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Eldad de Daniet - een reisverhaal

Een wel zeer originele figuur in het gezelschap van joodse reizigers in de

Middeleeuwen is de 9e-eeuwse Eldad ben Machli, beter bekend als Eldad

ha-Dani. De tekst die we hier presenteren, is "verhaal 2", een gedeelte uit het

complex van teksten dat bekend staat als "Sefer Eldad ha-Dani". 

Volgens eigen zeggen is Eldad een zoon van de verloren stam Dan. Met zijn

relaas komen we midden in de discussie terecht over de Tien Stammen van

Israël, waarvan Eldad er in Afrika vier aanwijst, en bij de vraag of er naast het

rabbijnse jodendom in Palestina en Babylonië nog andere en mogelijk oudere

vormen van joods leven en halacha hebben voortbestaan in Afrika en Azië.

Eldad's reisverslag vertelt van Ethiopië, de rivier Sambation, joodse stammen in

verre streken van Medië en Perzië. Hij vermeldt regels voor tarfoet en sjechita1

die strenger zijn dan die van Misjna en Talmoed. Hij spreekt zuiver Hebreeuws2

en leert ons waarachtig enkele oude woorden die we uit Tenach niet kennen. Tot

onze vreugde schuwt hij de sterke verhalen niet.

Een fantast? Belangrijke geleerden3 als Graetz en Steinschneider, beschouwen

de tekst als een vervalsing, de man zelf als een avonturier en bedrieger.

A. Epstein meent dat Eldad’s reisverhaal, ondanks wat fantastische trekjes,

zeker historische waarde heeft. Een feit is dat vanaf 1985 de Ethiopische joden

(Beta Israel, Falasja's) naar Israël zijn gehaald (Operatie Mozes, Jozua en

Salomo) en dat hun gebruiken afwijken van die van het rabbijnse jodendom.

Het Hebreeuws van deze tekst is het zogenaamde Rabbijns of Misjna-

Hebreeuws. Enkele kenmerken van deze taalfase in vergelijking met het Bijbels

Hebreeuws: het gebruik van �J in plaats van r �J�t. de tendens om minder status

constructus (smichoet) en minder aangehechte persoonlijke voornaamwoorden

te gebruiken en vaker voorzetsels, de vervanging van de slot-meem van het

meervoud door een noen (b.v. ihj,up, ihaug, overigens niet systematisch in

deze tekst). Zeer opmerkelijk is de vereenvoudiging van het werkwoord-

systeem: het bijna modern gebruik van het deelwoord koteel als tegenwoordige

tijd, van het perfectum katal als verleden en het imperfectum jiktol als

toekomende tijd. De consecutieve vorm wekatal heeft zijn toekomende

betekenis verloren, het klassieke narrativum wajjiktol komt nog wel geregeld

[1] regels betreffende rituele eetbaarheid en slacht; Eldad is geen karaïet die de mondelinge

wet verwerpt, maar de praktische toepassing van de mondelinge wet bij zijn stam wijkt af van

die van de rabbijnen; [2] lesjon hakodesj, klassiek of Bijbels Hebreeuws; [3] zie de kleine

bibliografie achterin;



voor, mogelijk als echo van Tenach-teksten. De tekst is doorgaans doorspekt

met citaten uit Tenach. De woordenschat van het Misjna-Hebreeuws heeft veel

leenwoorden uit het Aramees en in mindere mate uit het Grieks en het Latijn.

We willen ons hier ver houden van historische, ethnopolitieke of halachische

bespiegelingen en maar gewoon genieten van een gedeelte uit het relaas van

deze reiziger uit de 9e eeuw.



Titelblad van de uitgave van A. Epstein, 1891



1hbsv sskt rpx
//c ruphx
/lknv ubhvkt ka una jc,ah 'ktrah hvkt wv oac
/ubk i,bu ,unutv kfn ktrahc rjca ohfknv hfkn
5h �j �u ohrah ,«u �m �n 'ubfu,c gyb okug hhju ,nt ,ru,
/ohhek ofcck umntu uezj vkudv hbc ubhjt o,tu 'ovc
/ubumr ohaug ktraha inz kf hf 'vbnzc ubhvkt ,umn
/ouen ka1ofk oukau /ovc ,ykua iuaku vnut iht 
/ouen ub,rtp, rhg ohkaurhk oukau vkudv hbc ubhjt

10sus ,hc ,ufkn ouenu ohudc k�KUjnv ubhvkt ,hc
/hase s(d(b �F i �UUf �n ouenu vesmu ypan vaga vsuvhu
/vh ,ru, hbnutu ktrah hbez kfk oukau ohasev
/kusd vsuvhu ktrah hyca kf vhhuku vhbvf vharpnu
/thcbcu ubhvkt wvc ofcck ezjh ktv /iuyeuvan ,nt

15/wv scg ehsmv ubhcr
/sskt exg kg iuruah hyca ubhjtk rpxb uhafgu
/tuva ,umrtv kfc u,thmh vhv lht 'vz kf shdnv hbsv
/ k �m*t(b2vnfn ukhmvu kusd xb oav uk vagu is ycan 
/,umrtv uktk ,tmk uhkg urcga ,urm vnfu ,unuen

20uhbhbg vkudc ohrzupnv ktrah hbc kfk shdvk ,fkk
/ock kg rcsku ,unjb o,ut r ,Gck umrt ihbgu
/,ucuy ohrcs3/
/hbt ubxbfb /auf hrvbk rcgn h,thmh vhv lfu /1
/habt og rujxk vbye vbhpxc rat ycan sjt hsuvhu

25c ,/�H �u vkhkv hmjc hvhu /,ubhpxv4ezju kusd jur wv 
[1] `wv5[2] `?tmh 's �rp �b5[3] 5`ohcuy :kwwm [4] [`jh 'zne ohkhv,] 'khgpv cab :ara5
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1 Het boek van Eldad de Daniet

Vertelling 2

 In de naam van de Eeuwige, de God van Israël, geprezen zij de Naam van

onze God de koning van de koningen der koningen, Die Israël heeft

uitverkoren uit alle volkeren en Die ons 

5 een leer van waarheid heeft gegeven en eeuwig leven in ons midden heeft

geplant, geboden voor de oprechten opdat zij daardoor zouden leven. Jullie,

onze broeders, kinderen van de ballingschap1, houdt moed en versterkt jullie

hart om de geboden van onze God te vervullen op de juiste tijd, want zolang

Israël de wens van de Eeuwige vervult, kan geen volk of taal heersen over

hen. Vrede zij u, broeders, kinderen van de ballingschap, en vrede zij ook

Jeruzalem, de stad van onze heerlijkheid, de plaats van

10 het huis van onze God, ontwijd2 door de heidenen, de koninklijke stad van het

huis van David en Juda, die recht en gerechtigheid deed, gelegen tegenover

het hemelse heiligdom3. Vrede voor al de oudsten van Israël en allen die

trouw zijn aan de wet van God, die haar uitleggen, haar priesters en haar

levieten, alle stammen van Israël en Juda, groot en klein.  God moge jullie

harten sterken in de wet van de Eeuwige onze God en de waarachtige profeet

Mozes

15 onze leraar, de rechtvaardige, de dienaar van de Eeuwige.

Nu willen wij onze broeders, de stammen van Jessurun, vertellen over

Eldad de Daniet, die dit alles heeft bericht. Hoe zijn tocht was door alle

landen, nadat hij afscheid had genomen van de stam Dan. De Eeuwige deed

aan hem een groot wonder en bevrijdde hem uit de verschillende plaatsen en

benauwenissen die hem overkwamen tijdens zijn reis naar deze landen 

20 om bericht te doen aan alle kinderen van Israël die verstrooid zijn in de

ballingschap, van zijn aangelegenheden en die van zijn land, om hun goede

berichten te brengen en tot hun hart goede woorden te spreken.

1. Mijn tocht vanaf de overzijde van de rivieren van Ethiopië verliep als

volgt. Een Jood van de stam Aser en ik gingen aan boord van een klein schip

om handel te drijven met de scheepslieden. 

25 Maar midden in de nacht4 deed de Eeuwige een zeer zware en krachtige wind

waaien, 

[1] de Joden in Palestina, Babylonië, Egypte enz.;  [2] niet zeker; [3] het aardse Jeruzalem, gelegen recht onder het

hemelse; [4] belangrijk moment: vgl. Exodus 12:29, Richteren 16:3, Ruth 3:8; 
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1hvhu /sjt juk h,ap,u wv inhu vbhpxv vrcabu stn
/ubhhvu jukv u,ut kg hng od aup,hu vzf hrcj ,utrf
/vnut kmt ohv ub,ut lhkava sg uc ohsruhu ohkug
/vnue hkgc ohruja ohhauf ovu 'xubrnur vnaa ,jt
5ukanb ,unvcf hf 'ovhkg vkna tkcu sdc tkc
//ost hbc ohkfutu
/hrcj ,t utru ub,ut uap, omrtk ubtcafu /2
/d�bUgnu i ,n �au thrc1hut egmhu /uvukfthu u,ut uyjahu '
//hrac ,t ukfth ohhaufva uz vnutk h,rfva hk

10rkuec h,ut Un �Gu vbhpxc h,hhv vkuj hf h,ut ukybhu
/,ucuy ,ukftn kf h�b �p �k uthcvu th �rc �tu i �na(ta sg
/uhvu vkhftv h,b �ny �vu 'rcs h,kft tku ,uruxt
//h,kft if h,rntu h,kft ot ohktua
/vag lrc,h wva sg cr inz ovng h,hhju /3

15o,ut uc �Ju r ,jt ouenn kusd khj ovhkg utca x,b hng
//ovng h,ut uca vh �c �av lu,cu 'oudrvu ouzzcu
/ovng h,cahu 'at hscug ohgarv o,ut uhvu /4
/usehu kusd at ohaug re«c kfc uhvu /ohba vgcrt
/.h �m �t ,bhsnk hbuthcv ,jt ogpa sg 'uk uuj,ahu2/

20vbeu rfaah ycan rjux sjt hsuvh hbtmnhu /5
/ovu /umrtk hng rzju ohcUvz oh�bau ohakaf h,ut
/oh �hUr �J3ouv, hrrvc 4ovu xrpu hsn .rt ,j, ovu 
/lhpn vzv vru,v rpx aunh tk :vz euxp ohnhhen5'
/hra ovngu /vru, kug ot hf ,ufkn kug ovk ihtu

25t"f ost og ohnjkb obht kct ohkhhj6ovu 'vru,c 

[1] `(f'n ,hatrc) rat yca ic tuv sskt ka urcj5[2] ?vehrpt oursca vhbzt :ut5[3] `ohbfua 'ohrd5[4]`,hcrg v�K �n 
 `oh?;ujk cure[5] `j't5gauvh5[6] `ot hf5
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1 zodat het schip schipbreuk leed. Daarop beval1 de Eeuwige een plank die ik

kon grijpen. Toen mijn maat dit zag, greep hij zich met mij ook aan de plank

vast, hierop gingen wij op en neer tot de zee ons wierp in de buurt van een

volk, Romranos geheten. Dit zijn Ethiopiërs, zwart, hoog van gestalte, 

5 zonder kleding of gewaden aan, want ze lijken op beesten en ze eten

mensenvlees.

2. Toen wij in hun land kwamen, grepen zij ons. Omdat ze zagen dat

mijn maat gezond en vet was, een smakelijke hap2, slachtten ze hem en aten

hem op. Hij riep: "Wee mij, dat ik dit volk heb leren kennen, dat de

Ethiopiërs mijn vlees eten"'. 

10 Mij daarentegen pakten ze op, want ik was ziek geworden op het schip, en

zetten mij vast in een halsboei tot ik vet zou worden en gezond. Ze zetten mij

allerlei lekkere gerechten voor, die echter verboden3 zijn, zodat ik niets at. Ik

verstopte het eten en als ze mij vroegen of ik het had opgegeten, dan zei ik:

"Ja hoor, ik heb het opgegeten".

3. Ik leefde lange tijd bij hen, totdat de Eeuwige, geloofd zij Hij,

15 een wonder aan mij deed: er kwam een groot leger op hen af uit een andere

plaats4. Deze lieden namen hen gevangen, plunderden hen of doodden hen;

onder de gevangenen namen ze ook mij als gevangene met hen mee. 

4. Deze goddelozen waren vuuraanbidders. Ik verbleef bij hen

gedurende vier jaar. Elke morgen maakten ze een groot vuur en bogen en

wierpen zich ter aarde voor hem (de vuurgod). Op een keer brachten ze mij

naar de streek Atsiets5.

20 5. Een Joodse koopman uit de stam Issachar, vond mij, kocht me vrij

voor tweeëndertig goudstukken en keerde met mij terug naar zijn land. De

mensen daar wonen in het bergland langs de zee, zij behoren tot het rijk van

Medië en Perzië en zij onderhouden het Bijbelvers "Dit wetboek mag niet

wijken uit uw mond" 6 ; zij dragen niet het juk van een staat maar het juk van

de Tora. Er zijn bij hen wel legeraanvoerders, maar zij vechten met niemand,

alleen over de Tora. Zij 

[1] vgl. Jona 2:1 e.v.; [2] niet vreemd voor een Aseriet, vgl. Gen 49:20; [3] asoeriem, verboden volgens het kasjroet;

[4] bij deze term denkt men dadelijk aan Ester 4:14 waar een mogelijke ingreep van de hemel wordt aangeduid; het

boek Ester zou echter bij Eldad en zijn stamgenoten niet bekend zijn omdat ze al vóór de ballingschap uit Erets Israël

zijn vertrokken. De echo van Jona 2:1 is in dit licht gezien merkwaardig: ook dat boek heeft  naar men aanneemt  eerst

ná de ballingschap gestalte gekregen. De pre-exilische claim van de Daniet Eldad wordt daarmee wat ongeloofwaardig;

[5] onduidelijk; Azania in zuidelijk Afrika of eerder in het verre oosten?; [6]  Jozua 1:8;
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1g �r g�d (P ih ,t �u i �y �G ih ,t �u yeavu vukac1ohbuj ovu /
/v(be �n ovk ahu /ohnh vrag kg ohnh vrag lkvn
/ohks�d �n ihtu ohscgu ohrunju ohkndu stn vcrv
/iht odu /vyhjak ,kftn t"f ihhz hkf oshc ihtu ohxux
5ut ,ukna lrsc utmnh ot ukhptu kzdu eaug oshc
/ohgar ovk cure ahu /u,jek ovhsh uyhauh tk iunn
/kct 'ohabk ovh,uhjtu ovh,unt utahu at hscug
/h,ktau ypua ovk ahu /ohkhgun ihtu ovk ohehzn ibht
/ihs ,hc ,u,hn gcrtu 'iuajb unaa hk urntu uhkg

10/xrp iuakcu as«e iuakc ohrc �s �nu oshc
/ohghdnu irtp hrrvc ohbuj iukucz hbcu /6
/ovk ohtcv rga ka ohkvut ohgyubu o,bufac
/ohexugu ,rp rvb sg ohghdnu /thbnrt ,bhsnn
/t�hy �ne �r �pc2kg ohsnug ihs ,hc ,u,hn gcrt ovk ahu /

15/ovhbput
/o �Sd(b icutr ycau /73ovhbhc ahu irtp rv hrujtn 
/vnjknk sjhc ohfkuv uktu /,ughru vujtu ouka
/ohfrsv oh,rufu4ohfkuvu 'uekjh sjhc okka kfu 
/iuakcu asev iuakc ohrcsnu 'xrpu hsn hfkn lrsc

20,ca kfu 'vsdtu sunk,u vbanu tren ovngu 'xrp
/trcxvu asev iuakc vru, hngy ihj,up ,cau
//xrp iuakc
/hrrvc oa vabnv yca hmju ohrpt ycau /85sdb 
/apb hngz ukt ovu /ohktgnahv ,ugy v �F ,n ,bhsn

25h,hUv �eU6kg uxujh tku ohfrsv oh,rufu ohxux hkgc 'c,k 

[1] `jh'v t ohfkn5[2] `vrujx [3] `iukucz hbck lunx ohbfua5[4] ohfrsc ohssuau ohkzud5[5] ohrvv :kwwm5[6]`v (J �e :hUv �e5
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1 leven vredig en rustig, ze kennen geen vijanden en geen tegenslag1. Zij

vertoeven in een gebied van tien bij tien dagreizen; ze hebben zeer veel vee,

kamelen en ezels en knechten, maar ze fokken geen paarden en ze gebruiken

geen andere wapens dan alleen een slachtmes. Ook komt er

5 bij hen geen afpersing of beroving voor, zelfs als ze onderweg kleding of geld

vinden, steken zij er hun hand niet naar uit om het te pakken. Maar bij hen in

de buurt zijn er goddeloze vuuraanbidders die hun moeders of zusters tot

vrouw nemen. Deze lieden berokkenen hun geen schade maar staan hen ook

niet bij. Ze hebben een rechter: toen ik over hem een vraag stelde, zeiden ze

dat hij Nachsjon heet. Zij kennen de vier doodstraffen van het Bet Din2, 

10 zij spreken de heilige taal en Perzisch.

6. De stam Zebulon vertoeft in het bergland van Paran3 en zij reiken tot

hun buren (d.i. de stam Issachar). Zij zetten geitenharen tenten op die zij

betrekken uit het land Armenië. Zij reiken tot aan de Eufraat en zij houden

zich bezig met handel. Zij kennen de vier

15 doodstraffen van het Bet Din, die zij toepassen zoals het hoort.

7. De stam Ruben woont in hun buurt achter het bergland van Paran.

Onder hen heerst vrede, broederschap en goede verstandhouding. Dezen (de

eerder genoemde stammen) trekken samen ten strijde, beroven reizigers4 en

verdelen onder elkaar de buit. Zij bereizen de wegen van de koningen van

Medië en Perzië, zij spreken de heilige taal en

20 Perzisch. Zij zijn in het bezit van de Schrift, de Misjna, de Talmoed en de

Haggada. Iedere sjabbat reciteren zij de Tora5, met de uitleg6 in het Perzisch.

8. De stam Efraïm en de halve stam Manasse wonen daar in de bergen

bij de stad Mekka, het pelgrimsoord7 van de Islamieten. Deze lieden zijn

woest van aard en 

25 zeer hardvochtig. Ze houden paarden en beroven reizigers, zij sparen hun

vijanden niet 

[1] vgl. 1 Koningen 5:18;[2] steniging, verbranding, onthoofding en wurging; [3] mogelijk niet Paran in Arabië maar

een berggebied Parian in Perzië; [4] onzeker; gaan rovend en plunderend over de wegen? [5] de tekst luidt: ohj,up

vru, hngy: zetten de (gelajende, d,w,z, gereciteerde of gezongen) voordracht van de Tora in ; [6] de term is hier:

hasbara, "uitleg", niet targoem "vertaling"; [7] de term ta'oet, "dwaling" wordt vaak gebruikt voor niet-Joodse

pelgrimages of pelgrimsoorden; 
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1hrucd ukt ovu /kkavn twwf vhjn ovk ihtu ovhtbua
//;ktc thmuh ovn sjt :vnjkn
/.rtc ov vabnv yca hmju iugna ycau /9
/okufn ohcurn ov uktu 'ohasj vaa eujr ohsaf
5,meu ,uhfkn vanju ohragn xn ohjeuku
//xn ohgrup ohktgnahvn
/ubhshc thv vkcea ubmrtc ohrnut ubjbtu /10
/,j, ihnhbc ycau vsuvh yca vkudv hbc o,ta
/z"g ,bunt1hnur ,j, ohrzupnv vtnyv .rtc 

10o �C �r �j ohktgnahvu ohb �u�hvu 'ubhvkt ,hc uchrjva
/v�b �rG�c �/ �T o �,IT �/ �e �u o �C �k �c tIc �T2/
/is hbc ubjbta aht hpn aht vkce ubk ahu /11
/kfc vhv tku ohkvt hcauh ktrah .rtc vkj,c ubhhv 
/sngafu /ubunf khj hrucd vnjkn hkgc ktrah hyca

15hba vagu ktrah ,t thyjva y�c �b ic o�g �c �r�h ovhkg
/ohycav umcebu sus ,hc ,ufkn vekjb cvz hkdg
/:uk urnt /okaurh ogu o�g �c �j �r og unjkvu unue urntu
/lkn sus ubbust ic ogu ubhjt og ohnjkb ubjbt vnk
/hbez urnt vga v,utc !vkh Kkju v�kh K�k �j 'vsuvhu ktrah

20/ohrucd is yca unf ktrah hyca kfc lk iht ktrah
/uk urnt /vsuvh hbc og unjkvu unue is hbck urnt shn
/ubhjt og vnjkn ihaug ubt iht ubhct is atr hhjc
/ohj �n �ru ,uc �rLj is hbc ukyb shn /ons lupab tku
/hf 'ktrah .rtn lkhk ,unk onmg ub,bu ,u,aeu

[1] `v �r�z v �sIcLg5[2] `uy'zk ohkhv,
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1 en leven van niets anders dan plundering. Het zijn geweldige vechtersbazen:

één van hen kan er duizend aan.

9. De stam Simeon en de halve stam Manasse wonen in het land van de

Kasdiem1, op een afstand van zes maanden. Zij zijn de meest talrijken van

allemaal en 

5 innen belasting uit vijf en twintig rijken; ook een deel van de Islamieten

betalen belasting.

10. In ons land zeggen we dat wij een overlevering hebben volgens

welke jullie, kinderen van de ballingschap2, afkomstig zijn van de stam Juda

en de stam Benjamin, en dat jullie leven onder afgodendienaren3 in een onrein

land en verstrooid zijn geraakt in de tijd van de Romeinen 

10 die de tempel van onze God hebben verwoest, en de Grieken en de

Islamieten, moge hun zwaard hun eigen hart doorboren en mogen hun bogen

worden gebroken4.

11. Wij hebben ook een mondelinge overlevering dat wij Danieten

aanvankelijk in Erets Israel verbleven en in tenten woonden. Onder alle

stammen van Israël waren er geen krijgers zo strijdvaardig als wij. Toen

15 Jeroboam zoon van Nebat aantrad, degene die Israël tot zonde bracht en de

twee gouden kalveren maakte, raakte het koninkrijk van het huis van David

verdeeld. De stammen kwamen bijeen en zeiden: "Kom, laten we de strijd

aanbinden met Rechabeam en Jeruzalem." Daarop zeiden zij: "Wij gaan toch

niet strijden met onze broeders en met de zoon van onze heer David, de

koning van Israël en Juda, geen denken aan!" In die tijd was het gezegde

onder de oudsten van Israël: "Onder al de stammen van Israël 

20 heb je geen helden als bij de stam Dan". Toen zeiden ze tot de Danieten:

"Kom, laten we de strijd aanbinden met de Judeeërs", maar zij antwoordden:

"Bij het hoofd van Dan onze voorvader zweren wij dat wij geen strijd

aangaan met onze broeders en hun bloed niet zullen vergieten." 

Daarop namen de Danieten hun zwaarden, speren en bogen en gaven

zich over aan de dood door uit Erets Israel te vertrekken, want

[1] meestal Chaldeeën, d.w.z. Babyloniërs maar hier wordt een gebied bedoeld verder naar het oosten: Armenië?; [2]

Eldad, afkomstig van een van de verloren stammen, richt zich hier tot de Joden in Babylonië; [3] de term is: amunat

avoda zara: "een geloof van vreemde eredienst " (het Misjna-tractaat avoda zara handelt over de houding die de Jood

moet aannemen tegenover vreemde godsdiensten); [4] Psalm 37:15; 
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1vjubn ubk tmnbu v,gn lkb /sungk ihta ubhtr
/ub�b, �bu /ub,ut ufhkuh ;uxk sg ih,nb otu 'ouenu1ck 
//vhcauh kf durvku Vchrjvk ohrmn t«c�k ubmgh,bu
/sIg o �,«t �r �k Uph �x«T t«k :cu,f tkvu ubhthab ubk urnt
5o�kIg s�g2kg ut oust kg lkb urnt ? ujhkm, lhtvu 
/:ubhthab urnt /onuenc cabu oshnavk ctunu iung
/v"ceva vru,c cu,f3/okucdc rucgn ktrah ,t gbn 
/ufkva lrsv kg tku ohrmnk lkhk v �m,g Ub �,�b ;uxk
/rvbk rucgk lkhk hsf tkt vchrjvk tk odu ubh,uct

10vsgr Uj �e�H �u ohrmnk ubcrev hf hvhu /auf .rtk iuahp
/?oukak otu vnjknk ot ubhkt ujkahu ohrmn kf
/oa hf 'iuahp rvbk ofmrtc rucgb !oukak ovk rntbu
/kg usnghu ubhntv tk hf hvhu /vjubn ouen tmnb
/.rtk ubgdvu /omrt ubrcga sg ohrmn kf o,rnan

15,usa vcu 'vbnau vcuy .rt v,ut ubtmnu 'auf
/ovng ,cak is hbck ugbn tku 'ohxsrpu ,ubd ohnrfu
/okufk durvk umr hf hvhu /.rtv ,t ujek vezjc hf
/sg ,ucr oh �b �a ovng ucahu ktrahk ohgrup xnk uhvhu
//kusd raug ubk hvhu stn sg ucru urpa

20vkd �vu ruat lkn chrjbx vkg lf?rjtu /12
/j�k �j�k ofhkuhu vabnv yca hmjku hsdku hbcutrk
/i�zID r �v �bU t �r �v �u rIc �j �u4vhhba ogp chrjbx vkg sugu /
/.rtk o,ut lhkuvu hk,pb ycaku rat ycak vkdvu
/ruat5ohyca wd ovk ugxb chrjbx ,un hrjtu /

[1] ?kgp,b5[2] dh'sh ,una5[3] `tUv QUr �C JIs �E �v5[4] `uf'v  t ohnhv hrcs5[5] yf 'uy c ohfkn5
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1 wij1 zagen dat er geen houden aan was. "Laten wij dadelijk gaan en voor

onszelf een rustige plek vinden; als we wachten tot het einde zullen ze máken

dat we gaan." We dachten erover na en besloten naar Egypte te gaan om dit te

verwoesten en al de inwoners ervan te doden. Toen zeiden onze vorsten: "Er

staat toch geschreven2: 'Gij zult hen

5 nimmermeer zien', hoe willen jullie je plan uitvoeren?" Daarop zeiden ze:

"Laten we naar Edom of Ammon en Moab gaan, hen verdrijven en ons op

hun plaats vestigen". Daarop zeiden onze vorsten: "Er staat geschreven in de

Wet3 dat de Heilige, geloofd zij Hij, Israël ervan heeft weerhouden door hun

gebied te trekken." Tenslotte gaven zij het advies om naar Egypte te gaan,

maar niet langs de weg die onze vaderen hadden gevolgd, ook niet om het te

verwoesten maar om de rivier de 

10 Pisjon4 over te steken naar Ethiopië. Toen wij Egypte naderden, begonnen

alle Egyptenaren te sidderen en stuurden gezanten naar ons toe om te vragen

"Komen jullie voor oorlog of voor vrede?", waarop wij zeiden: "Voor vrede!

Laat ons over jullie land naar de rivier de Pisjon gaan, want daar zullen wij

een rustige plaats vinden." Maar omdat ze het niet vertrouwden, bleven alle

Egyptenaren op hun wachtposten staan tot wij hun land waren doorgetrokken.

Wij kwamen in het land 

15 Ethiopië en troffen er een goed en vruchtbaar gebied aan met weiden,

wijngaarden, tuinen en boomgaarden. Ze konden de Danieten er niet van

weerhouden zich bij hen te vestigen, want zij namen het land met geweld in.

Toen zij hen allen wilden doden, werden ze tot een schatplicht gedwongen die

ze moesten betalen aan Israël5. Zij woonden vele jaren bij hen, waren

vruchtbaar en vermenigvuldigden zich geweldig, en we verwierven grote

welvaart. 

20 12. Hierna trok Sanherib, de koning van Assyrië, op en voerde de

stammen Ruben, Gad en de halve stam Manasse weg. Hij bracht hen naar

Chalach, Chabor, Hara en de rivier van Gozan6. Een tweede maal trok

Sanherib7 op, voerde de stammen Aser en Naftali weg en bracht hen naar

Assyrië. Na de dood van Sanherib reisden drie stammen 

[1] wij Danieten; [2] (Ex. 14:13) [3] vgl. Deuternomium 2:19; [4] de Nijl; [5] bedoeld wordt: aan de Danieten; [6] 1

Kron 5:26; [7] Tiglat-Pileser; 2 Koningen 15:29
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1ohgxub uhvu 'auf .rtk ratu sd hk,pb ovu ktrahn
/auf habtc udrvu okucd kmt utca sg r �cs �nc ohbuju
/h,bc og vzv ouhv sg ohnjkb ovu 'ohnh ohrag lkvn
//auf ka ,uhfkn
5sdu hk,pbu is ova ohyca vgcrt ukkvu /13
/ovu) 'cvzv oa rat vnusev v�kh �uLjc ohbuj ratu
/,kann ohh �ur �p ,ufknc ohnhheu ohcuy ,unuen
/o�bIec ohjyucu (xubhruv1:orzgc ktvu vk �j, 
/vba kfcu 'ovhchut ;rugc ovhsh un �G vktv ohycavu

10/,umrt gcau ,uhfkn gca og vnjkn ohaug vbau
/I,n �eu t�bh �xU, vktv ,umrtv ,unau2h �dIthr �,u t �cUeu 
/uktu /auf hrvbk rcgn ovu 'oIkt �eu t �nr �fu t�kUe �,u
/recu itmu ,ucuy ohbctu ;xfu cvz ovk ah ohyca ws
/ohcauhu ohrmueu ohgruzu 'stn vcrv ohrunju ohkndu

15kucdn ovhkvt og ohbuju ohgxub umrhafu /ohkvtc
/ova ouencu 'ohnh hba kg ohnh hba lkvn kucdk
/ot hf ost hbc kdr oa xbf,a ouen lk iht ohbuj
//ohnrfu ,usa ouenc ohbuj
/ ipmhkt kusdv thabv oau 'kthzug ofkn oau /14

20gna :rujac cu,f i �c�k ukdsu 'is vynk cthkvt hbcn
/,tmk aech rat ,gcu /sjt wv ubhvkt wv ktrah
/tcmv rG tuchu r �pua kuec egumv egmh vnjknk
//ohbye ohb �c �k ohkds ;kt ohragu vtn ,ukhhjv utmhu
/k"m) as«ju as«j kfu3rjt yca tmuh (ohasj vaka :

[1]  vkhj,c o,ut trca wv[2]  ?h,neu :kwwm5[3] r �nIk Qh �r �m5
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1 van Israël, namelijk Naftali, Gad en Aser zelf naar Ethiopië. Zij reisden en

bivakkeerden in hun tenten door de woestijn, tot zij bij hun gebied kwamen.

Zij doodden een aantal mensen van Ethiopië in een gebied van twintig

dagreizen, en tot op de huidige dag zijn zij in oorlog met de mensen van de

koninkrijken van Ethiopië.

5 13. Deze vier stammen, namelijk Dan, Naftali, Gad en Aser, verblijven

in het oude Chawila, waar het goud is. (Dit zijn goede, gevestigde plaatsen in

het rijk van de Paravieten onder het bewind van Horinos1). Zij vertrouwen op

Hem die hen vanaf den beginne heeft geschapen, hun hulp was bij God. Deze

stammen hebben hun handen op de nek van hun vijanden gelegd, ieder 

10 jaar voeren zij oorlog met zeven koninkrijken en zeven landen. De namen van

deze landen zijn Tusina, Kamti, Kuba, Tariogi, Takula, Karmas en Kalom;

deze zijn aan de overzijde van de rivieren van Ethiopië. Deze vier stammen

hebben goud, zilver en edelstenen, kleinvee, rundvee, kamelen en ezels in

grote overvloed. Zij zaaien en oogsten en wonen in 

15 tenten. Wanneer zij willen, breken zij op en trekken zij met hun tenten van de

ene streek naar de andere door een gebied van twee bij twee dagreizen. Op de

plaats waar zij hun kamp opslaan blijft geen plekje leeg waar nog een mens

zijn voet kan zetten; zij legeren bij weiden en wijngaarden. 

14. De naam van hun koning is Uzziël, en de naam van hun grootvorst is

Elitsafan. 

20 Hij is van de zonen van Oholiab uit de stam Dan. Zijn vaandel is wit met in

zwarte letters daarop geschreven: "Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, de

Eeuwige is één." Wanneer hij ten strijde wil trekken, doet de heraut een

oproep op de ramshoorn; dan komt de legeraanvoerder en trekken de legers

uit, honderdtwintig duizend kleine witte vlaggetjes. Iedere maand (dit moet

zijn: drie maanden) trekt één stam 

[1] Adler: Oreinos, overigens moeilijk nader te duiden
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1vn kfu 'oha �sQj vaka .ujc snug ycavu vnjknk
/hbcnu /ovka yca og uekjh ovhchut kkan uthcha
/hf kkf ohjruc iht 'o�KUF k�g UK ,t is ic yca iuana
/exg ovk ihtu v,g ohv kujf ovu 'okmt vkusd vauc
5rucdk cuy tk :urnth unjkha ,gcu 'vnjkn ot hf
/ohrnutu / wv k (t uck ezjh 'xubh k �tu rujc ,unh 'xUb�ha
/ubhvkt wv ktrah gna" sjh okuf ohegumu ohngp vnf
//okuf urnah ztu '"sjt wv
/o�ka �n sg ohaug ov lfu /151/ohrzuju ohasj wd 

10kf og kfv ekjnu kthzug lknk kkav kf ihthcnu
/lknvu /ouhv sg s �u �s l(k (nv ,n ovk eujv vzu /ktrah
/hkgc ohnfjv kfk lknv i,ubu uekj jeuk kthzug
/oekj ohkyub okuf lf?rjtu oekj ohkvt hcauh vru,
/tmuh ohasj vakac ohaug ifu /vnjknv kg th �G�B �v �u

15sg okuf ifu 'sd tmuh ohrjt ohasj vakac 'hk,pb
/v�kh �kLj ihrzuju 'asj c"h ouka,2/
/v"g ubhcr van yca sugu /163x�ba wv scg ehsmv 
/unaa kjbv kmt ohbuj /wv ,trhc ecsu vrz vsucgn
/lkvn Iccux o�hvu /iuhycbx ubkmt una trebu 'iuhycnx

20oh,cc ohbfuau ohasj vaka kg ohasj vaka
/onmgk ubhfh ohk �sd �ncu /ohrusv ohb�hb �ccu ohrtupn
/ybpkv kg i,jna inzc4;ug tku tny rcs ovng ihtu /
/tku cucz tku vtny vnvc tku vtny vhj tku tny
/tku ohcreg tku ohkgua tku ohbf tku ohaugrp

25vrz vsucgvn tmh vz kf hf 'ohckf tku ohajb
[1] `oUH �x5[2]  `cuau cua5[3] oIk �/ �v uh�k�g5[4] ?ohkhp hcd?kg ohksdn ohbc ovka vjna hnhc5
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1 uit voor de strijd; deze stam blijft te velde gedurende drie maanden. Alles wat

ze meebrengen aan buit van hun vijanden verdelen ze onder hun stam. Maar

de afstammelingen van Samson, van de stam Dan, zijn de beste van allemaal.

Zij vluchten helemaal nooit want dat is bij hen een grote schande; zij zijn zo

talrijk als het zand van de zee en hebben geen andere bezigheid 

5 dan alleen de strijd. Als de tijd komt dat ze ten strijde trekken, zeggen ze:

"Een held hoort niet te vluchten; laat hij jong sterven als hij maar niet vlucht;

laat hij moed zoeken bij de Eeuwige." Dan zeggen ze een aantal keren en

schreeuwen allemaal tegelijk: "Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, de

Eeuwige is één", en op dat moment geven ze allemaal acht.

10 15. Zo doen ze tot de drie maanden voorbij zijn, dan keren ze terug en

brengen heel de buit naar koning Uzziël. Deze deelt alles met heel Israël. Zo

is hun regel vanaf koning David tot op de huidige dag. Koning Uzziël neemt

zijn deel, dan geeft de koning aan al de schriftgeleerden die in tenten wonen

hun deel en daarna nemen ze allen hun deel op en de legeraanvoerder [het

zijne]. Zo doen zij het ook in de drie maanden dat

15 Naftali te velde trekt, de drie andere maanden dat Gad te velde trekt en zo

[doen] allen tot de twaalf maanden vervuld zijn; dan beginnen ze weer van

voren af aan.

16. Wat betreft de stam van Mozes onze leraar - vrede zij hem - de

rechtvaardige, de dienaar van de Eeuwige, die  de afgoderij is ontvlucht en

zich geheel heeft gewijd aan de vreze van de Eeuwige: zij wonen bij de rivier

met de naam Sambation, maar bij ons heet die rivier Sanbation. De zee

omringt deze stam over een gebied van 

20 drie maandreizen bij drie maandreizen. Zij wonen in luxueuze huizen en

prachtige gebouwen. Als ze een feest hebben, bouwen ze (houten) kastelen op

de ruggen van olifanten1. Er is bij hen niets onreins te vinden, geen onreine

vogel, geen onrein dier, geen onrein vee, geen vlieg en geen vlo, geen

muggen, geen vossen, geen schorpioenen, geen slangen en geen honden, want

dat alles komt voort uit de afgoderij 

[1] De Hebreeuwse tekst is onzeker, de vertaling eveneens.
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1ushkuh obtmu /,upugu recu itm h,kuz .rtc uscgha
/'vbac ohngp h,a ugrzh ogrz odu 'vbac ohngp h,a
/ohbunru oh,hzu ohxsrpu ,ubd ovku 'ohrmueu ohgruzu
/ohkmcu ohtuaeu ohjhyctu ,uhbye hbhn kfu ohbt,u
5/vtn tmh sjt kfnu ohyju ohrugau ohnuau
/sunk, hkgc vban hkgc) vbunt hkgc ovu /17
/ov lfu 'a (s«ev iuak ukuf ovka sunk,u '(vsdtu
/hpn 'iub ic gauvh hpn ubh,ucr ubusn �k vff :ohbua
/hf ohnfjc ohgsuh obhtu /vrucdv hpn van ubhcr

10/oudhav tku uhv hba ,hcc
/okufu 'asev iuakc ot hf r ,C �sk ohgsuh obhtu /18
/rfuza hnu 'kkf ohgcab obhtu vkhcy hkgc ohruvy
/ofhbc vguca i«uLgc hf urnthu uhkg uegmh vkyck oav
/ut vba vtn uhjhu ohnh ohfhrtn ovu /ohbye u,unh

15udhahu uhct hhjc ,unh ic tku 'vba ohragu vtn
/ohrmueu ohgruz ovu ',urus vgcrtk ut akak
//ohu �a okufu ',ujpau ohscg ovk ihta hpk onmgc
/lkuvu 'ovk tuv vauc hf vkhkc ovh,c ohrdux obhtu
/tk sjpn ihtu ohnh vrag lkvn vbenv og rgb

20tku ivf tk ovk ihtu ohhuk okufu /ohsan tku ohyxkn
/ehsmv ubhcr van ka u,ausec ihsnug ihhsgu ktrah
//wv scg
/'ovk ost hbc tku ost hbc ohtur obht sugu /19
//auf hrvbk rcgn ohcauhv ukkv ohyca vgcrt tkt

25rvbu ost ,egmn ohrc �snu uktk ukt ihtura ouen ahu
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1 die zij1 bedreven in het land (Egypte). Alleen kleinvee, runderen en gevogelte

[komen bij hen voor]. Hun kleinvee werpt tweemaal per jaar; ook hun

zaaigoed zaaien ze tweemaal per jaar. Zij zaaien en oogsten, zij hebben

tuinen, boomgaarden, olijven en granaatappelen, vijgen en allerlei

peulvruchten, meloenen, komkommers, uien, 

5 knoflook, gerst en tarwe, alles draagt er honderdvoudige vrucht.

17. Het zijn gelovige lieden, bekend met Misjna, Talmoed en Hagada;

hun Talmoed is helemaal in de heilige taal. In het volgende verschillen zij

[van ons, zij zeggen namelijk]: "Aldus hebben onze rabbijnen ons geleerd, op

het woord van Jozua zoon van Nun, op het woord van Mozes onze leraar, op

het woord van de Almachtige." Zij zijn niet bekend met de geleerden2, want

die zijn van

10 de tijd van de tweede tempel3 en hebben hen niet bereikt.

18. Zij kennen ook alleen de heilige taal. Zij onderhouden de reinheid en

de rituele wassingen. Zij vloeken of zweren nooit, en wie de Naam ijdel

noemt, die schreeuwen ze toe en ze zeggen dat door de schande van de vloek

hun kinderen zullen sterven terwijl ze nog klein zijn. Zij hebben een lang

leven, ze leven honderd of

15 honderdtwintig jaar. Geen kind sterft er bij het leven van zijn vader, ze leven4

tot het derde of vierde geslacht. Zij zaaien en oogsten zelf, aangezien zij geen

knechten of meiden hebben, ze zijn allemaal gelijk. Ze sluiten 's nachts hun

huizen niet af, want dat is een schande bij hen. Een jongen trekt met de kudde

(rustig) over een afstand van tien dagreizen en is niet bang 

20 voor struikrovers of boze geesten. Ze doen allemaal dienst als leviet, ze

hebben geen koheen en geen Israël5 maar leven nog altijd in de heiligheid van

Mozes onze leraar, de gerechte, de dienaar van de Eeuwige.

19. Verder hebben ze geen contact met andere mensen, en anderen ook

niet met hen, alleen met de vier stammen die wonen aan de overzijde van de

rivier van Ethiopië. 

25 Er is een plaats waar zij elkaar ontmoeten en spreken door luid te roepen want

de rivier 

[1] de afgodendienaars in Egypte; [2] de rabbijnen die de Misjna en de Talmoed van Jeruzalem en Babel hebben

samengesteld; [3] d.i. van na de ballingschap; [4] maken hun kleinkinderen en achterkleinkinderen mee; [5] bedoeld

wordt waarschijnlijk: geen officiële priesterstand
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1iuhycx1ovu 'vnjknc ubk grht vzf ohrnutu 'ovhbhc 
/ohmur ovaf /ovk grhta vn ktrah kfk ughsuv
/ovhbhc ohgush ohbIh ihn ovk ah 'kusd exgk ut rcsk
/'vbIhv hkdrc ut ivhpbfc ihraueu ovh,urdt ohc,ufu
5,ubIhv ,ut �cu iuhycx rvb ihrcugu ihfkuvu2ovhfknk 
/;xfu stn vcrv ,ucuy ohbct ovk ah sugu /ovhraku
/ohsdc ohaugu hb �a ,gku, ohks�dnu i �,a �p ugrzhu cvzu
/hf ohngp vanj ohrmn htmuhf ovu /.e iht sg ohtb
/h ,uLj �y �n �F vnt oh,tn rvbv ouen u,ut cjuru /rpxn iht

10, (J(e3ohkusd ohbctn tkn rvbvu '4ogrh okueu ohbyeu 
/lkvn ukue gnah vkhkcu 'ohc vrgx jurf kusd agrf
/tnhdtk okuf umcehu ,ubhhgn aa okmt ahu /ouh5,jt 
/rvbvu /ohruvy ohds vc umrah oau 'omrt ovn ueahu
/ouhcu 'vagnv hnh ,aa unhgrh kujvu ohbctvu lkuv

15rvbk rcgnu /,ca htmun sg jubhu ,ucah hghcav
/tku ,cac yvk, at ah ukkv ohycav ,gcrtk smn
//khn lkvnf gudbk ost kfuh
/vhezj ic ktezjh ic hkjn ic sskt :hna vzu /20
/vbekt ic ruj ic r,j ic uvhgna ic rbct ic eukg ic

20ic ogy ic ingb ic ibhg ic ,sp ic vhcuy ic kkv ic
/ic orng ic ckf ic ouka ic kutd ic obut ic hngy
/cegh ic van ic ;xuh ic ovrct ic uvhscug ic onus
/tuvhkt ic oka ic cuht ic rat ic kghrt ic rupf ic
/ubhct cegh ic is ic ohauj ic lnxhjt ic cthkvt ic

[1] iuhycnx5[2] oh �bIH �v ,It �cU :kwwm5[3] zy'tf ,hatrc [4] ,ukusd ohbctn :kwwm [5] sjt o�dLtk5
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1 Sambation stroomt tussen hen in. Dan zeggen ze: zo en zo is het ons vergaan

in de strijd. Zo laten ze iedereen1 weten hoe het hun is vergaan. Wanneer zij

een belangrijke zaak of aangelegenheid willen (bespreken), hebben zij een

soort duiven waarmee ze bekend zijn2; ze schrijven briefjes aan hen en binden

die aan de vleugels of aan de pootjes van de duif.

5 en laten hem los. Dan vliegen de duiven de Sambation over en komen bij hun

koningen en hun aanvoerders. Verder hebben zij heel veel edelstenen en

zilver en goud. Zij verbouwen vlas (linnen) en kweken purperslakken en

maken eindeloos mooie kleding. Ze zijn vijf keer zo talrijk als degenen die uit

Egypte wegtrokken, ze zijn ontelbaar. De breedte van die plaats van de rivier

is tweehonderd el, een 

10 boogschot. De rivier is vol grote en kleine stenen, het geluid dreunt als zwaar

gedruis zoals bij storm op zee. 's Nachts kun je het geluid ervan nog op een

afstand van een dagreis horen. Er zijn bij hen zes bronnen, deze komen samen

in een groot meer; met het water hiervan bevloeien ze hun land; het wemelt er

van de reine3 vis. De rivier stroomt en de stenen en het zand dreunen

gedurende de zes werkdagen; op de 

15 zevende dag houdt het op en het is rustig tot het einde van de sjabbat. Aan de

overkant van de rivier, aan de kant van de vier stammen, brandt een laaiend

vuur op sjabbat, en geen mens kan dichter dan een mijl naderen tot die plaats.

20. Dit is mijn naam: Eldad ben Machli ben Ezechiël ben Hezekia ben

Aluk ben Abner ben Sjemaja ben Hater ben Hur ben Elkana 

20 ben Hillel ben Tobia ben Pedat ben Ainon ben Naäman ben Taäm ben Taämi

ben Onam ben Gaül ben Sjalom ben Kaleb ben Omram ben Dumain ben

Obadja ben Abraham ben Jozef ben Mozes ben Jakob ben Kappur ben Ariël

ben Aser ben Job ben Sallum ben Elihu ben Oholiab ben Achisamach ben

Chusim ben Dan ben Jakob onze vader, 

[1] letterlijk: heel Israël; [2] getemd, afgericht? [3] tahor, rein volgens de spijswet, dus eetbaar; 
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1/int ktrah kfk oukau v"g
/,ba s �r �p �x �k vz sskt rn ukkv ,urdt rda]
/ ohgcrtakau1/,umnu vru, tkn sskt rn vzu /
/ otuubuak exph tk crg sg re«cn ung ost cah
5J�c �S �n uhrcs oh �eU, �nU 'ase iuakc vru, hngyn

oh �pUm  ,(p«b �u2okugc cuy rfa uk i,h v"cev /
//[tcv okugcu vzv
//hbsv sskt rpx o,

[1] bwwvxk 883 = (46)435[2]th'yh ohkhv,5
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1 vrede zij met hem en met heel Israël.

[Deze brieven zond de heer Eldad naar Spanje in het jaar drieënveertig.1

Deze heer Eldad was een vroom man2; als iemand van de ochtend tot de

avond met hem samen zou zijn, zou zijn tong nog niet ophouden 

5 woorden van de wet in de heilige taal te laten horen; zijn woorden zijn zoeter

dan honing, ja dan honingzeem uit de raat3. De Heilige, geloofd zij Hij, moge

hem rijk belonen, zowel in deze wereld als in de komende].

Einde van het boek van Eldad de Daniet.

[1] de interpretatie is: 643 volgens de kleine telling = 4643 vanaf de schepping = 883 van de gewone jaartelling;

[2] letterlijk: vol van de wet en de geboden ; [3] Psalm 19:11
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Kaart van de regio in de 6e eeuw voor de gewone jaartelling
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