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Hierdie boek is 'n vertaling ovan sewe artikels van Joel Weinberg wat gedurende die tydperk van lcn21cn7 in [(lio, Zeitschrift jilT di~ al"estamentli~ Wiss~nschaft en Aaa AntiqlUl Aazd~mica Scienlianun
Hungarica~ verskyn het. Di6 boek, wat nou as een volume aangebied word, en vertaal is deur Daniel L
Smith-Cbristopher, verskil van die oorspronldike deurdat Weinberg veranderings aan die Engelse manuskrip aangebring het en spesiaal 'n hoofstuk geskryf het waarin hy na twintig jaar terugkyk op sy aanovanJdike hipotese. 'n Mens sou dus kon aanneem dat hierdie weergawe die jonst~ stand van Weinberg se
standpunte weerspieel.
Et het hierdie bundel met teerheid en verwondering oor die omstaDdighede waarbinne dit uitgedink
en geskryf is, gelees. Weinberg se werk is in die eertydse Soviet-UDie as SioDi~tiese propaganda afgekam en hy Iron net in state soos Georgie en ArmeDie publiseer omdat daar geen amptelike anti-Semitiese
beleid was Die. Die meeste van sy artikels wat wel in die Weste gepubliseer is, is uit Litaue gesmokkel.
Die uitgangspunt van Weinberg se burgertempelgemeenskap berus op die naballingskapse sosiale en
ideologiese strukture, naamlik die rol van die huis van

di~

vaders (bit 'aMt) wat afgelei is van die voor-

ballingskapse milplJ1u2 (b161). Weinberg definieer dit soos volg:

[It] is an agnatic band which came into existence in the peculiar situation of the exile
and repatriation, and which unified a number of families that were related (either genuinely of fictionally). The essential characteristic of the bh 'aMt are large quantitative composition and a complicated inner structure, an obligatory genealogy and inclusion of the name of the bit 'aMt in the full name of each of its members and a conscious solidarity based on communal ownership of lands.

Weinberg meen om 'n gunstige faktor vir die totstandkoming van 56 'n gemeenskap te sien in die
manier waarop die Persiese owerheid hulle mag uitgeoefen het deur relatiewe selfbestuur aan plaaslike
owerhede te verskaf. ADder gunstige faktore vir die totstandkoming van die burgertempelgemeenskap in
Jehud (in die naballingskapse periode word Die meer van Juda gepraat Die, maar eerder van Jehud) is 'n
vrye beweging tussen mense wat tot migrasie aanleiding gegee het, 'n aktiewe verstedelikingsproses en
die vestiging van 'n kommoditeit ekonomie wat sosiale verskille vervaag tussen gemeenskappe het. Hierdie ontwikkeling het aan mense die geleentheid gebied om hulle losser van die regeringsektor te maak,
veral in die verowerde gebiede waar die druk van die regerlng die sterkste gevoel is. Deur hulle met die
tempel eIronomies te kon vereenselwig, is 'n eIronomiese spilpunt by die tempel geskep wat die moontlikheid vir sosiale en ekonomiese (en politieke) welvaart (hI 26) gebied het.
Hoewel hierdie siening baie meriete het, loop dit myns insiens op die rotse wanneer Weinberg dit
regverdig op grond van demografiese gegewens wat hy baseer op die tekste van Esra en Nehemia.
Demografiese gegewens van antieke gemeenskappe is moeilik bekombaar en tan Die opgelos word deur
bloot Bybelse gegewens op gesigswaarde te neem Die, veral as mens in ag neem dat baie van hierdie soort
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gegewens 'n ideale 1mul daarstel, dit wil

sa 'n fiktiewe gemeenskap ten eiude legitimasie te verskaf vir

die worsteleude teroggekeerde ballinge wat ten aansien van vyandigheid random hulle hulle eie potjie van
nuuts af probeer krap. Dit oeem nie weg dat Weinberg waarskynlik 'n puut beet het

IS

hy die gedagte

van burgertempelgemeenskap gebruik om 'n uaballingskapse sosiale organisasie daar te stel. Die manier
hoe hy dit doen, is egter problematies.
Weinberg is nie baie duidelik hoe bierdie 800rt gemeenskappe tot stand gekom het nie. In vergelyking met ander 800rtgelyke burgertempelgemeenskappe wat grand besit het, het die Palenstynse een geen
grand besit nie. Tog neem Weinberg aan dat grand beskikbaar was in Jerosalem wat deur die terugke-

rendes opgeeis is en binne die terugkerende families verdeel is. Maar terselfdertyd aanvaar hy dat die
eiendomme van diegene wat weggevoer is, vroeer deur die Babiloniese heersers aan ander groepe uitgedeel is. Hy sa egter glad nie hoe die oordrag van besit plaasgevind het nie. Dit is moeilik om die werking van die burgertempelgemeenskap in Palestina te verstaan as mens nie weet wat geword het van die
verowerde gebiede wat nou in Persiese besit gekom het nie. Dit lyk of Weinberg eenvoudig aanvaar dat
die ballinge, met die nuwe Persiese heerser aan die stuur, hulle oorspronklike gebiede kon terugkry. Die
moontlikheid daarvan km ek nie bestry nie, maar dit sou beteken het dat 'n ander groep mense van eiendom ontoeem is. 56 'n gebeurlikheid sou in ernstige konflik ontaard het. Elt weet nie of die Persiese regeerders so iets sou toelaat nie. Weinberg laat hom nie uit hoe die burgertempelgemeenskap se inbesitname van grand in die historiese werklikheid uiting gevind het nie.
Wat wel duidelik is, is dat die vestiging van die burgertempelgemeenskap kontroversieel was.
Weinberg lei dit af uit die verskilleude benamings wat gebruik word (hI 62vv). Die benoeming teruggekeerde ballinge is later laat vaar omdat. mense wat nie in ballngskap was nie, ook in die burgertempelgemeenskap opgeneem is. Die teenwoordigheid van agtergebIewene inwoners bione die burgertempelgemeenskap wek die indn1k dat die gemeenskap da1k nie so homogeen was as wat die Bybelgeskrifte dit wil
ha nie. Die benoeming Judeea is gebruik·deur die teenstanders van die burgertempelgemeenskap of die
Persiese owerheid, maar dit is uiteindelik deur die gemeenskap self oorgeoeem, omdat dit die gemeenskap skerp ouderskei van ander sosio-politieke strukture in Palestina. Die benoeming 'am ha' area is
deur die burgertempelgemeenskap gebruik om die teenstanders aan te dui. Weinberg wys bier op 'n interessante ontwikkeling: die begrip het eers op die stemgeregtigdes binne die volk Israel en grandeienaars
geciui,maat binne die sosio-politieke toneel van die uaballingskapse tydperk het bierdie benaming betrekking gehad op die groep van Samaria as vrye en stemgeregtigde burgers. Maar omdat hulle teen die
vestiging van die Jerusalemse burgertempelgemeenskap was, het die benaming 'n sterk negatiewe konnotasie gekry, sodat die term uiteiudelik ontwikkel tot die aauduiding van agterlikes en onopgevoedes (bl
71)!
Weinberg (hI 107) beskou heel tereg die ontwikkeling van die burgertempelgemeenskap nie net as
'n historiese religieuse verSkynsel nie. Volgens hom het nie net die sosio-ekonomiese ontwikkeling in
daardie tyd 'n groat rol gespeel nie, maar ook die opkoms van die staat en die interaksie tussen sentrale
en plaaslike administrasies. Binne bierdie raamwerk het verskeie restorasieplanne ontstaan onder die ballinge en diegene wat nie weggevoer is nie. Hy beskou nie die edik van Kores as die beginpunl

v~

'n

nuwe plaaslike administrasie vir Juda nie. Die imperiale heersers wou nie die plaaslike mag wat in Samaria gesetel was, uittart nie. Maar hulle het wel die terugkeer en die heropbou van die tempel gesteun.
Weinberg kom tot bierdie gevolgtrekking deurdat Sesbassar en Serubbabel geen amptelike Persiese titels
gehad het nie, maar bloot opgetree het in hulle hoedanigheid as leiers van 'n groep terogkerende ballinge.
Onder Darius I is die sentrale mag oor die tempel en die ontwikkeleude gemeenskap herbevestig,

ma8r

hulle het tog beperkte mate van selfregering onlVang (b1113).
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Die woelinge in Egipte en in 8irie in die tweede helfte van die vyfde eeu het die Persiese mag in
Palestina in gevaar gestet. Die daadwerklike optrede van Artaxerxes I deur 'n persoon amptelik as die
Persiese verteenwoordiger in Jerusalem Ban te stel, was volgens Weinberg gemik om 'n buffer met Egipte
te step. Vir die oDtluikende gemeenskap in Jerusalem het dit meet godsdienstige bete1renis as polilieke
betekenis gehad (vanuit die tekste van KroDieke, Esra en Nehemia is dit beskou as komende van die hand
van Jahwe). Omdat die Persiese regeerder hierdeur sy hand op die gebied verstewig het, het dit beteken
dat die oDtluikende burgertempelgemcenskap Die langer hulle onafbankl;kheid van die Persiese regeerder
sal soek Die. Trouens, hulle was nou meet as ooit aangewese maar op die sentrale Persiese mag. Weinberg meen dat hierdie stap 'n konflik tussen die burgertempelgemeenskap se administrasie en die satraap
van Samaria veroorsaak het, .sodat die sligting van 'n provinsie vir Jehud noodgedwonge geword het.
Die regering van die provinsie het hiermee steeds in die bande van die Persiese maghebber gebly, terwyl
die burgertempelgemeenskap plaaslik bestuur is. Volgens Weinberg was Nehemia Die die goewerneur
van die provinsie van Jehud .Die, maar alleen die leier van die gemeenskap in die provinsie Jehud. Die
saambestaan en differensiasie tussen hierdie twee magte het op die lang duur daartoe gelei dat die twee in
die vierde eeu nader· aanmekaar gekom het, toe die amp van die hoCipriester van die tempel uiteindelik
met die goewemeurskap van die provinsie saamgeval het (hI 125).

In die slothoofstuk van die boek lewer Weinberg as 't ware repliek op sy teorie van twinlig jaar gelede. Oaar is nib wat hy wit veraoder Die, maar eerder in 'n ander lig wit stel. Hy verdedig homself
teen die kriliek wat geopper is oor sy siening van die demografie van daardie tyd. Hy meen dat die bron-

ne Die so duister is as wat gemeen word Die en dat die verskil tussen teorie en praktyk in die historiese
wetenskap Die so ver verwyderd is as wat vertel word Die. Hy voeg egter 'n paar ander argumente by om
sy eie sieDing oor die naballingskapse tydperk te ondersteun. Van die belangrikste is die volgende:

•

Eerstens meen hy dat die ervaring van die veDieliging van die Joodse staat van Juda verskillend ervaar is deur diegene wat weggevoer is en diegene wat agtergebly het. Hy meen dat di6 wat agter
gebly het, gedurig herinner is

Ban

die vryheid wat hulle verloor het, terwyl diegene wat weggevoer

is, hoewel hulle iets dergeliks ervaar het, tog beter daaraan

toe was mndat hulle solidariteit in die

vreemde ervaar het met ander weggevoerdes van aoder lande. Hulle was almal van dieselfde sosiale
klas. Vanwee di6 verskil in ervaring, so meen Weinberg, is daar ook 'n verskil in die siening oor
restourasieplanne vir die volk.
•

Tweedens meen Weinberg dat die ontwikkeling van die gemeenskap tot 'n burgertempelgemeeDSkap

bepaal is deur minstens drie ro1spelers: die Persiese heersers wat 'n buffer en oodersteuningsgroep
teen Egipte wou veslig, 'n groep ballinge wat uit eie beweging teruggekom het (die beweegredes

word Die genoem Die) en 'n groep agtergeblewene .nie-ballinge wat uiteindelik in die burgertempelgemeenskap opgeneem is. Weinberg spel egter Die uit hoe hierdie drie roDe op mekaar ingewerk
het Die. Of dit alles evolusion6r en sonder struweling verloop het, is te betwyfel as mens in as moet
neem dat die vesliging van die balliDge geskied het te midde van 'n vyandelike omgewing.
•

Derdens l~ Weinberg klem daarop dat daar uiteindelike ses burgertempelgemeenskape in die provinsie van Juda was.

•

Vierdens meen hy ook dat daar deeglik onderskei moet word tussen die burgertempelgemeenskap,
die doIp en die tempel. Hy meen dat hierdie drie is drie lipologiese en funksioneel verskilleode in-
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BteIlings wat Die 'n bierargiese struktuur vorm in terme van beheer en ondergeskiktheid Die. Hulle
staan 108 van mekaar en is veel meer in interaksie

met mekaar gekoppel.

Ter opsomming km ges6 word dat die boek baie inligting en 'n interessaDte bipotese oor die naballingskapse gemeenskap bied. Vir iemaod wat 'n preek wil maak uit 'n teks wat in daardie tydperk geskryf is, bied die boek 'n vars kykie op die leefw6reld van die teJuggekeerde ballinge. Weinberg se siening bied goeie stof waarmee sodanige tekste opnuut (en totaal anders) san luisteraars belig km word.
Vir die meer gesofistikeerde leser bied die boek eweoeens goeie argumente met betrekking tot die struktour en werking van die Persiese heerskappy in Jehud. Maar in bierdie geval sal Weinberg se argumente
met grater noukeurigheid besigtig moet word. Ten spyte van die problematiese aard van sommige van
die argumente in die boek, lewer Weinberg myns insiens 'n groat bydrae tot ons kenois van daardie tyd.
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'Although the Kakure Kirishitan have lacked the circumstances or simply the desire to write or rewrite

The beginning of Maven and
Koto): Their sacred tale. But without knowledge and experience of the Ka-

their own history, they did, however, compose one unforgettable work -

earth (l'enchi Hajimari

110

kure Kirishitan, this fascinating and bewildering amalgam of legends and tales is difficult to interpret. '
With these words the mthor of this book summarizes the content of the book. It is a translation of

The beginning of Maven and earth', the Bible of the Kakure Kirishitan, a small and underground group of
hidden Christians in Japan. In a fascinating tale he discusses the coming of Christianity to Japan in a
long introduction. After the first Europeans (the Portuguese) landed there in 1543, a man from Kago-

shima named Yajiri, who was wlUlted for manslmghter, escaped to Portugal aboard a Portuguese ship.
In Portugal he was baptized in 1548 and studied at the Jesuit College of St Pm!. His contact with the
Jesuit missionary, Francis Xavier. resulted in the starting of the Jesuit evangelization movement in Japan.
By 1519 converts to Christianity there already numbered 100,000.
More important for the aim of this book is the change in attitude towards Christianity and the persecutions that followed. The all-important edict of 1614, condemning the Christian religion as the 0pponent of Confucian morality. Buddhist law

and the Sbinto way, cannot go unmentiooed, becmse that edict

resulted in Christians being compelled to recant their faith and prominent Japanese Christians being sent

into exile. Those who did not comply were subject to divine punishment. Many Christians accepted

martyrdom rather than deny their faith, while others opted to conceal their religion the clandestine Christian tradition.

the beginning of
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