonteinwater. En tog was dit die verslane wildernis en 

die chaoswater wat, soos Tiamat, op paradoksale wyse geboorte gee aan die geskenk 

van lewe.117 In die mitologiese Psalms 74 en 104 is die oeroseaan van voor die 

skepping die chaos.mag wat deur Jahwe binne vasgestelde grense ingeperk word om 

weer in die gekanaliseerde vorm van fontaine en putte die aarde van water te voorsien. 

In die historiese tradisies van Eksodus en Numeri word die ongenaakbare midbar 

onskadelik gestel deur die fontaine wat uit die rots voortkom om die volk te laat oorleef. 

Die ballingskapse profete wat uitsprake lewer vir hulle eie tyd (Jeremia, Esegiel, 

Tweede Jesaja, Sagaria en Joel), gee aan die ballinge hoop deur hulle vrees vir die 

chaoslandskap van die Siriese woestyn waarlangs hulle sou terugkeer en hulle 

bedenkinge oor hulle vernietigde, chaotiese tuisland te besweer met die versekering 

dat dieselfde chaos lewegewende fonteinwater in oorvloed sou voortbring. 

Die wildernis en fontaine bestaan in 'n dialektiese verhouding. Hulle begrens mekaar: 

sender fontaine was daar nie lewe en integrasie nie en sender die wildernis was daar 

nie uitdagings en grense om te verskuif nie. Saam versinnebeeld hulle die konsep 

'religie' wat hier in Kruger (1998) se woorde herhaal word: 

Religion I take to be a primary, even primordial human need, a function 
of being human, with two aspects: (a) the need to achieve as wide and 
comprehensive an integration of life as possible, and (b) the need to 
move along, and to move beyond (transcend, cross), the limits and 
limitations of life as it is given. I would see these two aspects as distinct 
and non-reducible to each other, yet both as necessary in the process of 

1171n die vorige hoofstuk is die tema opgehaal met die bespreking van die ou Nabye Oosterse 
kosmogram (§ 4.2.1) en die ambivalensie wat in die konsep van tehom opgesluit is. Toe is uitgewys dat 
dit ook 'n Boedhistiese tema is wat in aile religiee voorkom. Hierin le die betekenis van die prinsie se 
woorde opgesluit: 'What makes the desert beautiful is that it somewhere hides a well' (De Saint Exupery 
1975:75). 
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religion, however much some persons or groups or times may 
concentrate on either one of the two. 

Religie is 'n voortgaande proses want die chaos, die grenservarings van die I ewe, word 

nooit finaal corwin nie. Dit le altyd op die loer om weer toe te slaan soos met die vloed 

in Genesis 7:10-24 toe die oerwaters losgebreek en die aarde oorstroom het. Dit is wat 

die Baai/Motmite aan die luisteraars wou oordra: die onafwendbare opeenvolging van 

lewe en dood en vrugbaarheid en steriliteit is in illo tempore in die struktuur van die 

kosmos vasgele. 
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HOOFSTUK SES 

METAFORIESE VERWYSINGS NA FONTEINE EN PUTTE 

6.1 lnleidende opmerkings 

Navorsing vanuit die linguistiek en retoriese kritiek, kognitiewe antropologie en die 

biogenetiese wetenskappe het die afgelope jare nuwe lig gewerp op simboliese denke 

en die konsep metafoor. In die interpretasie-strategie wat in hoofstuk twee uiteengesit 

is, is gevind dat betekenis in die mens se denke gesetel is en nie in die woorde op 'n 

bladsy nie. Deur voortdurende interaksie met, en kondisionering deur ons fisiese en 

kulturele omgewing, word ervarings in verskillende konseptuele domeine in die 

menslike bewussyn vasgele, geprosesseer, ge'interpreteer en betekenis daaraan 

toegeken. Hier vind verstaan plaas. Wat metaforiese denke betref, beweer Lakoff & 

Turner (1989:230) dat ons metafories verstaan en dink as ons die ervaringsinhoud van 

een konseptuele domein, die brondomein, gebruik om struktuur te gee aan 'n ander 

domein, die teikendomein. In die metafoor 'my geliefde is 'n verseelde fontein', word 

die geliefde verstaan in terme van wat ons van 'n verseelde fontein weet. Die 

brondomein (verseelde fontein) word op die teikendomein (geliefde) gekarteer en 

daardeur kom 'n nuwe verstaan van 'n geliefde tot stand. Wat hulle wil tuisbring, is dat 

metafore karterings is van een konseptuele domein op 'n ander (Lakoff & Turner 

1989:112). 

Klingbeil (1999:13) bied die volgende definisie van metafoor: 

Metaphor is a deliberative form of figurative speech that works on both 
word and sentence level. Metaphor as an act of speech leads to a 
cognitive act aided by associative commonplaces which is evoked by .the 
incongruence between the way reality is depicted (i.e. the representation) 
and the customary depiction of that reality (i.e. the subject). 

Die definisie verskil in wese nie van die van Lakoff & Turner nie, behalwe dat metafore 

nie noodwendig 'deliberative' is nie - dit kom ook spontaan in ons daaglikse taalgebruik 
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voor. In die hand van die digter en spreukeskrywer kan dit egter bewustelik as 'n 

kragtige instrument gebruik word om lewenswaarhede oor te dra. Sally McFague 

(1982:15) beskryf metaforiese konseptualisering as volg: 

Thinking metaphorically means spotting a thread of similarity between 
two dissimilar objects, events or whatever, the one of which is better 
known than the other, and using the better-known one as a way of 
speaking about the lesser known. 

Seide definisies bring die aspek van analogie in die spel ('associative commonplaces' 

en 'similarity'). Dit is belangrik, want vir 'n metafoor om te slaag, moet daar 'n mate van 

ooreenkoms wees tussen die wyse waarop die brondomein in die metafoor optree en 

ons kennis van daardie brondomein, anders word verstaan in die wiele gery. 

In hierdie hoofstuk is fonteine en putte die brondomein wat op verskillende 

teikendomeine soos die vrou, die wysheid en Jahwe gekarteer word en ons help om 

die fenomene in 'n nuwe lig te verstaan. Dit bring ons by wat McFague (1982:13) die 

'is' en 'is nie'-karakter van metaforiese taal noem. Terwyl die fonteinmetafore sekere 

aspekte van die vrou, of die god van Israel, of die wysheid belig, bly die geheimenis 

van ander aspekte terselfdertyd verskuil en bewaar. So-ook Lakoff &Turner (1989:39): 

'Any metaphor highlights some aspects of an event and hides others.' Dit is in die aard 

van metafore om finale betekenistoekenning te weerstaan. In die finale instansie is 

enige interpretasie 'n konstruksie en kan uitlegkunde nie sander inlegkunde plaasvind 

nie. 

Die uitdaging met die dekodering van die fontein- en putmetafore behels die volgende: 

om die metafore te verstaan teen die kultuurhistoriese agtergrond van ou Israel en die 

grater ou Nabye Ooste, want metafore is gebaseer op die skrywers se interaksie met 

hulle wereld; om te verstaan waarom die waterbronne metafories gebruik word om 

sekere fenomene te belig (en nie ander nie)l en om te verstaan watter synsvrae 

daardeur aangespreek word en hoe sekere religieuse rituele en gebruike deur die 

implikasies van die metafore beTnvloed is, want 'metaphors organise thought, they also 

shape social practice' (Eilberg-Schwartz 1990: 122). 
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6.2 Metaforiese verwysings na fonteine en putte in die Hebreeuse Bybel 

Die Hebreeuse Bybel is deurdrenk met metafore wat ontleen is aan ervaringsdomeine 

uit die natuur. Die literatuur konsentreer gewoonlik op die dierelewe en landboubedryf 

wat die ou lsraelitiese agrariese gemeenskap voorsien het van beeldspraak om oor die 

I ewe en religieuse ervaringe nate dink (Talman 1987; Eilberg-Schwartz 1990: 115-140), 

maar hierdie stu die het gevind dat vir dieselfde gemeenskap ook hulle waterbronne as 

metafore gedien het om sosiale en religieuse kommentaar te lewer. Ons vind fontein

en putmetafore in drie kategoriee: (1) fonteine as 'n vroulike beginsel; (2) Jahwe as die 

fontein van lewe, en (3) fonteine as 'n wysheidsbeginsel. 

Die verwysings word hoofsaaklik in die poetiese genres van die Hebreeuse Bybel 

aangetref: in liefdeslirieke, psalms, spreuke en wysheidsuitsprake, sowel as 'n 

voorbeeld uit die regstekste. Hierdie genres leen hulle tot metaforiese taal omdat dit nie 

onderwerp is aan die konvensies van narratiewe tekste nie. Alhoewel narratiewe taal, 

soos aile taal, 'n simboliese kode vooronderstel, ontvou daar gewoonlik 'n opeenvolging 

van gebeure in ruimte en tyd wat tot 'n ontsluiting opbou, terwyl in poesie en spreuke, 

die metafore konteksloos op mekaar volg, wat besondere krag daaraan verleen. 

6.3 Fonteine en putte as 'n vroulike beginsel 

Die waterbronne dien in drie tekste as metafoor vir die vrou: Hooglied 4:12-15; Spreuke 

5:15-18 en Levitikus 12:6-7 en 20:18. In al drie gevalle is dit haar vrugbaarheid en 

seksualiteit, beliggaam in haar voortplantingsorgane, wat ter sprake kom. In Hooglied 

is die vrou 'n fontein wie se seksualiteit begeer word. In Spreuke is die vrou 'n fontein 

binne die huwelik wat gekoester word vir haar voortplantingseienskappe, en in Levitikus 

is haar fontein taboe vanwee vaginale bloeding. Kommentatore verwys dikwels na 

fonteine en putte as vroulike simbole, maar die Ieser soek vergeefs vir 'n verduideliking 

vir die stelling. Om te verstaan hoe en waarom die konseptuele assosiasie tussen 

fonteine en putte en die vroulike voortplantingsorgane bestaan het, verskuif ons aandag 

na die ontleding van die tekste. 
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6.3.1 Hooglied 4:12-15: Fontein as metafoor vir vroulike seksualiteit 

Die boek Hooglied is 'n bundel liefdesliedere wat Collins (1997:136) as 'a rhapsodic 

affirmation of sexual love' tussen twee ongetroude mense beskryf.118 Dit is die skrywer 

se benadering tot seksualiteit wat die boek so merkwaardig maak in die literatuur van 

die Hebreeuse Bybel en in die ou Joodse literatuur van die na-eksiliese tyd. Anders as 

in die pagane religiee van Israel se bure waar seksualiteit en erotiek deel was van die 

goddelike steer en die natuurlike orde, kry ons in die bybelse monote"isme geen viering 

van lyflike seksualiteit nie. In plaas van gode en godinne wat in interaksie met mekaar 

verkeer, is die monote"istiese god van Israel 'n maniike, aseksuele wese in wie se 

teenwoordigheid slegs diegene toegelaat was wat seksuele onthouding toegepas 

het.119 Seksualiteit in die Hebreeuse Bybel vind nie uitdrukking in religieuse taal nie, 

maar in die taal van wetgewing om sosiale gedrag en verhoudings te kontroleer. Liefde 

en seksualiteit binne die huwelik was aangemoedig, maar selfs na legitieme verkeer 

tussen man en vrou was ablusies deur die wet vereis (Lev 15: 18) (Frymer-Kensky 

1992:187 -198). Hiervan is geen spoor in die boek Hooglied nie. Ons soek ook verniet 

na religieuse kommentaar in die metafore, want in Winter (1983:666) se woorde: 'lm 

Hohenlied sind Erotik und Sexualitat desakralisiert und nicht mehr Bestandteil eines 

sakralen Geschehens .... ' Die boek is waarskynlik in die kanon opgeneem omdat dit 

deur die Joodse samestellers as 'n allegorie van die verhouding tussen Jahwe en sy 

volk Israel uitgele is (Pope 1977:89-112). 

In Hooglied 4:12-15 hoor ons die man se stem as hy sy geliefde beskryf in 

opeenvolgende metafore wat met 'n tuin en die toebehore van 'n tuin verband hou. 

12 'n Gesluite tuin (p) is my suster, my bruid, 

1180or die ontstaanstyd van die boek word steeds bespiegel. Menings wissel van die tyd van Salomo 
{1 000 VAJ) tot die Hellenistiese era. Onder andere getuig die sterk invloed van ou Egiptiese liefdesliedere 
{800 VAJ), heelwat Arameismes {Tweede Tempelperiode) en die voorkoms van 'n Persiese leenwoord, 
pardes {Hgl4:13), van 'n lang en ingewikkelde ontstaansgeskiedenis {Fox 1985:186-190; Pope 1977:22-
27; Collins 1997:136; Keel1994:4-5). Ons kan egter ten minste aanneem dat die boek in die Tweede 
Tempelperiode 'n redaksie ondergaan het. 

119Eks 19:15; 1 Sam 21:4-5. 
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12 'n Gesluite tuin (p) is my suster, my bruid, 
'n gesluite golf ('Jl),120 'n verseelde fontein ()')YY.l). 

13 Jou kanale (1')n'J\U) is 'n park van granaatbome 
met al die keurigste vrugte, henna met nardus, 

14 nardus en saffraan, kalmoes en kaneel 
met al die wierookbome, mirre en aalwyne 
metal die beste balsembosse-

15 'n fontein van die tuine (D'))) 1')YY.l), 'n put (iNJ.) met lewende water 
wat van die Libanon afvloei (my vertaling). 

Die geliefde word in vers 12 as 'my suster, my bruid' aangespreek. Daarmee word 

enersyds 'n broer-suster-verhouding op die verhouding met die geliefde gekarteer. Dit 

is 'n metafoor wat bedoel is om 'n gevoel van verwantskap en gemaklike intimiteit uit 

te druk (Fox 1985:136). Andersyds word die geliefde verstaan as 'n bruid, die beloofde 

vrou wat kontraktueel aan haar man (en sy familie) verbind is en beskore is om sy 

nageslag voort te bring. Dit is die suster-bruid wat verderaan in terme van tuin- en 

fonteinmetafore beskryf word. Dit is interessant om op te merk dat die hoofelemente 

van die gedeelte deur die argetipiese landskap wat ons in die vorige hoofstuk 

teegekom het, gekenmerk word: water (fontein, put), plantegroei (tuin) en in 'n mind ere 

mate, 'n berg (die Libanon), wat die Ieser daarop bedag behoort te maak dat die 

metafore 'n sin van geilheid en vrugbaarheid wil oordra. 

Die suster-bruid is 'ntuin en 'n fontein (v 12). Om die bedoeling van die skrywer met 

die metafore te begryp, moet ons die waarde van tuine in die I ewe van die ou lsraeliete 

verstaan. Binneplaastuine met kruie vir die kombuis, 'n wynstok en 'n vyeboom, was 

aan hulle bekend, 121 maar teen die agtergrond van die Palestynse klimaat en landskap, 

is dit verstaanbaar dat 'n versigtig omheinde of ommuurde stukkie aarde met 'n eie 

fontein of 'n put wat standhoudende water lewer (w 12, 15), beplant met aromatiese 

kruie, blomstruike en vrugtebome met sappige vrugte (w 13-14), vir elke lsraeliet 'n 

120Met die LXX, die Vulgaat en die Peshitta, word 1l (gan, tuin) in vers 12b normaalweg gelees vir 
?l (gal, golf) (vgl Fox 1985: 137; Pope 1977:488; Keel1994: 167-181, wat dit as vanselfsprekend aanvaar 
en nie die kwessie bespreek nie). Ek behou egter ?l, omdat 'n gesluite golf ook 'n sinvolle metafoor vir 
die geliefde kan wees om redes wat later duidelik sal word. 

121ln 1 Kn 4:25 word 'n ideale tydperk in Israel se geskiedenis beskryf as die tyd toe 'Juda en Israel 
veilig gewoon het, elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, van Dan tot Berseba ... .' 
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besondere ideaal was. Berg (1988:35) haal uit 'n prospektus van 'n internasionale 

tuinuitstalling aan: 

Ein Garten ist das ldealbild des Menschen von der Welt, und da die 
meisten Menschen von der Gesellschaft, deren Teil sie sind, gepragt 
werden, so folgt daraus dass der Garten jeder Gemeinschaft die 
Traumwelt und das Wunschbild der Gemeinschaft ist. 

Vir die lsraelitiese gemeenskap was 'n tuin met 'n eie fontein 'n droomtuin, omdat dit 

selfstandig kon funksioneer teenoor die Mesopotamiese en Egiptiese tuine wat met 

moeite deur middel van kanale uit die riviere natgelei moes word (sien fig 33). Daarom 

word Genesis ,2 se paradystuin met haar fontein in die ideale mitologiese verlede 

geplaas en die van Esegiel47:7-12, soos ons in die vorige hoofstuk gesien het, in die 

eskatologiese toekoms (Deist 2000:156). Daarom bestaan die geliefde as 'n 

wonderbaarlike tuin en fontein in die man se 'droom- en wenswereld' as iemand wat 

hy begeer en na wie hy verlang. 

Die relief van 'n Assiriese tempeltuin in Nineve uit die tyd van Assurbanipal (640 VAJ) 

wat op fig 34 uitgebeeld word (Keel1994:169, fig 100; Cornelius 1988:60, fig 12), gee 

'n indruk van 'n welige ou Nabye Oosterse tuin wat met kanale deurkruis is. 

Fig 34 
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Die tuin van Hooglied 4 is egter soveel te meer gesog omdat dit gesluit is (letterlik 

'toegebind' of 'opgeryg', vgl Keel 1994:174)122
, wat slegs moontlik is omdat die 

waterbron binne-in die tuin gelee is. Die vrou is nie aileen 'n onafhanklike en 

selfstandige tuin nie, maar sy is ook onbereikbaar, wat alles bydra tot haar 

begeerlikheid. Vol gens Keel (1994:17 4) '[t]his image is simply about the inaccessible 

loved one, whose charms are all the more wonderful, mysterious, and exotic the tighter 

the doors that lead to them are locked.' Die tuin is boonop van die binnekant gesluit.123 

Wat die teks in gedagte het, is waarskynlik 'n apparaat soos die een wat op fig 35 

uitgebeeld word en wat aan 'n kabinet in die graf van Tutankhamen (omstreeks 1325 

VAJ) gevind is (Keel1994:173, fig 103). Die twee swaaideure van die kabinet het elk 

'n knop wat met 'n koord aanmekaar gebind is. Die knoop van die koord is met 'n 

kleiklomp bedek en met 'n seel gestempel om te verhoed dat dit ongesiens oopgemaak 

word. 

Fig 35 

As dit gese is, is dit duidelik waarom die metafoor van die geliefde as 'n gesluite tuin 

en verseelde fontein die gedagte wil oordra dat sy begeer word - veral in die lig van die 

skaarste en gesogtheid van waterbronne in Palestina. Maar dit is nog nie duidelik 

waarom 'n tuin en 'n fontein eroties op die geliefde gekarteer word nie. Die sleutel vind 

ons in die tuinmetafoor. 

122Ek maak grootliks staat op Keel se kommentaar op Hooglied (1994) omdat hy, in teenstelling met 
die meeste ander kommentare, besondere aandag gee aan die fonteinmetafoor en dit ikonografies belig 
wat die Ieser in die denkwereld van die ou Nabye Coste plaas. 

123Die woord vir 'gesluit' wat in die vers gebruik word is dieselfde as in Rgt 3:23 waarin Eglon die 
deur van binne sluit en deur 'n ander uitgang vlug nadat hy vir Ehud vermoor het (Pope 1977:488). 
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6.3.1.1 Die tuinmetafoor 

In ons denkwereld is daar nie 'n ooglopende ooreenkoms tussen die brondomein tuin 

en die teikendomein vroulike geliefde nie, behalwe miskien dat 'n vrou met kleur en 

aangename geure geassosieer kan word. Die tuinmetafoor was egter in die ou Nabye 

Oosterse liefdesliedere welbekend waar na die vrou verwys word in variasies van 'n 

tuin, soos 'n land of 'n vrugteboord (4:3) of 'n wingerd (1 :6). Die onderliggende gedagte 

uit die landboukultuur van die tyd was dat soos die landbouer sy landerye of sy tuin 

ploeg nadat dit natgelei is en saad daarin saai, ploeg en saai die man sy saad in die 

vrou tydens seksuele gemeenskap. In 'n Sumeriese huwelikslied sing In anna, die groot 

godin van liefde en vrugbaarheid, 'n lied oor haar vulva wat sy eers 'my untilled plot' 

in die woestyn noem en dan in grade van toenemende klamheid en opgewondenheid, 

'n 'well watered hillock' en 'well watered lowlands', totdat sy vra: 'Who will plow it for 

me?', waarop geantwoord word: 'Dumuzi, the king, will plough it for you', en sy reageer 

met: 'Plow my vulva, man of my heart' (Jacobsen 1976:46; Pope 1977:325). 

In 'n ander lied word lnanna bekendgestel as 'n terra mater-figuur wat geboorte gee 

aan die plante in 'n tuin (Fox 1985:287): 

Before my brother in coming in song, 
Before the lord Dumuzi who came toward me ... 
I poured out plants from my womb, 
I placed plants before him, I poured out plants before him. 

Die gedagte van moederaarde wat deur die reen as die manlike element, bevrug word, 

het wydverspreid voorgekom. Dit duik ook in Jesaja 45:8 in die Hebreeuse Bybel op: 

'Laat dit drup, o hemele, van bo af...laat die aarde oopgaan, laat heil uitspruit'. Die 

aarde gaan oop vir die reen soos die vrou haarself vir 'n man oopmaak (vgl Wensinck 

[1918] 1968:62). Dit is die beeld wat op 'n Oud-Siriese silinderseel uit die 

Middelbronstydperk (2000-1550 VAJ) vertoon word (fig 36). 'n Stormgod (Baal), 

tradisioneel die gewer van reen, tree oor die berge met 'n godin voor hom wat haar 

kleed koketterig oplig om haar pudenda te ontbloot as uitnodiging tot die liefdesdaad 

(Winter 1983:275, fig 269). Keel (1998:52) merk op dat die toneel, waarvan daar talle 
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voorbeelde in die ikonografie bestaan (vgl Winter 1983:figure 267-306), beswaarlik 

ge"interpreteer kan word sonder om na die metafoor van die reen as saad en die god in 

as geploegde aarde te verwys. 

Fig 36 

Egipte is egter 'n uitsondering. Hier word die hemel, Nut, as 'n moederlike, 

beskermende uitgestrekheid ervaar en die aarde, Geb, as manlik. Die manlikheid van 

die aarde kan verwant wees aan die feit dat Egipte vir vrugbaarheid van die Nyl 

afhanklik was en nie soseer van reen uit die hemel nie (Keel1997:31). 

Die kanale-metafoor van vers 13 vorm die oorgang tussen die tuinmetafoor en die 

eintlike fokus van die studie, die vrou as fontein. 

6.3. 1.2 Die kanale-metafoor 

In die openingsfrase van 4:13 se die man: 'Jou kanale is 'n park (boord) van 

granaatbome'. Die woord 1')n'J'lJ, wat met 'kanale' vertaal word, is afgelei van die 

werkwoord n'J'lJ, wat 'om te stuur', 'o~ te laat gaan', of 'om water te vry te laat', 

beteken.124 As selfstandige naamwoord kan dit ook op 'n vertikale skag dui wat 

eufemisties na die vagina verwys125 (Keel1994:176; vgl Pope 1977:491). Keel noem 

124Sien BOB (1979:1019). 
125Die meervoud dui volgens Keel (1994:176) op 'n intensiewe vorm wat die erns van die gevoelens 

wat met die uitdrukking gepaard gaan, uitdruk. Fox ontken 'n anatomiese verklaring vir die kanaal. Vir 
sy verduideliking vir die metafoor, vgl Fox (1985:137). 
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ook dat in die moderne Arabiese poesie die woord shalch vir 'n vagina gebruik word. 

As ons Keel se interpretasie aanvaar, word 'n vrugteboord met eksotiese vrugte en 

kruie op die vrou se geboortekanaal gekarteer. Dit is 'n moeilike sprong om te maak, 

maar soos ons in die Sumeriese liefdesgedigte gesien het, word tuin, baarmoeder en 

vulva metafories in dieselfde semantiese veld vir die vrugbaarheid en seksualiteit van 

die vrou gebruik - met die onderliggende gedagte van die aarde as vrou uit wie se 

baarmoeder plantegroei voortspruit. Keel (1994:176) beroep hom op twee metaal 

nekhangertjies uit die Laatbronstydperk (1400 VAJ) wat in Ugarit gevind is (fig 37 & 

38), waarop die kop van 'n god in met 'n hathor-haarstyl voorkom. Sy het onbeduidende 

borste, maar 'n prominente pudenda waaruit 'n tak of 'n gestileerde boom groei (Keel 

1994:175, fig 104,105; Winter 1983:437, fig 453, 454). Op fig 38 neem die pudenda 

die vorm van 'n 'kanaal'. 

Fig 37 Fig 38 

Schroer (1987:208) verwys na dieselfde hangertjies in 'n artikel oor die boomgodin

kultus in ou lsraeP26 en sy beweer dat 'das Zweiglein die Fruchtbarkeitssymbolik der 

Vagina signalisiert und verstark ... .' Ek wil beweer dat die verwantskap boom-fontein 

wat op fig 26 en fig 27 in hoofstuk 5 uitgebeeld is, hier van toepassing gemaak kan 

126Schroer is 'n medewerker van die Fribourgskool wat verskeie publikasies oor die verskynsel van 
Egiptiese en Siries/Palestynse voedende boomgodinne die lig laat sien het. Vgl Keel se Das Recht der 
Bilder gesehen zu werden (1992) en Goddesses and Trees, New Moon and Jahweh (1998). 
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word. Die tak groei uit die pudenda omdat die vagina, op grond van die funksionele en 

strukturele ooreenkomste met 'n fontein, konseptueel as 'n fontein verstaan word. 

Fonteine en putte is by uitstek geslaagd as metafore vir vroulike vrugbaarheid en 

seksualiteit. Hooglied se minnaars is egter in seksualiteit ge"interesseerd en soos Fox 

(1989:xxiii) uitwys, speel toekomstige vrugbaarheid en voortplanting nie 'n rol in hulle 

verhouding nie. 

6.3.1.3 Die fontein- en putmetafoor 

In 4:15 kulmineer die metafore van die tuin en die fontein van vers 12 in die geliefde 

as 'fontein van die tuine' en "n put van lewende water wat van die Libanon afvloei'. In 

die manse versugting na die geliefde-as-fontein, word sy die eksemplariese fontein 

van aile tuine. Haar water is nie staande, louwarm water soos die water van gekapte 

waterbakke nie, maar sy is 'n put met 'lewendige' water, 'n skag met 'n barrel en de 

fontein onderin wat keel en verfrissende lafenis gee soos die bergstrome wat 

dwarsdeur die jaar van die sneeubedekte Libanon afvloei. In die hitte van die ou Nabye 

Ooste sal die tuin met haar wonderbaarlike fontein nooit ophou om te verfris en te 

betower nie (vgl Keel1994:181). 

Borrelende fonteine het as gevolg van die skaarste van vars water, vroeg reeds as 

simbool van intense Jewe in die ou Nabye Oosterse ikonografie verskyn. Die motief, 

waarvan talle voorbeelde in die beeld-reliefkuns en op stempel- en silinderseels 

voorkom, is bekend as die 'vloeiende vaas'-motief ('flowing vase motif') (Van Buren 

1933). Die godin met die vloeiende vaas versterk die verband tussen die vrou, die 

fontein en die tuin. Die konstellasie godin-water-plantegroei word op 'n Oud-Siriese 

silinderseel (fig 39) aangetref waarop 'n fonteingodin voor 'n heerser verskyn met 'n 

vaas in haar hand waaruitwater vloei en 'n plant uitspruit (Winter 1983:429, fig 441; 

Keel1998:22, 31, fig 1 0). Ons het dieselfde konstellasie teegekom op fig 4 in hoofstuk 

4, die bekende fresco uit die lshtar-tempel in Mari waarop twee fonteingodinne 

vloeiende vase vashou waaruit plante groei. 
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Fig 39 

Metafore leen hulle egter tot veelvuldige interpretasies en die volgende kort ekskursie 

belig die tuin-, fontein- en kanale-metafore vanuit 'n ander perspektief. · 

6.3. 1.4 Die fonteinvrou van Hooglied deur die oe van 'n vrou 

Vanuit 'n feministiese oogpunt bied Bekkenkamp (2000:79-83) 'n alternatiewe 

interpretasie van hierdie gedeelte. Sy wil aantoon dat die vrou van Hooglied 4:12-15 

nie soos in die meeste kommentare, as 'n tuin en fontein verstaan moet word wat as 

die private eiendom van die man toegesluit is vir sy willekeurige gebruik en eksploitasie 

nie (vgl Fox 1984:137; DeRoche 1981 :370), of dat sy as 'n maagd vir haar beskerming 

toegesluit word nie (vgl Pope 1977:458).127 Deur die oe van 'n vrou word die 

tradisionele interpretasies gedekonstrueer om vir vandag se vroue 'n bevrydende 

lesing te bied. 

Haar argument begin met die woord 'J) in vers 4:12b, wat 'golf' beteken en wat, soos 

ons gesien het, vanaf die vroegste lesings met 'tuin' (p) vervang is. Die suster-bruid 

word in 12b as 'n gesluite golf en 'n verseelde fontein beskryf. Sy erken dat 'imagining 

a locked garden is as easy as imagining a locked wave is difficult' (2000:81), want 'n 

golf is 'n onstuitbare natuurkrag wat, soos 'n fontein met opborrelende water, 

beswaarlik terug/toegehou kan word. Die vrou word voorgestel met ingehoue seksuele 

energie en vitaliteit.ln 'n patriargale kultuur soos die van ou Israel, was dit 'n gevaarlike 

en bedreigende passie van vroue wat ten aile koste vermy of in toom gehou moes 

word. Vandaar die vermanings teen die gevare van die 'verleidster' in Spreuke 5 en 7 

1270fskoon die interpretasies in lyn sou wees met die status van die lsraelitiese vrou. 
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wat verderaan bespreek word. As n)\U se oorspronklike betekenis van 'laat gaan' 

behou word, word die golf en die fontein van energie in vers 13 plotseling vrygelaat 

asof die seel van die tuin se grendel van binne gebreek word en die granate oopbars 

om die boord se verruklike lekkernye van eksotiese vrugte beskikbaar te stel. So 

gesien is die vrou die subjek van haar seksualiteit wat sy vrywillig gee om in dieselfde 

mate deur beide man en vrou geniet te word. 

6.3.2 Spreuke 5:15-18: Fonteine as metafoor vir die getroude vrou 

Teenoor Hooglied se tema van vrye seksuele liefde, word die fonteinmetafoor in 

Spreuke 5:15-18 vir die vrou in 'n huweliksverbintenis gebruik. Die boek Spreuke, saam 

met Job, Prediker en enkele psalms, vorm die korpus van die wysheidsgeskrifte in die 

Hebreeuse Bybel.128 'Wysheid' in die bybelse tradisie is 'n wereldbeskouing wat 

gebaseer is op noukeurige waarneming van die orde en wisselvallighede van die I ewe 

met die doel om 'n praktiese lewenswyse te vind om suksesvol daarby in te pas. Dit 

sou ook 'lewenskunde' kon heet.129 Die spreukeskrywers was opvoeders en 

raadgewers vanuit verskillende sosiale kontekste, soos die koninklike hof, die 

skoolopset en die ouerlike opset, wat jongmense deur middel van spreuke en 

vermanings opgelei het in die kuns van die lewe (Perdue 2000:5-23). Soos verwag, en 

soos sal blyk uit die gedeelte wat bespreek word, het die wyse opvoeders 'n manlike 

agenda gehad (vgl Newsom 1999:86). 

Spreuke 5:15-18 kom voor in die eerste versameling van die boek (Spr 1-9) wat uit die 

na-eksiliese tyd, die laatste toevoeging tot die boek vorm. Hoofstuk 5 handel oor die 

gevare van 'n verhouding met 'n 'vreemde' vrou. Hierdie enigmatiese figuur het 

verskillende identiteite in die Spreukeboek: 'n prostituut, 'n ander manse vrou, of enige 

128Die boek is 'n samestelling van versamelings spreuke van vele outeurs en redaktors oor baieeeue 
wat strek deur die monargale tydperk (1 000 tot 600 VAJ) tot die finale redaksie, miskien so laat as 200 
VAJ (Perdue 2000:1; Fox 2000:6). 

129Vgl Zenger (1996:224-230) vir 'n volledige oorsig van die eie aard en betekenis van 'wysheid' in 
die Hebreeuse Bybel; Fox (2000:3-43) en Perdue (2000:1-53) vir die aanwending daarvan, die sosiale 
groeperinge van die verskillende outeurs en die genres waarin dit in die Spreukeboek voorkom. 
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vreemde vrou buite stam- of familieverband (endogame huwelike was verkieslik om die 

stam- of familietradisies voort te dra). In die patriargale denke van die tyd is sy 

gevaarlik omdat sy verborge potente seksuele krag besit wat mans nie kan weerstaan 

nie (Newsom 1999:93). Sy word as 'n verleidster uitgebeeld wat haar strikke stel om 

'onskuldige' slagoffers vas te trek tot nadeel van hulle reputasie en goeie naam (5:7-

14). lnteressant is dat die vrou in Spreuke 23:27 in terme van 'n put verstaan word: 

'Want 'n prostituut is 'n diep kuil en 'n los vrou 'n nou put (iNJ.)'. Die diep kuil is 'n 

jagmetafoor en verwys na 'n vanggat vir wilde diere (vgl Hubbard 1989:365; McKane 

1977:391). Die nou put is 'n soort put met 'n nou opening en 'n diep nou skag met steil 

wande waardeur syferwater versamel is, teenoor die meer algemene peervormige 

putte. Die taak van waterskep uit 'n nou put was problematies (Jones 1928:12). Die 

metafoor mag verwys na die steriliteit van seksuele om gang met 'n prostituut omdat dit, 

soos die put wat nie aan die verwagte opbrengs voldoen nie, nie voldoen aan die 

verwagtings van 'n nageslag nie. Maar meer waarskynlik, waarsku die metafoor dat 

iemand wat in so'n put val, sonder behulp van toue, geen kans op oorlewing het nie 

(Reymond 1958:137). In Jeremia 38:7 bevind die profeet hom in so'n situasie. 

Die wyses se aanbeveling teen die onwenslikheid van sodanige verhouding, vind ons 

in Spreuke 5:15-18: 

15 Drink water uit jou eie reenbak (1i'l:J.)')), 
strome uit jou eie put (1iNJ.). 

16 Moet jou fonteine (1')n)'))))')} buitentoe oorstroom, 
waterstrome in die strate? 

17 Hulle moet vir jou aileen wees 
en nie vir ander saam met jou nie. 

18 Mag jou fontein (1i'lp)')) geseend wees, 
en verheug jou in die vrou van jou jeug ... (my vertaling) 

Die vrou word verstaan in terme van al drie· soorte waterbronne wat tot dusver ter 

sprake gekom het: 'n reenbak, 'n put en 'n fontein. Die drie waterbronne verskyn in 

volgorde van die varsheid van die water en die hoeveelheid wat gelewer word. In 5:15 

hoor ons van 'n reenbak waarin staande water gestoor word en 'n put wat oorloop 

omdat dit deur 'n onderaardse fontein gevoed word. Fonteine I ewer oorvloedige strome 
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wat die strate en pleine oorstroom (5:16). Die waarde van fonteine word die hoogste 

aangeslaan en in 5:18 word die vrou as fontein gevier as gewer van lewe. 

In die openingsvers word die leerling-jongmanne aangese om water uit hulle eie 

reenbakke en putte te drink, en daarmee word hulle gemaan om slegs met hulle eie 

vrouens seksuele gemeenskap te he. Die vrou in sy huis kan dieselfde plesier gee 

sander die probleme wat met 'n buite-egtelike verhouding gepaard gaan. Vir die 

luisteraars sou die beeld herinner het aan die dispute oor die eienaarskap en toegang 

totwaterbronne in hulle gemeenskap (vgl Gn 26:19-32 in hoofstuk 4; Haase 1998:223). 

Om 'n ander manse fontein of put te deel, het beteken om in 'n magspel verstrik te 

raak. 

Die retoriese vraag in 5:16-17 skep vir kommentatore probleme, maar McKane 

(1977:319) stel voor dat die 'fonteine' en 'waterstrome' in hierdie verse verstaan word 

as 'n metafoor vir die man se sperme wat gereserveer moet word vir die vrou wat vir 

hom 'n nageslag kan voortbring, eerder as om dit te verspil op die dorpspleine en in die 

strate waar die vreemde vrou haar besig hou. 

Fonteine wat op die man as bran van nakomelinge en die voortgang van die lewe 

gekarteer word, is nie onbekend nie. In Moses se seenspreuk oor die twaalf stamme 

(Dt 33:28), word Israel as die water uit Jakob se fontein ()')Y) beskryf: 'So het Israel 

veilig gaan woon, die fontein van Jakob .. .in 'n land van koring en mos.' Jakob is die 

fontein, die bran wat lewe geskenk het aan sy nasate, die stamme van Israel 

(Reymond 1958:65). Tritojesaja beskryf die teruggekeerde ballinge kollektief as "n 

fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Die wat uit jou voortkom sal 

die puinhope opbou .. .' (Jes 58:11-12). Die vroue word nie uitgesonder as die fonteine 

wat lewe skenk nie - dit word in die slotvers van die teks uit Spreuke met akklamasie 

gedoen. 

Met die woorde: 'Mag jou fontein geseend wees' in 5:18, word die wens uitgespreek 

dat, soos 'n produktiewe fontein vir die landbouer 'n groot hoeveelheid en goeie 
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kwaliteit water I ewer, die vrou se baarmoeder 'n groot (manlike) nageslag sal voortbring 

vir finansiele stabiliteit en die voortbestaan van die familienaam. Reproduksie was 

immers die primere doel van die huwelik (Perdue 1997:171) en die lsraelitiese vrou 

hoofsaaklik volgens haar vermoe om 'n nageslag te voorsien, na waarde geskat. 

Samevattend het dit duidelik geword dat van die vroegste tye die ooreenkoms tussen 

die voortplantingsprosesse van die natuur en die vroulike liggaam vir die ou Nabye 

Oosterlinge 'n beeld opgeroep het van die aarde as 'a womb which never wearies of 

procreating' (Eiiade 1958:261 ). Fonteine en putte was moederaarde se geboortekanale 

waardeur haar water aan plantegroei, mens en dier lewe gegee het. Die ooreenkoms 

met die vrou wat deur haar geboortekanaal in 'n vloed van vrugwater geboorte skenk, 

is duidelik. 

Die vrou as fonteinmetafoor in die Hebreeuse Bybel het nie net die leweskeppende 

aspek van fonteine benadruk nie. In die regstekste van Levitikus, wat verderaan 

bespreek word (§ 6.3.4), word die chaos- en doodaspek daarvan uitgebeeld. Die 

onvermydelike ambivalensie kom ook voor in die wyse waarop die assosiasie tussen 

water en vroulikheid in 'n streeksvariasie van Hindu"isme gefunksioneer het, want in die 

groter netwerk van menswees en religieuse gewaarwordinge was ou Israel 'n 

knooppunt waar die assosiasie verskillend, maar ook in baie opsigte vergelykbaar met 

ander kulture opgetree het. By die 'vroulike' riviere van lndie moet ons kortliks stilstaan. 

6.3.3 Water en vroulikheid in wyer werelde van interrelasies: Die vroulike riviere 

van Maharashtra 130 

130Die assosiasie tussen vroulikheid en water, die nat element, was bekend in die w~reldbeskouing 
van verskeie antieke kulture. As voorbeeld vind ons in Taoisme van China die water-vrou-assosiasie in 
die jin en jang-beginsel waarvolgens aile materie uit twee interaktiewe energie-modaliteite betaan: die 
jang word as manlik beskryf: aktief, warm, droog, prokreatief en positief - 'n hemelse, sonbeginsel. Die 
jin is vroulik: vrugbaar en broeiend; donker, nat, koud, misterieus en aards (vgl Noss 1980:236; Eliade 
& Couliano 1991 :238). In 'n ander konteks het Hippokrates die fisiologie van die vroulike liggaam in sy 
ginekologiese geskrifte (500-400 VAJ) beskryf as inherent waterig teenoor die droogheid van die manlike 
liggaam (King 1998:28-29). 
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In Maharashtra, 'n landstreek in Wes-lndie waar die Marathi-taal gepraat word, word 

riviere as vroue en rrioeders vereer - verstaanbaar in 'n land waarin riviere die hoofbron 

van watervoorsiening is. Feldhaus (1995) het die verskynsel bestudeer en gevind dat, 

teenoor die klassieke tradisies van Hindu"isme wat klem le op verhewe aspekte soos 

mistiek, die versameling van meriete, reinheid, asketisme en wereldversaking, die 

waardes van die volksreligie wentel om aardse, huishoudelike behoeftes soos 

voorspoed, skoonheid, gesondheid, voedsel, liefde en kinders. Die waardes word op 

die streek se riviere oorgedra en is ook die waardes wat met vroue geassosieer word 

(Feldhaus 1995:3). 

Die vroulikheid van riviere is 'n gegewe in Maharashtra.131 Die name van riviere is 

grammatikaal vroulik en dogters en vroue word na riviere vernoem. Die ontstaan van 

riviere word aan die selfverloening van vroue gekoppel. In volksverhale het die Krsna

rivier ontspring op die plek waar 'n jong vrou met dieselfde naam, tydens 'n kritieke 

droogte van 'n krans afgespring het. Verhale maak van die riviere 'vloeiende vroue' wat 

tydens rivierfeeste in sari's 'geklee' word (honderde sari's word op die walle fangs die 

rivier gespan). Riviere 'menstrueer' tydens die vloedseisoen as die modder die water 

rooi kleur, en in die Sanskrit regsliteratuur bestaan 'n reel dat niemand in die tyd in 

hulle mag bad nie - soos 'n man nie met 'n menstruerende vrou omgang mag he nie 

(Feldhaus 1995:46). Om standhoudende vloei te verseker, word pelgrimstogte na die 

bronne van riviere hoog in die berge onderneem. Dit is heiligdomme waar tempels 

opgerig is en rituele plaasvind ter ere van die riviergodinne, die sati asara (Feldhaus 

1995:20). 

Die riviere van Maharashtra word as vroulik vereer omdat hulle die goeie dinge van die 

lewe wat hierbo genoem is, voorsien: voorspoed, omdat hulle vloedvlaktes skep waar 

nedersettings aangele kan word en landbou bedryf kan word (Feldhaus 1995:35); 

gesondheid en skoonheid, omdat geglo word dat hulle water genesende krag besit wat 

selfs onaansienlike en misvormde en bejaarde mense weer mooi en jonk kan maak 

131Die bekende Ganges-rivier is manlik, maar kom noord van Maharashtra voor. 
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(Feldhaus 1995:67); seksualiteit, omdat die riviergeeste (apsaras) vroulike nimfe is wie 

se skoonheid en seksualiteit van hulle verleidsters van manlike askete maak - 'n 

tradisie wat waarskynlik ontstaan het omdat die oorvloed wat riviere voorsien, juis dit 

verteenwoordig wat askete moet prysgee (Feldhaus 1995:59-60); voedsel, omdat die 

riviergodinne wat in die diep poele woon, die bevolking van vis voorsien. In die finale 

instansie is die rede vir die moederlike aard van riviere, volgens Feldhaus (1995:84), 

'[t]he fact that rivers provide water which is needed to make the crops grow and hence 

to feed the people - just as mothers provide, first from their bodies and later from their 

kitchens- to nourish their children and make them grow.' 

Maar die groat riviere van Maharashtra is ook gewelddadig en gevaarlik. Nie aileen 

kom hulle soms in vloed af om alles in hulle pad mee te sleur nie, maar die sari asara 

is nie altyd welwillend nie. Verdrinkings kom algemeen voor en word aan hulle 

kwaadwilligheid toegeskryf. Ook onvrugbaarheid en miskrame en die geboorte van 

dogters in plaas van seuns, word aan hulle moedswilligheid toegeskryf. Die rivierkultus 

behels die bring van offers en die uitvoer van rituele om hulle goedgesindheid vir die 

voortgang van 'n goeie lewe te verseker (Feldhaus 1995:13, 118). 

Godsdienshistories is hier 'n ooreenkoms met die situasie in ou Israel, naamlik dat die 

ge"ins~itusionaliseerde religie nie die gewone mense se eksistensiele behoeftes 

bevredig nie en dat veral vroue 'n behoefte het aan die religieuse vervulling van hulle 

eiesoortige behoeftes. Dit het die Hindu-vroue in hulle riviere gevind. Soos in die geval 

van die riviere van Maharashtra, het fonteine as vroulike metafore nie net 'n 

integrerende funksie in die religie van ou Israel vervul nie, maar ook 'n disintegrerende 

funksie soos die volgende gedeelte sal uitwys. Eliade (1958:384) bevestig dat 'the 

sacred attracts and repels, is useful and dangerous, brings death and immortality.' 

6.3.4 Levitikus 12:6-7; 20:18: Die vrou se fontein as 'n uitsluitingsmaatreel 

Vanuit 'n priesterlike perspektief belig die fonteinmetafoor nuwe aspekte van die vrou 

se geboortekanaal en voortplantingsiklus. Die basiese konsep van 'n kanaal waaruit 



190 

vloeistof voorkom, bly onderliggend, maar in hierdie geval is die teikendomein nie 

seksuele verkwikking of die voortbring van 'n nageslag nie, maar vaginale bleeding wat 

die vrou en elkeen wat haar aanraak, deelname aan die kultus ontse. 

Die levitiese wette verklaar 'n vrou onrein vir sewe dae gedurende menstruasie (Lv 

15:19-24) en vir veertig dae na die geboorte van 'n kind (Lv 12:2-7). Daar word 

aanvaar dat onreinheid aan die vrou toegeskryf word op grand van haar bloed wat 

gedurende die periodes deur die voortplantingstelsel uitgeskei word. Menstruasie en 

baring is egter natuurlike en norm ale reproduktiewe prosesse. Oat dit deur die gewone 

lsraeliete ook so ervaar is, het Be'er (1994:161-164) aangetoon deur die narratiewe 

literatuur in die Hebreeuse Bybel te ondersoek sander om voorbeelde te vind dat die 

wette in die praktyk 'n noemenswaardige invloed in die gemeenskap gehad het. Verder 

verloor die man ook bloed uit sy voortplantingsorgaan tydens die besnydenis, maar vir 

mans geld die bloed van die besnydenis as 'n teken van vrugbaarheid en toetrede tot 

die verbond (vgl die priesterlike teks van Gen 17:1 0-14) (Eilberg-Schwartz 1990:180). 

Waarom dan, sou die priesterskrywers van die boek Levitikus die vrou as onrein 

beskou gedurende die tyd en vir die spesifieke periodes? 

Twee aspekte is hier ter sprake: die wereldbeeld en wereldbeskouing van die auteurs 

en die rol van die fonteinmetafoor in die formulering van die wette en voorskrifte. 

6.3.4.1 Die priesterlike perspektief 

Die boek Levitikus vorm deel van die grater Priestergeskrif wat in die geledere van die 

priesterklas in die laat-eksiliese of vroee restourasieperiode (550-450 VAJ) tot stand 

gekom het. Dit is die laaste hoofbydrae tot Israel se nasionale verhaal wat strek van 

die skepping in Genesis 1 :1-2:4a tot die dood van Moses op die grens van die beloofde 

land in die boek Numeri.132 

132Vgl Zenger (1995:89-1 08); Gottwald (1987:139,473-477); Albertz (1994:480-493) vir'n uitgebreide 
bespreking van die ontstaansgeskiedenis en teologie van die Priestergeskrif. 
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Die priesters het vir die ontwrigte na-ballingskapse gemeenskap 'n streng-geordende 

kultus rondom die Jerusalemse tempel in die vooruitsig gestel, maar plaas hulle 

verhaal in die woestyntyd toe die tabernakel in die middel van die kamp as simbool van 

Jahwe se heilige teenwoordigheid gedien het (vgl Albertz 1994:484). Die skrywers 

kombineer mite en kultus deur hulle teologie te anker in die skepping van die wereld 

toe Jahwe orde uit die waterige chaos geskep en vir hulle lewensruimte voorsien het 

(Gn 1:1-2:4a) (vgl Zenger 1996:99-100; Albertz 1994b:490). Die oprigting van die 

tabernakel was simbolies van 'n 'tweede skepping' waartydens Israel 'n veilige tuiste 

teen die chaosmagte (waaronder die bedreiging van vyandelike volke) ontvang het en 

wat sou standhou solank as die wetsbepalings van die kultus getrou nagekom word 

(Gottwald 1987:473-474). Met die traumatiese gebeure van die ballingskap in die 

geheue, moes dit die ballinge gerusstel dat 'n soortgelyke katastrofe onder die 

voorwaardes nie weer sou plaasvind nie. Die wetsbepalings, wat in die boek Levitikus 

voorkom as wette wat Moses by Sinai van Jahwe ontvang het, moes die grondslag 

vorm van die nuwe Israel as 'n unieke religieuse gemeenskap, onderskeibaar en 

afgesonder van aile ander volke: 'JHWH ist heilig, deshalb soli Israel als sein Volk heilig 

sein' (Zenger 1996:104-1 05). Om as 'n eiesoortige, 'heilige' volk te bly voortbestaan, 

moes die fyn grens tussen rein en on rein en heilig en profaan streng gehandhaaf word 

(Le Roux 1987: 135; Staubli 1996:89-95). In Levitikus 11-15 kom die 

reinheidsvoorskrifte voor en in die Heiligheidskodeks van Levitikus 7-26, die wette oor 

heiligheid. 

Teen hierdie agtergrond moet die wette en voorskrifte oor vaginale bleeding in oenskou 

geneem word, want die levitiese wette verklaar menstruele, sowel as postpartum 

bloeding onrein. 

In Levitikus 12:2-4 word die vrou vir veertig dae na die geboorte van 'n manlike kind as 

onrein verklaar.133 In 12:7 kom ons die fonteinmetafoor tee: na die verloop van die 

133ln die geval van 'n vroulike kind, word die periode verdubbel, maar omdat 'n fontein nie ter sprake 
is nie en die ingewikkelde bepalings oar die onderskeiding in die voorskrifte nie verband hou met die tema 
van die studie nie, word daar nie op ingegaan nie. lnteressant is egter dat geglo was dat die vrou oak 
saad gee tydens konsepsie. 'n Letterlike vertaling van Lev 12:21ui: 'As 'n vrou haar saad gee en 'n seun 
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veertig dae en nadat die vrou sekere offers gebring het, 'sal sy rein wees van die 

fontein (ljJ1Y.l, maq6r) van haar bloed.' In Levitikus 15:19-24 word bepaal dat sy vir 

sewe dae134 tydens menstruasie (i11l, nidda) onrein is. Hierdie bepalings kom onder 

die reinheidswette van Levitikus 11-15 voor.ln die Heiligheidskodeks (Lv 17-26) word 

seksuele gemeenskap met 'n menstruerende vrou verbied en ook in hierdie geval kom 

die fonteinmetafoor ter sprake (Lv 20:18): 

En as 'n man met 'n vrou gemeenskap het wat haar 
periode het, en haar naaktheid ontbloot het hy haar fontein 
(ljJ1>:l) ontbloot, en sy het die fontein (lj:n>::)) van haar 
bloed ontbloot. Dan moet altwee uitgeroei word onder hulle 
volk uit135 (my vertaling). 

Die doel van die wette hou verband met die priesters se obsessie met die 

onderskeiding tussen wat rein en onrein is in die mundane wereld. Voor die aanvang 

van haar bleeding is die vrou rein; tydens haar bleeding is sy on rein en na die afloop 

van die sewe, of veertig dae, was sy weer rein. In haar onrein toestand, is sy 'n 

bedreiging vir sancta. Sancta, volgens Whitekettle (1996:378), 'included any object 

which had been symbolically or physically transferred to the divine realm.' Die 

tentwoning van Jahwe in die middel van Israel se wilderniskamp was 'n heilige ruimte 

waaraan Jahwe se teenwoordigheid volheid van /ewe verleen het (vgl Albertz 

1994b:486-487). Heilige ruimtes het grense wat bestaan uit sones wat progressief 

meer heilig word namate 'n mens nader aan die sentrum beweeg (vgl Eliade 1958:367-

385). Rondom die tabernakel was die wildernis, 'n ordelose, chaotiese ruimte van 

verlatenheid en die dood. In terme van vertikale en horisontale heilige ruimtes, is 'n 

baar, sal sy vir sewe dae onrein wees.' In die ou Nederlandse Statevertaling (1637) word die vertaling 
nog aangegee, wat volgens Stol (2000:7) beteken dat die opvatting tot in die sewentiende eeu van ons 
jaartelling nog lewend was. 

134Stol (2000:7) beweer foutiewelik dat die menstruerende vrou volgens Lv 15:28 sewe dae na die 
beeindiging van haar periode moes byvoeg voordat sy rein sou wees, sod at sy inderwaarheid vir veertien 
dae onrein was. Hy verloor uit die oog dat vanaf 15:25-30 abnormale bloeding behandel word en nie 
gewone menstruasie nie (vgl Be'er 1994:159). 

135Die karetstraf wat hier voorgeskryf word beteken Jetterlik dat die oortreder uit die gemeenskap 
afgesny (n1:>) moes word. Dit was nie doodstraf nie, maar 'n vorm van uitbanning. Die lot van die 
oortreders was sodanig dat dit wet tot 'n vroee dood kon lei. Vgl Klapper 1988:63-64 vir 'n bespreking van 
hierdie strafbepaling. 
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klassieke vorm van laasgenoemde hier ter sprake (Simkins 1994:31-33). Toegang tot 

die heiligdom was slegs beskore vir diegene wat in 'n volmaakte fisiese toestand 

verkeer het, wat 'volkome lewe' besit het. Veral die priesters, maar ook offerdiere met 

'n liggaamsgebrek was nie in die tabernakel toegelaat nie (Lv 21:17-23), 'dat...my 

heiligdom nie ontheilig [word] nie, want ek is die Here wat dit heilig.' Melaatses, soos 

die oortreders van die verbod op die menstruerende vrou wat die karetstraf ontvang 

het, is na die wilderriis, 'buitekant die laer' verban (Lv 13:46). 

Menstruele en postpartum vroue pas in hierdie prentjie omdat hulle 

voortplantingstelsels gedurende die tye as disfunksioneel beskou is. Die doel en 

funksie van die vrou se uterus is om menslike lewe voort te bring en omdat sy nie 

tydens menstruasie of direk na die geboorte van 'n kind kan swanger raak nie, is sy nie 

fisies volmaak nie. Sy is dus onrein en 'n bedreiging vir die kultus en die heiligdom 

(Whitekettle 1996:380; Wenham 1983:433). Gemeenskap met haar gedurende die tyd 

is onproduktief en tot nadeel van Israel se voortbestaan in terme van voortplanting en 

'n nageslag.136 Wat die fonteinmetafoor betref, dui vaginale bleeding daarop dat haar 

fontein ongekontroleerd oorstroom en dus vasgestelde grense oorskrei. Dit is antiteties 

tot die norm ale vloei en vrugbaarheidsfunksie van fonteine en daarom onaanvaarbaar 

en 'n gruwel (Klepper 2001). 

Die getalle sewe, en veertig, vir die aantal dae van onreinheid, was opsetlik gekies, 

want menstruele en postpartum bleeding kon ook Ianger of korter as die peri odes duur. 

'n Verklaring vir die keuse van die spesifieke getalle, en vir die rede waarom die vrou 

se bleeding as 'n fontein verstaan is, vind ons in die priesterlike skeppingsverhaal van 

Genesis 1 :1-2:4a en dieselfde skrywers se bydrae tot die vloedverhaal van Genesis 6-

9, want dit blyk dat hulle siening van die ontstaansgeskiedenis van die wereld 

onderliggend is aan Levitikus se reinheidswette (Genesis 7:2 se on9erskeiding tussen 

rein en onrein diere kom byvoorbeeld ook in Levitikus 11-15 voor) (Whitekettle 

136Voortplanting en 'n nageslag was vir die priesters van groot belang want die priesteramp was 
oorerflik. Die priesterlike families was afstammelinge van een voorvader en hulle seuns moes die tradisie 
voortdra. Vandaar ook hulle besondere belangstelling in geslagslyste (vgl Zenger 1996:100; DeVaux 
1973:359; Eilberg-Schwartz 1990:183). 
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1996:386). 

6.3.4.2 Die fonteinmetafoor in die priesterlike wereldbeskouing 

Volgens die priesterlike skeppingsverhaal was die wereld voor die skepping met die 

'wereldvloed' oordek {Gn 1 :2). Die aarde was 'woes en leeg', 'n waterige, onbewoonde 

en onproduktiewe wildernis. Gedurende 'n tydperk van sewe dae vind die proses van 

skepping plaas as die chaos georden word: die watermassa word geskei en beperk tot 

bo die hemelgewelf en die oseane op en onder die plat skyf van die aarde {1 :6-1 0). 

Verskeie ander prosesse vind gedurende die res van die sewe dae plaas wat die aarde 

in 'n bewoonbare, vrugbare omgewing omskep waarin die mens kon voortplant. In 

Genesis 1 :28 kry die mensdom dan ook die opdrag om kinders te he en die aarde te 

vul. 

Die inperking van die bandelose water was die kritiese faktor in die skepping van 'n 

vrugbaarheidsomgewing. Ons het in hoofstuk 5 (§ 5.5) gesien dat in tekste waarin 

·skepping beskryf word as 'n chaosstryd teen die oerwater (Enuma Elish, Ps 7 4, Ps 104 

en in 'n mindere mate Gn 2:2b-24), die skepping van fonteine as die eerste 

skeppingsdaad na die stryd plaasvind, met die doel om die ordelose water van tehom 

{nou ingeperk) gekanaliseerd deur te laat en vrugbaarheid na die aarde te bring. 

Chaoswater in gekontroleerde, gekanaliseerde vorm was bevorderlik vir vrugbaarheid 

en voortplanting. 

Die oerwater het egter voortdurend teen die grense gebeur om weer die aarde te 

oorstroom. Volgens die priesterskrywer van Genesis 7:11 b gebeur dit toe die 'fonteine 

van die watervloed uitgebreek' het; die bewoonbare wereld vernietig is en voortplanting 

opgehou het. Vir veertig dae duur die toestand voort totdat die fonteine aan die einde 

van die periode weer toegegaan het (Gn 8:2a). Weer eens is dit die inperking van die 

oorstromende fonteine wat die aarde herstel tot die bewoonbare, 

voortplantingsvriendelike omgewing van voorheen. Noag kry ook die opdrag: 'Wees 

vrugbaar en vermeerder en vul die aarde' {Gn 9:1 b). 
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Daar bestaan 'n merkwaardige ooreenkoms tussen die priesterlike 

skeppingsgeskiedenis en hulle verstaan van die vroulike reproduktiewe siklus (vgl 

Whitekettle 1996:383-391). Met die aanvang van menstruele en postpartum bleeding, 

oorstroom die vrou se uterus/fontein en word onvrugbaar en disfunksioneel. 

Gedurende die daaropvolgende sewe, of veertig dae neem die vloed af omdat 

veranderinge in die uterus/fontein plaasvind wat dit omskep in 'n vrugbare, 

reproduktiewe omgewing. Die onrein vrou word toegelaat om in te kom van die 

wildernis en die heiligdom te betree (hoewel steeds net beperkte areas) omdat haar 

liggaam voldoen aan die kultiese vereistes van reinheid en volmaaktheid en die 

fisiologiese vereistes van lewensvatbaarheid en baring. Totdat die volgende siklus 

begin ... 

In hierdie konteks kry die simboliese betekenis van volmaaktheid en afgerondheid wat 

tradisioneel aan die getalle sewe, en veertig, geheg word (vgl McKenzie 1967:794), 

betekenis. 

Bykans vyfhonderd jaar later word die nawerking van die levitiese menstruasiewette 

gevind in 'n vertelling in die Markusevangelie van 'n vrou wat aan 'bloedvloeiing' gely 

het. 

6.3.4.3 Markus 5:25-34: Die vrou wat aan 'bloedvloeiing' gely het 

Die insident is in omstreeks 70 AJ opgeteken toe Palestina onder Romeinse 

heerskappy gestaan het, maar die Jode steeds hulle kultiese aktiwiteite onder toesig 

van die priesters en volgens die wet van Moses beoefen het (vgl Vorster 1980:120; 

Lohse 1983:147). 

Dit is duidelik dat die evangelieskrywer uit die bogenoemde levitiese reinheidswette 

aanhaal om die toestand van die vrou in sy verhaal te beskryf. Selvidge (1984:619) 

merk op dat dieselfde metafore gebruik word: 'vloed van haar bloed' in Markus 5:25 

(vgl Lv 12:7) en 'fontein van haar bleed' in Markus 5:29 (vgl Lv 20:18; 12:7). Geen 
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ander bekende Griekse skrywer gebruik die metafore 'vloed' en 'fontein' vir 

menstruasie nie.137 Selvidge maak nie melding daarvan nie, maar vir die doel van die 

argument hierbo, bevestig haar waarneming dat die priesters 'n vloed van die 

oerwaters en oorvloeiende fonteine in gedagte gehad het met die opstel van hulle 

wette, en dat die evangelieskrywer hulle mitiese wereldbeeld gedeel of ten minste 

verstaan het. Vir ons studie is dit opsigself belangrik, maar dit is nie die strekking van 

haar betoog nie. Volgens haar word die levitiese formulering deur die evangelieskrywer 

gebruik om met sy verhaal die aandag te vestig op die Joodse androsentriese en 

beperkende reinheidstelsel en dit te deurbreek (Selvidge 1984:622): 

The writer of Mark preserves a tradition that reacted to 
such exclusivistic practices and thinking. The miracle story 
of the woman with the 'flow of blood' subtly shatters the 
legal purity system and its restrictive social conditioning. 

Die uitwerking wat die wette in die praktyk op die vrou gehad het, skemer nag in die 

verhaal deur deurdat sy as 'angered' beskryf word as gevolg van haar bleeding (Mk 

5:28), maar die skrywer ontbloot die drakoniese behandeling wat die menstruele vrou 

in Levitikus en die Joodse reinheidsgeskrifte van die vroee Christendom ontvang het, 

deur dit te kontrasteer met die empatiese behandeling wat sy in die verhaal ontvang. 

Dit laat die vermoede ontstaan dat die status van mans en vroue in die priesterlike 

denkwereld deur hulle liggaamsvloeistowwe bepaal is. 

6.3.4.4 Liggaamsvloeistowwe weerspieel die gemeenskap 

Mary Douglas (1966:15) het die bekende stelling gemaak dat die menslike liggaam as 

spieelbeeld van die gemeenskap dien. Eilberg-Schwartz (1990:168-194) neem die 

beeld op in terme van liggaamsvloeistowwe. Volgens hom is liggaamsvloeistowwe in 

die priesterlike wette 'n vorm van taal wat genderrolle in die lsraelse gemeenskap 

137Selvidge (1984:619 voetnota 3) gee 'n uiteensetting van terme wat in die Griekse geskrifte soos 
die LXX, Hippokrates, Aristoteles, Plinius ens. gebruik word. Wat die Nuwe Testament betref, volg Lukas 
vir Markus as prototeks met 'vloei van bloed' (Lk 8:43), maar Matteus 9:20 verwys byvoorbeeld na "n 
vrou wat bloei'. 
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beskryf. Betekenis word aan manlike en vroulike liggaamsvloeistowwe geheg op grond 

van die herkoms daarvan en die wyse waarop dit die liggaam verlaat. Wat 

laasgenoemde betref, het ons het gesien dat vaginale bloeding kontamineer en on rein 

is omdat dit die vrou se uterus/fontein op 'n ongekontroleerde wyse verlaat (in die sin 

dat sy nie beheer daaroor het nie). Die persepsie word gelaat dat, soos die chaoswater 

wat altyd dreig om uit te bars, die vrou eienskappe het wat gevaarlik en potensieel 

buite beheer is. Semen, die manlike 'menstruele' uitskeiding daarenteen, verlaat die 

manse voortplantingsorgaan op 'n beheerde, gekontroleerde wyse, so mans is ordelik 

en gedissiplineerd (vgl Eilberg-Schwartz 1990:188). Wat die herkoms van manlike en 

vroulike bloeding betref, word ook 'n onderskeid getref. Vroulike bloeding kom uit 'n 

patologiese uterus/fontein en is 'n teken van die dood omdat dit nie lewe kan voortbring 

nie (vgl Wenham 1983). Die bloed van die besnydenis uit die manlike 

voortplantingsorgaan (ook ongekontroleerd) was 'n verbondsteken van 'n nageslag en 

lewe. Vaginale bloeding was dus onrein bloot op grond van die vroulike herkoms 

daarvan (Eilberg-Schwartz 1990: 186). 

Op subtiele wyse reflekteer die fonteinmetafoor in die levitiese voorskrifte nie net die 

sosiale struktuur van die lsraelitiese gemeenskap nie, maar dra by tot die 

stigmatisering van menstruasie as 'n besmetting en die marginalisering van vroue in 

publieke en kultiese rolle.138 

Voordat afgestap word van die vrou as fonteinmetafoor om oor te gaan tot Jahwe as 

fontein van lewe, is dit gepas om 'n kursoriese oorsig te gee van die historiese 

ontwikkeling wat in Palestina plaasgevind het van godinverering tot 'n eksklusiewe 

patriargale Jahwe-aanbidding in die religie van ou Israel en die nawerking daarvan in 

1380m menstruasie as 'n bonatuurlike verskynsel te verstaan en die vrou as gevolg daarvan af te 
sander, is 'n ou en wydverspreide verskynsel wat verskillende kulture verskillend hanteer. Vander Toorn 
(1994:51-55) bespreek die Babiloniese gebruike; Staubli (1996:128) verwys na die lslamitiese gebruike; 
Buckley & Gottlieb (1988) bespreek die antropologie van menstruasie met verwysing na sommige Afrika
kulture. Die Beng van die tvoorkus beskou menstruate bloeding byvoorbeeld as simbool van lewe en 
behandel die menstruerende vrou met besondere eerbied (1988:55-7 4). Die priesterlike aanvoeling was 
dus nie uniek nie, maar hulle diskriminerende wette is 'op die wetboeke geplaas' vanwaar dit die religiee 
wat uit Judaisme ontstaan het, beinvloed het. 
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vandag se gemeenskap. 

6.4 'n Historiese voelvlug oor twee godsbegrippe 

Die millennia-cue verbintenis tussen die vrou en die reproduktiewe krag van die natuur 

het in die ou Nabye Ooste en in Europa (vgl Gimbutas 1996) uitdrukking gevind in die 

aanbidding van godinne, die vroulike in die godheid. Op 'n sprekende Oud-Babiloniese 

terracotta plaket uit die Middelbronsperiode (fig 40), vind ons 'n afbeelding van Nintu, 

die moedergodin en argetipiese meesteres van baring (Stol 2000:80, fig 3; Keel 

1997:203, fig 277a). Sy kom voor met twee fetusse wat links en regs van haar hurk. 

Twee kinderhofies kom uit haar skouers en aan haar bors is 'n suigeling. Sy groet met 

haar regterhand. Die omega-simbole weerskante van haar verteenwoordig op grond 

van hulle vorm, die vroulike uterus. In grafte uit die Yster 11-tydperk wat in die tuin van 

die Ecole Biblique in Jerusalem ontdek is, word .0-vormige koprusse ('head supports') 

aangetref. Keel & Uehlinger (1998:26,367) is van mening dat ons hier 'n dowwe 

refleksie kry van die graf as moederaarde se baarmoeder waarin die ontslapene 

geplaas is om na haar/sy oorspronge terug te keer. Job 1 :21, wat ongetwyfeld na die 

aarde verwys, sluit hierby aan: 'Nakend het ek uit my moeder se skoot gekom, en 

nakend sal ek daarheen terugkeer.' 139 

Fig 40 

139'Eiiade (1958:253) verduidelik die verbintenis van Meeder Aarde met die siklus van lewe en dood: 
'What we call life and death are merely two different moments in the career of the Earth Mother ... : life 
is merely being detached from the earth's womb, death is a returning "home'". 
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Uit die Palestynse wereld van die Middel- en Laatbronstydperk het ons hierbo tekens 

van haar teegekom in die vorm van die ontblotende god in met haar stormgod-eweknie 

(fig 36), die erotiese takgodin (fig 37, 38) en die fonteingodin (fig 39). Nog voor die 

ontstaan van die lsraelitiese staat, in die Laatbronstydperk (1550-1200 VAJ), is die 

godinne verdring deur 'n patriargale kultuurstelsel en is die gode deur manlike simbole 

oorgeneem (Schroer 1998:1 08, 165). Die ontdekking van duisende vroulike 

terracottabeeldjies met pertinente vrugbaarheids- en voortplantingskenmerke (borste 

en/of pudenda) gedurende die daaropvolgende Ystertydperk in l~rael, getuig van die 

voortsetting van die godinaanbidding in private huishoudings. Die beeldjies was vir die 

lsraelitiese vrou 'n tasbare gebed vir vrugbaarheid, vrede, brood en seen in tye van 

ontbering op die Palestynse heuwelland waar hulle onder harde omstandighede 'n 

bestaan moes maak en kinders baar (Meyers 1988:162-163). Gedurende die eeu voor 

die ballingskap (700-600 VAJ) vind 'n unieke oplewing van die godinkultus in Israel 

· plaas, ook in die staatskultus. 'n Asherabeeld verskyn in die tempel (2 Kn 21 :7) en 

offers word aan die Koningin van die He mel gewy (Jer 7: 16-18; 44) (Schroer 1998:128). 

Na die ballingskap egter, met suiwer monoteTsme stewig gevestig, is die godin van die 

ou Nabye Oosterse natuurreligiee finaal uit Israel se simboolwereld verban, grotendeels 

omdat dit as die hoofoorsaak vir die ballingskap beskou is (vgl Albertz 1994a:153). Vir 

die vrou het dit in meer as een opsig nadelige gevolge ingehou waarvan die uitwerking 

tot vandag gevoel word. Die persepsie dat Jahwe, die een manlike god van Israel, bo 

sy skepping verhewe is, met die mens na sy beeld geskep, het veroorsaak dat mens 

en natuur geskei is: mens word subjek en natuur objek. In die priesterlike 

skeppingsverhaal uit hierdie tyd verkry die mens heerskappy oor die aarde: ' ... bewoon 

die aarde en onderwerp (~::t:>) dit' (Gn 1 :28). kabas is 'n sterkwoord van onderdrukking 

watookvirverkragting gebruikword (Est7:8) (Hiebert 1996:156). Die Hebreeuse Bybel 

toon nogtans 'n respek vir die natuur (vgl Loader 1991). Dit is die post-eksiliese invloed 

van die Hellenistiese opvatting van die natuur as 'n onregeerbare vrou wat in bedwang 

gehou moes word, wat die deurslag gegee het dat, volgens Wainwright (1991 :281 ), 

'[w]omen .. .like the earth, have been objectified, controlled, dominated, raped and 

plundered.' Die hedendaagse ekologiese krisis, versterk deur die hierargiese denke van 

die modernisme, hou verband met die oorheersing van vroue (Klepper 1993:17-24). 
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Vandag is ekofeminisme 'n groeiende bewussyn wat ten doel het om die dinamiese 

interaksie en eenwees met die natuur te beklemtoon en terug te keer tot 'n eiesoortige 

godinaanbidding wat weer met die vroulike in die godheid erns maak (Klapper [2002D. 

Die twee opvallend konflikterende godsbegrippe wat in die ou Nabye Oosterse 

religieuse simboolsisteem voorgekom het - die van die godinne uit die polite"istiese 

natuurreligiee en die monote"istiese god van ou Israel wat bo die natuur verhewe is -

verdien kort kommentaar. Die godinaanbidding uit die derde tot tweede millenium VAJ 

in Mesopotamie en Siro-Palestina was nie net 'n religie vir vroue nie. Die godinne was 

saam met die manlike gode deel van die panteon van die amptelike religie waarin hulle 

die natuurkragte verteenwoordig het (Frymer-Kensky 1992:vii). Mettertyd, het ons 

gesien, het hulle stemme stil geword. In Israel het Jahwe die enigste god geword en 

moes aile natuurgode, oak die manlike Baal en Mot, van die ton eel verdwyn (vgl Albertz 

1994a:153). Die gevolg was dat Jahwe die funksies van die hele panteon van 

natuurgode moes absorbeer. Die monote"iserende groepe (vgl die priesterskrywers 

hierbo) het hom as skeppergod bo die natuur en in beheer van die natuur geplaas. In 

die Hebreeuse Bybel is talle verwysings na Jahwe wat Baal se eienskappe as storm god 

oorgeneem het (vgl Frymer-Kensky 1992:83-99). Hy aileen moes ook na die intieme 

behoeftes van die vrou omsien. As transendente, hoe god, was hy egter ervaar as 

onbetrokke by die landbougemeenskap se behoeftes en het die gewone lsraeliet 

haar/hom steed~ tot die vrugbaarheidsgodinne en die dinamiese natuurgode gewend 

(vgl hoofstuk drie, § 3.2.3; Eliade 1959:125-126; Boshoff 1994:226-227). Die twee 

godsbegrippe het tot die ballingskap naasmekaar bly voortbestaan. 

Vervolgens kry ons 'n prentjie van fonteine as metafoor vir Jahwe, die enigste god in 

die Jahwe-religie. 

6.5 Jahwe as 'n fontein van lewe 

Met ons kennis van fonteine en putte in die ou Israel tot dusver, is dit verstaanbaar dat 

die positiewe ervarings en waardes wat daaraan geheg was, metafories op Jahwe self 
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oorgedra is, want 'human beings, when speaking of God, quite naturally choose 

language which will project onto the divinity the highest values that they hold' (Klepper 

[2002]). Soos die waterbronne in 'n dorstige land, is Jahwe vir Israel misterieus, 

lewegewend, standhoudend en hulle bron van sekuriteit. By Jahwe, soos by Palestina 

se watergate, ervaar die lsraeliete die lewe sinvol en ge·integreerd te midde van 

eksistensiele krisisse wat as aanslae van die chaosmagte beleef is. Die skrywer van 

Psalm 63:2 verwoord dit as volg: '0 God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, 

my liggaam smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water.' 

Fonteine word deurgaans weens hulle lewegewende eienskap op Jahwe gekarteer: 

Jahwe is 'n 'fontein van die lewe' of 'n 'fontein van lewende water'. In die ikonografie 

en die ou Nabye Oosterse beeldkuns gee die 'vloeiende vaas'- en die 'god met 

waterstrome'-motief vir ons 'n insig in die voorstellingswereld onderliggend aan die 

metafoor. Van Buren (1933), in 'n monografie oor hierdie motiefgroep, se dat of die 

waterstrome uit 'n vaas vloei (vgl fig 3, 4, 39), of uit die liggaam van die godheid (fig 

5), dit 'n enkele konsep vorm, 'that of the beneficent deity who pours the waters of life 

upon man (sic) and nature ... an outward and visible sign of the wondrous blessings 

bestowed by the divine munificence' (Van Buren 1933:1). 

Jahwe en /ewe was feitlik sinoniem in die godsbeskouing van die Hebreeuse Bybel: die 

goedheid van Jahwe word slegs in die land van die lewende ervaar (Ps 27:13); die wat 

hom vind, het die /ewe gevind (Spr 8:35); hy gee /ewe aan die goddelose wat reg doen 

(Esg 33:15) (vgl Feldman 1977:25). Om in die tempe! in sy teenwoordigheid te wees, 

was om te 'lewe'. Die dood het die lsraeliet nie net uit die steer van die lewe 

weggeneem nie, maar uit die teenwoordigheid van haar/sy god. In die driedelige 

gelaagdheid van die kosmos in die lsraeliete se voorstellingswereld (hemel, aarde en 

tehom, die 'diepte' onder die aarde), was she'olin die onderste gebied, 'the distant, cut

off, watery abode of the dead' (Zevit 2001 :664), buite Jahwe se beheer en vanwaar hy 

nie bereik kon word nie (vgl hoofstuk 4 § 4.2.1). 

In die lig hiervan moet ons die fonteinmetafoor in die volgende teksgedeeltes verstaan. 
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6.5.1 Psalm 36:6-10: Jahwe is die fontein en die lig van die lewe 

Psalm 36 is 'n laat voor-eksiliese psalm wat hoort tot die Sions- of die Tempelteologie 

wat gegroei het rondom die oortuiging dat die tempel in Jerusalem oninneembaar was 

omdat Jahwe dit sy woonplek gemaak het. Die ballingskap sou hierdie teologie 

uiteindelik as vals bewys. Verse 6-1 0 is 'n klein himne wat in die middel van die psalm 

voorkom (Hossfeld & Zenger 1993:225, 227). Die himne is ryk aan metafore wat 

terselfdertyd op drie vlakke werksaam is: Jahwe as bron van /ewe word besing terwyl 

die psalmis sy mitiese wereldbeeld verraai en die rot van die tempe/ in die volk se 

nasionale teologie belig. Die fontein- en ligmetafore in vers 10 vorm die hoogtepunt van 

die himne aan die tempel. 

6 0 Jahwe, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in 
diewolke. 

7 U regverdigheid is soos die berge van God; u 
oordele is soos die groot watervloed; u red mens en 
dier, o God. 

8 Hoe kosbaar is u trou, o God! Daarom skuil die 
mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. 

9 In u huis geniet hulle oorvloed, u laat hulle drink uit 
die strome van u goedheid. 

10 U is die fontein van die lewe (o')')i1 11pn), in u lig 
sien ons die lig (my vertaling). 

In verse 6-7 kom die driedelige kosmos voor: hemel, aarde en tehom, die 'groot 

watervloed' onder die aarde. Jahwe se liefde en trou strek tot in die oneindigheid van 

die hemel (v 6); sy regverdigheid is soos die standvastigheid en onveranderlikheid van 

die Palestynse berge (v 7a), maar tehom spreek van sy oordeel. Hy red mens en dier 

van die watervloed (v 7b) en bied vir hulle 'n veilige toevlugsoord in die tempel op die 

Sionsberg. Die tempel is die lokus van lewe omdat Jahwe daar teenwoordig is, maar 

in konkrete terme, ook omdat dit hooggelee is, op die godeberg, buite bereik van die 

chaoswaters (Eiiade 1958:1 01 ; Hossfeld & Zenger 1993:227). Hier 'skuil die 
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mensekinders onder die skaduwee van u vleuels' (v 8).140 Hier kom die chaoswater in 

onskadelike, verfrissende strome (v 9b) en 'n lewegewende fontein voor (v 1 Oa) soos 

die fontein en die waterstroom uit die tempel wat ons vroeer in Esegiel se visioen (Esg 

42: 1-12) teegekom het. 

Jahwe is self die fontein en die bron van lewe (v 1 Oa). In vers 1 Ob is hy ook die bron 

van lig: ' .. .in u lig sien ons die lig'. Die 'lewe is lig'-metafoor veronderstel dat die dood 

duisternis moet wees en in die psalms word die doderyk dan ook as 'n plek van 

ondeurdringbare duisternis beskryf (vgl Pss 49:20b; 88:7; so-ook fig 17). Hierdie mooi 

uitdrukking wil se dat teenoor die duisternis van die dood, daar lewe in Jahwe se 

teenwoordigheid is- in die lig van sy skynende aangesig (Kraus 1988:400). 

In die bybehore en meubilering van die tempel was die simboliese teenwoordigheid van 

Jahwe as fontein en lig van die lewe konkreet sigbaar in onderskeidelik die water van 

die 'bronssee' (1 Kon 7:23-26) en die sewe-arm-kandelare (Eks 25:31-40; 37:17-24) 

(Antonelli 1995:205-208; Keel1997: 136, 186). Die bronssee was 'n enorme brans kom 

met water wat op twaalf brons bulbeelde gerus het. Die 'see' het in die voorhof van die 

tempel gestaan en is deur die priesters gebruik vir rituele reiniging. 

Die term 'see' (o')) en die feit dat soortgelyke komme in Mesopotamiese tempels, £!PS0 

(soetwater oseaan) geheet het, het die vermoede laat ontstaan dat die bronssee vir die 

lsraeliete 'n voorstelling was van die kosmiese oeroseaan waaruit die aarde geskep is 

(King 1993: 117; DeVaux 1973:328). Dit simboliseer orde uit chaos; lewe uit nie-lewe. 

Op 'n vierkantige kultuskom uit die Assurtempel wat deur Sanherib (704-681 VAJ) aan 

die god Assur gewy is {fig 41), word 'n bebaarde godheid met 'n vaas waaruit vier 

waterstrome vloei, op elke hoek van die kom uitgebeeld (die regterkantse figuur). 

Tussenin kom dieselfde figuur in vlakker relief voor (die figuur links). 

140Vgl Cornelius (1994:202} vir die konsep van die gevleuelde son wat in Egipte ontstaan het en 
vandaar langs 'n omweg die Hebreeuse Bybel bereik het (vgl Pss 57:1 b; 91 :4). Ook in Mal4:2a kom die 
gedagte van die 'son van geregtigheid' met 'genesing onder sy vleuels' voor. Die onderliggende gedagte 
is bloot die van 'n moedervoel wat haar beskermende vlerke oor haar kleintjies uitstrek (Hossfeld & 
Zenger 1993:227}. 
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Fig 41 

Priesters van Ea-Enki, die Mesopotamiese god van die soetwaters, geklee in hulle 

kenmerkende visvelmantels, skep van die heilige water (Keel1997:137-138, fig 185; 

Van Buren 1945: 132). Klaarblyklik word die vrugbaarheids/lewegewende aspek van die 

oeroseaan uitgebeeld. 

Die muurtekening van 'n menora in 'n Europese sinagoge (fig 42) dateer uit 244 AJ. 

Dit stem ooreen met die beskrywing van die sewe-arm-kandelare in Eksodus 25:31-40, 

37:17-24 en Sagaria 4:2 wat in die binnehof van die tabernakel en die Salomoniese 

tempel by die tafel met die toonbrode gestaan het (Keel 1997:165, fig 227). 

Fig42 



205 

6.5.2 Jeremia 2:13: Jahwe as fontein van lewende water 

Die bekende woorde van Jeremia 2:13 moet verstaan word teen die agtergrond van 

die profeet se optrede in die laaste wankelende jare van die Suidryk (609-586 VAJ). 

Hy het die vernietiging van Jerusalem deur die Babiloniers voorsien, daarteen 

gewaarsku en dit uiteindelik self beleef. Hy was gekant teen die nasion ale teologie se 

vertroue in die onaantasbaarheid van die tempel en vanuit die verbondsteologie sien 

hy die oorsaak vir Juda se dreigende ondergang as 'n verbreking van hulle 

verbondsverpligtings teenoor Jahwe. Hy verteenwoordig die Jahwe-alleenstandpunt 

wat aile vorms van religieuse sinkretisme veroordeel: 

Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: 
My die fontein (ij:nn) van lewende water, 
het hulle verlaat 
en vir hulle reenbakke (nY1N:t) uitgekap, 
gebarste reenbakke wat geen water hou nie (my vertaling). 

Die analogie is duidelik: Israel het vir Jahwe, wat soos 'n betroubare fontein hulle 

lewensbron was, om die een of ander rede verlaat en die Baals begin aanbid wat soos 

nuttelose, lekkende reenwaterbakke nie aan hulle lewensbehoeftes kon voorsien nie. 

Dit het 'n breuk in die verbondsverhouding met Jahwe veroorsaak en daarom is die 

volk in die benarde situasie waarin hulle verkeer. Daarom ook verdien hulle die 

onafwendbare oordeel wat voorle. Met hierdie uitleg is die kommentare dit eens (vgl 

Carroll 1986:126-127; Lundblom 1999:268). 

In die lig van wat ons hierbo uit die fontein- en putmetafore van Hooglied 4:12,15 en 

Spreuke 5:15-18 wys geword het, kry die gedeelte egter 'n ander beklemtoning. Die 

profete gebruik dikwels huweliks- en seksuele metafore om die verhouding tussen 

Jahwe en Israel, of Jahwe en 'n spesifike stad (gewoonlik die hoofstad as 

verteenwoordigend van die land en haar inwoners) uit te druk.141 Volgens Weems 

141Hosea pas die beeld toe op Samaria (Hos 2); Jeremia (Jer 13:27), Esegiel (Esg 16;23) en Jesaja 
(Jes 3:16-17) op Jerusalem en Nahum op Nineve (Nah 3:4-7). Nahum gebruik nie die huweliksmetafoor 
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(1995:41) '[t]he prophets repeatedly employed the marriage metaphor to rationalize 

Israel's (impending) destruction and to show that Israel was getting what Israel 

deserved.' Belangrik is dat Jahwe altyd in so'n geval as die getroue man voorgestel 

word en die stad, of die volk, as die owerspelige vrou wat hom verlaat om ontug te 

pleeg met ander gode. In hierdie geval laat die fonteinmetafoor ons toe om die 

genderrolle om te keer (DeRoche 1981 :368-371). 

Dit is nou reeds duidelik dat fonteine en putte.deel was van die ou Nabye Oosterse 

vroulike en seksuele verbeelding. As Jeremia dus die volk daarvan beskuldig dat hulle 

Jahwe, die fontein van lewende water verlaat het, word Israel (die man) daarvan 

beskuldig dat hy Jahwe (sy beminde en vrou) in die steek gelaat het. Met die verwyt dat 

Israel vir 'hom self' waterbakke uitgekap het, word 'n seksuele metafoor gebruik om te 

se dat Israel owerspel gepleeg het met ander vroue, die Baals, wat steriel en onbevoeg 

is om te voldoen aan 'n wederkerige liefdes/verbondsverhouding. Die omgekeerde 

aanwending van die huweliksmetafoor vir die verhouding tussen Jahwe en Israel in 

hierdie gedeelte, is uitsonderlik en enig in die profetiese boeke (vgl DeRoche 

1981:371). 

Jeremia se metafoor het 'n ironiese naklank (Carroll 1986:127), ashy in 15:18 op 'n 

emosionele laagtepunt in sy lewe kla: 

U is vir my 'n bedrieglike stroom, 
waters waarop ek nie kan vertrou nie (my vertaling). 

Hierdeur illustreer die skrywer/profeet vanuit sy ervaring met die wisselvalligheid 

rondom die beskikbaarheid van water in die warm Palestynse somers beide die 

ordelike en chaotiese, oftewel, die integrerende en disintegrerende aard van religie. 

Met tye is Jahwe sy sekuriteit- sy betroubare lewegewende fontein -: maar fonteine kan 

ook teleurstel, en die dualisme is 'n gegewe van die werklikheid waarmee die religieuse 

mens moet rekening hou. 

nie, maar die stad word as 'n prostituut en Jahwe as 'n vergeldende man wat haar verneder, uitgebeeld. 
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6.6 Fonteine as 'n wysheidsbeginsel 

In die boek Spreuke kom 'n aantal spreuke voor wat die wysheid in terme van fonteine 

verstaan. Hierbo (§ 6.3.2) het ons gesien dat die wysheidsleraars advies gee oor hoe 

om 'n gesonde, praktiese greep op die werklikheid te kry, gebaseer op insig en beg rip, 

en daarvolgens te lewe.lnsig en begrip gee uitdrukking aan die konsep 'wysheid', maar 

ook terme soos regverdigheid en onderrig, wat voorkom in die metaforiese spreuke wat 

vervolgens bespreek word, verwys na die wysheid.142 Ten slotte moet besin word oor 

waarom fonteine en water in die denke van die mens deur die eeue met wysheid en 

waarheid in verband gebring is (vgl Selbmann 1995:1310143). 

6.6.1 Die fonteinmetafoor in die Spreukeboek 

6.6. 1. 1 Spreuke 10:11: Die mond van die regverdige is 'n fontein van die /ewe, maar 
die mond van die goddelose verberg geweld. 

Die spreuk het betrekking op die bydrae wat die woorde van die regverdige in die 

gemeenskap kan maak teenoor die skade wat die woorde van die goddelose kan 

aanrig. Die woorde uit die regverdige (of die wyse) se mond is vrugbaar soos die water 
--· -. 

uit 'n fontein in 'n dors land, in die sin dat dit en positiewe resultate tot gevolg het (vgl 

Ploger 1984:125). As die goddelose daarenteen praat, is daar onderliggende kwaad 

in haar/sy woorde verskuil wat negatiewe gevolge kan he. Hierin is iets merkbaar van 

die eietydse idioom 'wat die hart van vol is, loop die mond van oor', wat heel gepas vir 

die konteks, 'n watermetafoor bevat. 

6.6. 1.2 Spreuke 13:14: Die onderrig van die wyse is 'n fontein van /ewe, om die strikke 
van die dood te ontwyk. 

Die formulering van hierdie spreuk is identies aan die volgende een (14:27), behalwe 

dat die fontein op die onderrig (n,·m, t6ra) van die wysheidsleraar of die ouer gekarteer 

142Fox (2000:28-39) en Woodcock (1995: 111-119) bespreek die terme wat met wysheid verband hou 

en in die lsraelitiese wysheid plaasvervangend daarvoor gebruik kan word. 
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word. Die betekenis is soortgelyk: die advies van ingeligte, ervare persone is lewende 

bronne van hulp en Ieiding (vgl Fishbane 1992:5; Ploger 1984:158). Soos 

standhoudende, betroubare fonteine in doodsbedreigende omstandighede, bied dit 

versterking en lewe as die lewenskwaliteit laag is. Die 'strikke van die dood' wag vir 

diegene wat weier om na wyse raad te luister. 

6.6.1.3 Spreuke 14:27: Die vrees van Jahwe is 'n fontein van die /ewe, om van die 
strikke van die dood af te wyk. 

Die vrees van Jahwe is die motto van die boek Spreuke (Fox 2000:67). In die proloog 

van die boek (Spr 1:1-7), word dit 'die begin van kennis' genoem (1:7). Dit is nie 

wysheid nie, maar die voorvereiste vir wysheid, die sfeer waarbinne wysheid kan 

realiseer. Dit is inherent 'n religieuse deug en behels 'n diep ontsag vir Jahwe waaruit 

etiese optrede vanselfsprekend voortvloei (vgl Ploger 1984:174; Me Kane 1977:474). 

Die wat Jahwe vrees, het die vermoe om te onderskei tussen lewensgevaarlike 

situasies en lewensonderhoudende situasies en om 'n keuse vir die I ewe te maak. Die 

vrees van Jahwe word in die spreuk met 'n fontein, vir die lsraeliete die mees voor die 

handliggende bron van lewe, gelyk gestel. Die dood is soos 'n jagter wat strikke stel om 

die onbedagte slagoffer vas te trek.143 Die wat nie in die vrees van Jahwe lewe nie, is 

dwaas. Hulle is soos diere of voels wat nie die kennis van onderskeiding het nie en die 

slagoffers van dodelike wippe word (McKane 1977:455). 

6. 6. 1.4 Spreuke 16:22: Goeie insig is 'n fontein van /ewe vir die wat dit besit, maar die 
teregwysing van sotte is sotheid. 

lnsig, of begrip (wysheid), is 'n onfeilbare bron van vitaliteit vir die wat daaroor beskik. 

Om die dwase wat geen insig het nie, te probeer teregwys, is op sigself 'n daad van 

sotheid omdat dit tevergeefs sou wees (vgl Hubbard 1989:323; McKane 1977:490). 

143Vgl Spr 29:25 en die strikke van die 'slegte' vrou in Spr 7:23. 
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6.6.1.5 Spreuke 18:4: Die woorde van 'n manse mond is diep waters, 'n stroom wat 
bruis, 'n fontein van wysheid. 

In hierdie spreuk word die wysheid in terme van taal, spraak en woorde -letterlik dit wat 

by die mond/fontein uitkom beskryf. Die diep waters suggereer die diepsinnigheid van 

die wyse persoon se woorde. Volgens Bachelard (1983:ix): 'Water imagery impels us 

to seek the profound level of any experience. Depth always feels like watery depth.' Die 

stroom en die fontein suggereer dat die wyse se woorde maklik en vrylik vloei sander 

dat die bron daarvan ooit opdroog (vgl Ploger 1984:211). Om in die droe Palestynse 

konteks die wysheid in fontein- en watermetafore te giet, was 'n huldeblyk aan die 

wysheidsleraars. 

6.6.1.6 Spreuke 25:26: 'n Troebel fontein en 'n vuil bron is die regverdige wat wankel 

voor die goddelose. 

Die prentjie wat hier geskets word, is van 'n fontein of 'n put waarvan die water deur 

malende suipdiere sander behoorlike toesig, bevuil en gekontamineer is. Die water is 

nutteloos vir drink- en kookdoeleindes (McKane 1977:592). Om toe te laat dat 'n 

watergat in die woestyn deur diere besoedel word, word steeds deur die bedoe"ine as 

onvergeeflik beskou (vgl Braunlich 1925:62). 'n Regverdige mens wat toegee aan 

sondige versoekings, is soos 'n besoedelde fontein wat die wat daarvan afhanklik is in 

die steek laat. So'n persoon skok die vertroue van ander wat na haar/hom opsien en 

haar/sy lewe as rolmodel gebruik. 

Opsommenderwys oor fontaine as metafoor vir wysheid, beskryf Selbmann ( 1995:131) 

die verband tussen water en fontaine en die mens se soeke na waarheid en wysheid 

as volg: 

lhr (die mensdom se) Wunsch nach klaren Gedanken, ihr Durst nach 
lebendigem Wissen, ihre Sehnsucht nach tiefen Erkentnissen waren 
gross. Was aber war klarer und lebendiger als ein Quell? .... lm 
ubertragenen Sinne sprechen wir von 'Quellen des Wissens' und 
'Brunnen der Weisheit'. Wir berufen uns auf 'wissenschaftliche Quellen'. 
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Auf unserer Suche nach Wahrheit wollen wir nicht 'an die Oberflache 
bleiben', sondern, 'in die Tiefe dringen', unser Wissen 'vertiefen'. Doch 
nicht nur die Klarheit und die Tiefe, sondern auch der Fluss, der Strom 
des Wassers, rufen die Vorstellung von Erkenntnis hervor. Wenn ... 
unsere Gedanken und Satze "fliessen", haben wir das begiOckende 
GefOhl, geistig voranzukommen. 

Die arga"iese opvatting dat 'das nasse Element' profetiese en wysheidskragte besit, het 

ons vroeer teegekom in Ea-Enki, die Mesopotamiese god van apsO, die 

soetwateroseaan, heer van fonteine en putte wat uit oeroseaan ontspring (vgl hoofstuk 

vier, fig 14). Hywas die ewige wyse en vernuftige god. Aile geheime was in die dieptes 

opgesluit, so hy was heer van versteekte kennis, raadgewer van die gode en mense, 

god van orakels en regspraak. Aan hom het ook behoort die reinigende water wat met 

towerspreuke gepaard gaan (Van Buren 1933:9). Die kanaalwaterleiers van 

Mesopotamie het waargeneem dat water die vermoe het om op innoverende wyse 6m 

struikelblokke en hindernisse te kronkel en slinger en dit toegeskryf aan Ea-Enki se 

super intelligensie (Jacobsen 1976:112). Maar soos die geheim van die oorsprong van 

fontein - en putwater diep uit die aarde die ou Nabye Oosterlinge geterg het, was die 

wysheidsleraars weldeeglik daarvan bewus dat die diepste wysheid oor die godheid en 

die orde van die kosmos altyd verhul sou bly (Perdue 2000:52-53). 

6. 7 Samevattende gevolgtrekkings 

Fonteine en putte as brondomein van 'n metafoor het verskeie kenmerke wat toelaat 

dat hulle op verskillende teikendomeine en lewensterreine van die ou lsraeliete 

gekarteer word. Die basis daarvan is dat dit 'n kanaal is waaruit iets voortkom wat 

heilsaam en voordelig is. Hulle struktuur en funksie laat toe dat hulle metafories vir die 

vrou optree; hulle betroubaarheid en lewegewende eienskap maak van hulle gepaste 

metafore vir die god van Israel, en hulle diepte, misterie en helder water veroorsaak dat 

hulle slaag as metafore vir die wysheid. Metafore is egter perspektiwies. Dit het 'n 'is' 

en 'is nie'-karakter. Die vloeistof wat uit die metaforiese vroulike 'kanaal' voortkom, is 

nie altyd heilsaam en voordelig nie, maar onheilsaam en uitsluitend van die heiligdom 

en kultus vanuit die perspektief van die Priesterskrywers wat kriteria van rein en on rein 
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opgestel het om die nuwe volk na die ballingskap van 'n eksklusiewe identiteit te 

voorsien. 

In terme van die veranderlikheid en veelsydigheid van die fontein- en putmetafore in 

die die Hebreeuse Bybel, en ook in terme van die verskillende godsbegrippe wat deur 

die geskiedenis van die ou Nabye Ooste ontwikkel het, en die verskeidenheid van 

nuanses wat die 'fonteine in die wildernis'-motief van die vorige hoofstuk vertoon het, 

is Jacobsen (1976:19) se opmerking sentraal en 'n uiters relevante afsluiting vir die 

studie voordat tot die slotbevindings studie oorgegaan word: 

It is not only that older elements disappear and are replaced by new; 
often the old elements are retained and exist side by side with the new; 
and often too, these older elements, though seemingly unchanged, have 
in fact come to mean something quite different, have been reinterpreted 
to fit into a new system of meanings. 
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HOOFSTUK SEWE 

SLOTBEVINDINGS 

In die afsonderlike hoofstukke van die studie is die belangrikste resultate telkens 

saamgevat. In hierdie slothoofstuk word dus volstaan met enkele bondige bevindings 

wat terselfdertyd die oorkoepelende tendense en kernresultate van die studie uitdruk. 

Die bydrae van die studie le daarin dat dit 'n onder-nagevorsde tema in die veld van die 

godsdiensgeskiedenis van ou Israel bestudeer en dat die tema, die metodologie en 

interpretasie-strategie waarvoor gekies is, verrassende en waardevolle resultate 

opgelewer het. Die Ou-Testamentiese navorsingsgemeenskap in Suid-Afrika het sedert 

1970 twee wee ten opsigte van benaderings tot die bybelteks gevolg wat Le Roux in 

sy boek A story of two ways ( 1993) beskryf. Die twee wee is die teksimmanente, of wat 

ek die literere benadering noem, en die historiese benadering. Volgens die literere 

benadering word die Hebreeuse Bybel as 'n dokument bestudeer met min 

belangstelling in die wereld wat die dokument voortgebring · het terwyl die historiese 

benadering weldeeglik die wereld van die teks in ag neem. 'n Derde benadering is 

teologies, wat eksplisiet normatief te werk gaan of implisiet normatiewe ondertone het. 

In hierdie studie word doelbewus buite die teks van die Hebreeuse Bybel getree en op 

interdissiplinere wyse argeologiese bevindings geraadpleeg en van buitebybelse 

geskrifte en die ou Nabye Oosterse ikonografie gebruik gemaak om die groter konteks 

waarin die Hebreeuse Bybel ontstaan het, te rekonstrueer. Die metodologiese interesse 

van die studie is dus verbreed deur weg te beweeg van 'n eng teksbenadering. Dit is 

wat 'n historiese of godsdienswetenskaplike aanpak behels en op konsekwente wyse 

is die godsdienswetenskaplike kriteria in die studie toegepas. Wat die bevindings ten 

opsigte van fonteine en putte betref, het hierdie werkshipotese geblyk om besonder 

vrugbaar te wees. 

Die stu die het beslissend wegbeweeg van die hermeneutiese perspektief waarvolgens 

die religie van ou Israel heilshistories as vertikaal-geopenbaarde religie beskou word. 
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Die ou lsraeliete se religieuse belewenis is in hierdie studie hanteer as ingebed in die 

breedste politieke, ekonomiese, sosiale en geografiese samehange. Die religie van ou 

Israel is ge"interpreteer as deel van die natuurreligiee van die res van die Vrugbare 

Halfmaan met wie hulle die behoefte aan vrugbaarheid en 'n betrokke godheid volledig 

gedeelhet. 

Die feit dat in hierdie studie afskeid geneem is van 'n heilshistoriese metodologie, 

beteken egter nie dat fonteine en putte hulle religieuse betekenis verloor het nie. Die 

teendeel is waar. Hulle funksioneer nou as groot insiggewende teofaniee en 

hierofaniee. Die faktor religie, as verwysend na 'n transendente dimensie, kom nou juis 

in die spel, maar vanuit 'n ander perspektief. Die religieuse groei uit die argetipiese, 

evolusionere ingebedheid van die mens in die natuur. Gewoonlik word 'n keuse 

gemaak in die bestudering van religiee: daar word 6f openbaringsmatig met religiee 

omgegaan 6f positiwisties, waarmee ek hier bedoel gestroop van religieuse relevansie. 

Die studie het die religieuse implikasie van fonteine en putte ontwikkel deur dit nie net 

'n kultuurhistoriese saak te maak nie, maar 'n argetipiese, hierofaniese betekenis 

daaraan te heg. Dit beteken dat daar 'n verbintenis met die homoversele, algemeen

menslike religieuse bewussyn in wyer werelde van interrelasies bestaan het. 

In die studie is die feministiese, of meer spesifiek, die vroue-teologiese inslag 

deurgaans 'n bepalende faktor. Fonteine en putte as studie-onderwerp het 'n unieke 

invalshoek gebied waardeur die status van die vrou in ou Israel, haar seksualiteit, 

huishoudelike take, haar religie en haar posisie in die kultus onder die soeklig gekom 

het. Die stem van die vrou is vanuit 'n nuwe perspektief hoorbaar gemaak en daardeur 

word 'n relevante bydrae tot die veelbesproke kwessie van die vrou se posisie in die 

kerk en die teologie van vandag gelewer. 

Die tema van fonteine en putte het ook 'n buitengewone venster gebied op die 

dinamiek van die religie van ou Israel in die bree kontekste waarin dit voorgekom het. 

Die teorie van religie waarvoor die studie gekies het, was geslaagd in die sin dat 

Palestina se watergate werklik na vore gekom het as plekke van grenservarings tussen 
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lewe en dood en vrugbaarheid en onvrugbaarheid. Vrugbaarheid was 'n ekonomiese 

kategorie in die agrariese gemeenskap van die Hebreeuse Bybel en het die verskil 

tussen oorvloed en hongersnood beteken. Die dinamiek van religie as die dialektiek 

van integrering en die opbreek van integrasie, van orde en chaos, word geTIIustreer en 

gemanifesteer in die grondwaterbronne. 

Die studie het ook duidelik gemaak dat die religie(e) van ou Israel 'n multivorme 

komplekse konglomerasie van idees was, kondisionalisties vervleg met 'n groot aantal 

politieke, ekonomiese, sosiale, geografiese en ander faktore. Geen religie is 'n 

abstrakte gei"soleerde entiteit nie. Die proefskrif het die gelaagdheid van ou Israel se 

religie uitgewys deur die belangrike onderskeid tussen die amptelike religie van die 

intellektuele elite - hoofsaaklik die priesters en die profete (die 'groot tradisie') - en die 

populere aanbidding van die gewone mense (die 'klein tradisie') na vore te bring. Die 

verhaal oor die vroulike riviere van Maharashtra in lndie illustreer byvoorbeeld dat die 

verskynsel van groot teenoor klein tradisies eie aan aile religiee is. Wat ons in die 

oorgelewerde teks het, is 'n gefiltreerde, ideologiese, elite dokument van die groot 

tradisies. Wat hierdie studie gepoog het om te doen en in geslaag het, is om die 

stem me van klein tradisie te laat hoor. Normaalweg maak 'n teologiese werkswyse nie 

die onderskeid tussen groot en klein tradisies binne 'n religie nie. Sodanige werkswyse, 

wat in hierdie studie deurbreek is, perpetueer die gedagte dat die groot tradisie die 

normatiewe een is. 

Die tern a van die stu die het ook implikasies vir die debat tussen religie en ekologie. Die 

Hebreeuse Bybel word dikwels in die literatuur daarvan beskuldig dat die 'heers oor die 

natuur'-opdrag wat in die eerste skeppingsverhaal van die priesterskrywers voorkom, 

impetus gee aan die minagting van die natuur wat in ons tyd 'n groot bron van kommer 

is. Die feit dat die stu die die onlosmaaklike wisselwerking tussen fonteine en putte, die 

mense wat daarby betrokke was en hulle geloof sentraal stel, het sterk implikasies vir 

die religieuse vraagstelling in die algemeen omdat religie nie losgedink kan word van 

die konteks waaruit dit ontstaan het en die samehang daarvan met die natuur nie. Dit 
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weer, het belangrike ekologiese asook religieuse implikasies. Religie en natuur, die 

religie van ou Israel en hulle fonteine en putte, is wesenlik met mekaar verbind. 
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