
De verhalen van Agnon

Kol Sippuraw shel Sh. Y. Agnon, 
I-IV (1931), V-VI (1935)

1. De vier eerste banden van het Verzamelde Werk, inmiddels wat 
verkleurd en zonder stofomslag.
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Toen de Hebreeuwse verhalen van Shmu’el Yosef Czaczkes 
(1888-1970), die later de naam Agnon aannam, in het begin 
van de 20ste eeuw in Duitsland gepubliceerd (en vertaald) 
werden,  waren ze een openbaring voor die  Duitse joden 
die,  voor een  belangrijk  deel  door het  Zionisme geïnspi
reerd,  een nieuw joods zelfbewustzijn en een renaissance 
van  de  joodse  cultuur  nastreefden.  De  jeugdige  Agnon 
werd in 1915 door zakenman en mecenas Salman Schocken 
onder de hoede genomen. 

2. Verzameld Werk I: Hakhnasat Kalla, dl. 1 (1931), titelpagina.
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Hij kreeg een stipendium en Schocken nam zich voor Ag
nons Hebreeuwse Verzamelde Werk te publiceren. De eer
ste vier delen daarvan waren in feite ook de eerste publica
ties van het in 1931 gerealiseerde Schocken Verlag. De de
len 5 en 6 volgden in 1935. 
Daar  waren  lange  jaren  van  voorbereiding  en  eindeloos 
wikken en wegen aan voorafgegaan, want Schocken was bi
bliofiel en typografiefanaat. Zijn smaak was streng en so
ber, wars van sier en frutsels, maar uiterst precies op ver
houdingen, papierkwaliteit, bind- en drukwerk. Het resul
taat was dan ook schitterend, een en al voornaamheid. 

De bijgaande afbeeldingen kunnen al dat fraais nauwe
lijks overbrengen, maar geven hopelijk wel een idee. 
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3. Het begin van Hakhnasat Kalla.



Salman Schocken (1877-1959) was de eigenaar van een wa
renhuisketen in het Duitsland van tussen de wereldoorlo
gen, een zakelijk genie, bullebak, bibliofiel en verzamelaar, 
literatuurliefhebber en mecenas. Zijn grootste bekendheid 
heeft hij gekregen als uitgever van joodse en Hebreeuwse 
boeken. Zijn Schocken Verlag – Berlin (1931-1938) was de 
uitgever van Martin Buber, Franz Rosenzweig, S.J. Agnon, 
Franz Kafka en vele anderen. De 83 titels van de ‘Bücherei 
des Schocken Verlags’ zijn een begrip geworden. Hij is de 
uitgever van de ‘Jüdische Lesehefte’ en van de ‘Mitteilun
gen  des  Forschungsinstituts  für  Hebräische  Dichtung’  / 
‘Studies of the Research Institute for Hebrew Poetry’. Daar
naast  produceerde ‘zijn’ instituut  in  Berlijn  en Jeruzalem 
nog een heel aantal andere uitgaven op het gebied van de 
Hebreeuwse  poëzie.  De  uitgeverij  werd  in  1938  onder 
dwang  geliquideerd  en  voortgezet  in  Palestina.  In  Israël 
werd שוקן הוצאת tot op vandaag een grootheid om mee te 
rekenen, mede door het eigenaarschap van het dagblad Ha-
Arets. In Jeruzalem is in een fraai gebouw de in 1935 uit 
Duitsland gesmokkelde boeken- en handschriftenverzame
ling van Salman Schocken gehuisvest. Sinds 1945 is in New 
York ‘Schocken Books, Inc.’ actief. 

V. Dahm, Das jüdische Buch im dritten Reich, II: Salman 
Schocken und sein Verlag (Frankfurt am Main 1982)

Albert van der Heide
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4. 

Verzameld Werk VI: Be-shuva wa-nachat (1935), met stofomslag.
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