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InleidingInleidingInleidingInleiding

Voor deze achtste aflevering van Sifroet hebben we gekozen voor
een verhaal van Chaim Hazaz. Het Hebreeuws is niet overal
even gemakkelijk maar we vonden het verhaal erg mooi en de
periode bijzonder genoeg, zowel voor het leven in de jaren vóór
de stichting van de staat Israël als voor het Hebreeuws dat zich
mede dankzij Hazaz heeft ontwikkeld tot de taal van een grote
literatuur. 

Chaim Hazaz (1898-1973) is geboren in Sidoriviči in de
Oekraïne. Hij volgde er het traditioneel joods onderwijs, cheider
en jesjieve. Dat was voor hem geen reden rebbe te worden, maar
een stimulans zich te wijden aan de Hebreeuwse literatuur: een
middel om vast te houden aan een joodse identiteit op een
niet-religieuze, zionistische grondslag. Op zestienjarige leeftijd
verliet hij zijn geboortedorp en leefde in de grote steden van
Rusland, waar hij zich autodidactisch ontwikkelde. Vanaf zijn
twintigste begon hij te publiceren in Hebreeuwse tijdchriften als
Hashiloach en later in Hatekoefa. Hij gebruikt het korte verhaal
om zijn denkbeelden uit te dragen, hij zoekt naar wat wezenlijk
joods is in verschillende culturen. Dat kan zijn de sjtetl in
Oost-Europa: eenmaal gevestigd in Palestina heeft hij de neiging
deze te romantiseren (hoewel of misschien juist wel ómdat hij de
pogroms tegen joden in Wereldoorlog I en de Russische
revolutie van nabij heeft gezien). Maar dat wezenlijk joodse
element bespeurde hij tevens in de joods-Jemenitische cultuur,
die niet minder authentiek mag heten.

In 1921 week hij uit naar Turkije, later woonde hij in
Duitsland en Frankrijk. Als bewust zionist vertrok hij in 1932
naar Palestina, hoewel hij er wel enigszins afwijkende meningen
op nahield door zijn romantisering van de sjtetl. Het zionisme
als zodanig was tenslotte wars van alles wat nog aan de diaspora
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herinnerde met getto en Jiddisj (‘jargon’ genoemd) en had als
ideaal voor ogen de nieuwe ‘Hebreeuwse mens’, die soldaat en
boer zou (moeten) zijn; eigenlijk staat het in die zin niet eens zo
ver van het sovjet-ideaal dat in zijn uitwerking een totalitair
karakter kan krijgen en trouwens heeft gekregen. In ieder geval is
een dergelijk ideaal qualitate qua elitair, immers het wil het
allerbeste voor de mens, of veeleer dé mensheid, en de
aanhangers ervan hebben daarbij onvermijdelijk de beste
bedoelingen… 

Echter, als dit ideaal gedwarsboomd wordt, leidt het tot
desillusie en frustratie bij degenen die dit ideaal belijden.
Overigens kan het als gemarginaliseerd verschijnsel zelfs
aandoenlijk zijn, zoals in de negentiende eeuw in Rusland de
narodniki (narod=volk) ‘de boer opgingen’: goedbedoelende
jonge intellectuelen uit de bourgeoisie gingen het platteland op
om samen met de boeren met hun zuivere volksziel een nieuw,
waarachtig Rusland te scheppen, wars van westerse decadentie
enz. enz., maar die door die boeren nauwelijks werden begrepen
en meer dan eens vijandig werden bejegend. Zo ook liep de
zionistische beweging voor de troepen uit en kreeg de massa’s
aanvankelijk zeker niet mee. Dat die massa-emigratie in de jaren
dertig en veertig door het nazisme in Duitsland wel op gang
kwam is uiteraard een heel ander en dieptreurig verhaal!

Chaim Hazaz lijkt zich al op jonge leeftijd bewust te zijn van
de inherente beperkingen van een al te gedreven idealisme. In
een vroeg verhaal Shmuel Frankfurter (1925) blijkt zijn fascinatie
voor het verhaal van Jezus en een messianisme dat geen kans van
slagen kan hebben, onmachtig het aardse paradijs te
verwezenlijken.

Dit is de achtergrond van het volgende verhaal uit 1933,
Rachamiem. Misschien moet u nu ophouden met het lezen van
dit voorwoord, waarde lezer, want het is aanbevelenswaardig
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eerst het verhaal zelf te lezen en daarná pas de interpretatie. Je
hebt nu eenmaal recensenten die meteen de plot prijsgeven.
Hoewel uit bovenstaande al valt op te maken welke kant het
uitgaat… Welnu, in dit verhaal Rachamiem maken we kennis
met Menasjke Bezprovzani, die ten prooi is gevallen aan een
diepe melancholie. Hij sjokt door de snikhete straten van
Jeruzalem, we voelen gewoon de hitte zinderen. Hij is rancuneus
tegen de zionistische beweging: kennelijk had hij ooit hierin een
belangrijke taak gehad, ja zelfs alles hiervoor opgegeven, maar nu
was hij werkloos, platzak en ziek. Dan wordt hij uit zijn
mismoedige overpeinzingen gerukt door een schreeuw: ‘Baroed,
baroed!’1 Menasjke blijft even staan, is als het ware uit zijn
somberheid gehaald en loopt verder. Een man komt hem
achterop, rijdend op een ezel, tamelijk armoedig gekleed. Deze
probeert een praatje met hem aan te knopen, maar stelt meteen
tamelijk intieme vragen (in een merkwaardig Hebreeuws voor
wie in de originele tekst wil duiken), vragen als ‘Heb jij een
vrouw?’ Tenminste nogal intiem naar de smaak van een
intellectuele functionaris uit Europa, zijn eerste reactie is dan
ook afwijzend. Maar de man lijkt niets te merken van Menasjkes
terughoudendheid of negeert die eenvoudigweg. Hij is een
simpele kruier die het goed meent. Hij zelf heeft twee vrouwen
en maant Menasjke aan een vrouw te nemen, want ‘God zal zich
ontfermen.’ De man, die ergens in het verhaal Rachamiem wordt
genoemd en die van zichzelf zegt dat hij een Koerdische jood is,
vertelt op een vrolijk aanstekelijke wijze over zichzelf, met
grappen en grollen zogezegd, terwijl hij Menasjke probeert op te
monteren. Op een gegeven moment gaat hij er op zijn ezel
vandoor, máár… komt weer terug, opnieuw met de intentie hem

1 Arabisch woord: ‘geëxplodeerd’. Voor de huizenbouw moesten rotsen worden
opgeblazen. Gebruik bij de Arabieren van Jeruzalem om enige minuten voor de
explosie een langgerekt baroe-oe-oed te laten horen om omstanders te waarschuwen
zich uit de voeten te maken. 
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een hart onder de riem te steken. Dan gebeurt er iets in
Menasjke, alsof een zonnestraal bij hem doorbreekt, uiteraard
niet de verzengende zon uit het begin van het verhaal, en begint
hij een liedje uit lang vervlogen dagen te neuriën, maar nu lijkt
het in mijn weergave wat sentimenteel te worden: daarvoor leze
men het verhaal zelf, dat zeker niet sentimenteel is!

Ogenschijnlijk een simpel verhaal, maar goed: eenvoud is
ook kenmerk van het ware! Het zionisme vond ondanks
krampachtige worstelingen niet de aansluiting bij het gewone
volk, maar hier op individueel niveau bereikt een ontgoochelde
functionaris van de zionistische beweging juist wel een moment
van verlossing door een ongecompliceerde ziel, een mens
(mentsj) die zich op de een of andere manier verantwoordelijk
voor hem voelt. De aansluiting komt voor even tot stand, de
harmonie is hersteld.

Dat Chaim Hazaz een taalvirtuoos was die een nieuwe ziel
blaast in oude en vergeten uitdrukkingen moge verder blijken uit
zijn Hebreeuws! 

Helaas is er - voor zover wij weten - nog geen werk van
Hazaz in het Nederlands vertaald. Er is in het Engels een mooie
bundel van zijn verhalen: The Sermon & Other Stories, The Toby
Press, Londen 2005, ISBN 1-59264-121-0, www.tobypress.com.
Voor wie gegrepen is door dit verhaal en belang stelt in de
bijzondere worsteling van de zionisten van rond 1920, is het
titelverhaal, “The Sermon” (varsv) alleszins de moeite waard.

Enkele opmerkingen bij de tekst en de vertalingEnkele opmerkingen bij de tekst en de vertalingEnkele opmerkingen bij de tekst en de vertalingEnkele opmerkingen bij de tekst en de vertaling

1. Het Hebreeuws van Hazaz is zeer beeldend, wat vooral het
begin en het eind van het verhaal niet gemakkelijk maakt. Een
ander punt is dat Rachamiem geen standaard Hebreeuws
spreekt: Hazaz legt hem wat aparte klanken en zinswendingen in
de mond. Zo zegt hij niet “iesja” maar “isjo” voor vrouw. We
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hebben geprobeerd hem te laten spreken zonder zijn taal
dialectisch in te kleuren. 
2. Sommige uitdrukkingen zijn lastig te vertalen; de asterisk *
verwijst naar aantekeningen achter de tekst. We hebben bij
vrienden en kennissen rondgevraagd als de woordenboeken ons
in de steek lieten. Een van onze adviseurs schreef:  “Die man z'n
moedertaal was Jiddisj en als hij in het Hebreeuws schrijft, dan
vindt hij allerlei Hebreeuws uit dat uit het Jiddisj komt, maar in
het Hebreeuws eigenlijk niet kan”.
3. Het Hebreeuwse origineel heeft erg weinig hulpvocalen, we
zijn daar wat royaler mee omgesprongen. Bijvoorbeeld: vbh �F 	J
“die hij de bijnaam gaf” (tegenover v�bh �f J), k	f �G “verstand”
(tegenover k �F 	J) en ,Ic �rv “die kibbelden” (tegenover ,IC �rv). 

Inleiding: Kees Meiling 
Vertaling: Peter Broers, met dank aan Jos Cortenbach, Dafna

Hoexter, Kees Meiling en Ruben Verhasselt.
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Op een snikhete dag sjokte Menasjke Bezprozvani door de straten
van Jeruzalem, mager, het haar in de war, een grauwe gelaatskleur,
een ontevreden mond strak tusssen twee diepe groeven van zijn
gezicht, vreugdeloze ogen.

Hij was neerslachtig, met een hart vol bitterheid als eindsaldo
van zijn leven, van al die lange jaren van honger en koorts, van
vermoeienis en kopzorg zonder dat het hem iets had opgeleverd,
geen rustpunt, geen familie, niets - die bitterheid stroomde als gif
door zijn hart. En nu was hij ook nog eens werkloos, platzak en ziek.

Hij liep in zichzelf te mopperen over de Joodse Arbeidersbond,
over de Zionistische Beweging die hij smalend “het imperi-
alistisch-zionistische machtsblok” noemde. Alsof alles prima in orde
zou zijn, alsof er werk zou zijn en heel het leven niets dan
zonneschijn zonder die bond en dat imperialistische machtsblok dat
alles tegenhield.

Dat gemopper kwam meer uit zijn mond dan uit zijn hart, maar
zijn kritiek was buiten proporties, hij geloofde nergens in en
verwierp alles.

Bij dat kwade humeur kwam nog de vreselijke hitte als van een
oven vol gloeiende kolen. Alsof midden in een droom de straat
zweefde in blakerend wit licht en een rotsplateau leek of een
braakliggende dorre akker. De zon leverde strijd met de stenen en de
ruiten, maakte de stad los van de werkelijkheid. Aan de horizon
kleurden de hellingen [van de bergen van Moab] bruingeel, de lucht
was volkomen helder, door en door blauw als was het in der
eeuwigheid nooit anders geweest.

Een schreeuw maakte dat hij bleef staan. Een stuk of vijf, zes
Arabieren sprongen opgewonden de straat op en schreeuwden alsof
ze juist door boeven werden overvallen:
- Baroed, baroed!

Menasjke Bezprozvani bleef staan bij een groepje mensen en
wachtte af. De straat dreunde, stenen werden uit het wegdek
losgerukt en vlogen alle kanten uit.
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,umujc hb �uzIrPz �C v �ea�bn kykyhb vnjv�,unhn sjtc 
'hbcmg uhp ',uhbkuj uhbpu vgurp u,hrukc 'aUjf 'ohkaurh

/,unudg uhbhgu 'ohpuez ohyne hba ihc ohuxn
uhhj kf humhnf vae ,urhrn /uhkg gr uck vhv*%ohbav kf '

tku 'apb�hhubhgu ohyck ka 'cgru ,jse ka uktv ,ucrv
/uckc xr �tf vkjkhj 'vjpank tku vjubnk tk 'oukfk vfz

/hkuju xhf�iurxju vkyc v,g od vnu
rjt 'ohhrcgv ohscugv ,urs,x &v rjt vhv rvrvn
/"hbuhm hyxhkthrPnht iuyka"c v,ut vbh &F �J ,ubuhmv

 ohhjv kfu vhumn vsucgu 'vphu cuy kfv 'kufhcf'vrut ir�ef
hyxhkthrpnhtv iuykavu ,tzv ,urs,x &vv tknkhtvzv 

/cfgn
dryhe lfk /ckv in r,uh vpc 'vpca vhrudh +ye v,hv uz

/kfv regu kfc rpf 'rughafn r,uh
tkn rub, kaf vae oujv vhv sug apbv�lusfs kf kg
tuv e +p ,x 'icknv rutc cujrv ;rpr,b oukjv lu,nf /ohkjd
hbpn ,uhrcv vurhepva vsG epx ohary ka ouen
cuahv ,t vdrtu ,ubukjcu ohbctc vfxfhx anav /,rumcv

uaurhpn*usngu 'eputv vmec uchvmv ohrvv hgupha /
vc aha ,kf, ka vrehgu vnmg kfc 'o,rvyc ohnav

/ohnkug�hnkug ouan
umpe ohhcrg vaha�vahnj /lrsc uehxpv vjuum kue

:ovhkg ukpb ohyxhk ukhtf 'ujuumu cujrv lu,k vkvcc
///!sUr ,C !sUr ,C -

/ih,nvu ost�hbc ka vrucj lu,c hb �uzIrPz �C vea�bn sng
 /lkhtu l,kh +t urzp,bu uregb ohbct 'agr,b cujrv
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Toen hij verder liep, voegde zich een man bij hem die op een
ezel reed.
- Was me dat even een klap! zei deze, terwijl hij zich vanaf de ezel
naar hem toekeerde met een grijns van genoegen. 

De man was kort van stuk, met zware zwarte wenkbrauwen, een
volle baard en daartussen een gezicht zo rood als een koperen ketel.
Hij was gekleed in lompen en lorren, versteld en opgelapt, om zijn
middel een touw, voor zijn buik een tenen mand, zo zat hij op zijn
ezel.

Menasjke Bezprozvani keek hem van opzij aan maar zei niets
terug. De man probeerde een praatje met hem aan te knopen.
- Heb jij een vrouw? zei hij, terwijl hij zich van de ezel af naar hem
toeboog. In dat woord “vrouw” klonk een apart accent.*
- Wat gaat jou dat aan? zei Menasjke nors en met een boze blik.
- Heb jij geen vrouw? reageerde de man verbaasd.
- Heb ik niet, nee, heb ik niet, antwoordde Menasje en keek van
hem weg.
- Niet goed! zei de man met de ezel met spijt in zijn stem, als maakte
hij iets mee waar hij met zijn verstand niet bij kon. - Neem toch een
vrouw!
- Ik ben een arme man, geen cent heb ik, waar zal ik mijn vrouw van
onderhouden? zei Menasjke op een toon die het midden hield tussen
spot en spijt. Waarvan, hè?
- God zal zich ontfermen!
- Hoezo zal God zich ontfermen? Ik ben een oude vrijgezel en tot nu
heeft God zich over mij niet ontfermd.
- God zal zich ontfermen, zei de man met de ezel beslist. - Hij weet
alles. Ik heb niets maar God zal mij niet verlaten. 
- Voor jou is het zo, voor mij is het anders.
- Je moet verstandig wezen. Ik ben verstandig geweest, ik heb een
vrouw. Heel goed! 

Hij trok zijn hoofd tusen zijn schouders en kneep zijn ogen
dicht van louter genoegen.
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lkhk rzja iuuhf*hcd�kg cufr vhva sjt ost ung kpyb 
/runj

/vtbv ka eujm�,cc uhkt uhbp lpv - !t,C �r vegm Ubjb -
ubez ',urujau ,ucg uhbhg�,ucd 'vnue�rme aht vhv vz
,ut,kc auck tuv vhv /,aujb ka vrhsef uhbpu vcurn
ka kxu uhb,un kg kcj rUdj 'htky hcd�kg htky 'ohe ,jau

/runjv hcd�kg 'uck sdbf iu,b ohckuk
ung ks,av vz /oukf rnt tku uc .hmv hb �uzIrPz �C vea�bn

/ohrcsc ufank
/runjv hcd�kgn uhkt unmg vy &v - ?Ia &t lk ah -

/Ia &t tkt "v ,3 &t" rnt tk
/;gz ka ihgc vea�bn uc r,j - ?lk vnku -

/vhn,v - ?Ia &t lk iht -
/ubnn uhbp vea�bn rhzjv - !hk iht 'hk iht -

rcs uhbpk vtr ukhtf runjv�kgc rgymb - ///cuy tk -
!Iat lk je -/,gsv kg kce,n ubhta

uk rnt - ?h,at ,t xbrpt ifhvn /oukf hk ihtu hbt hbg -
?ifhvn - /,nugr, vhmju ,ujhsc vhmja iuak vea�bn

!oav ojrh -
!ojhr tk uhafg sgu iez rujc hbt rcf ?oav ojrh lht-

kfv tuv - /u,gs kg runjv�kgc sng - !oav ojrh -
/hbczgh tk oavu oukf ah tk hbt /gsuh

/hbt vzu v,t vz -
///cuy vcrv !uat ahu k �f +G hk vhv /cuy k �f +G lhrm -

curn uhbhg ,t omgu uhp,f h,a ihc uatr ,t geha tuv
/vcuyv
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- Heel goed, God zij geprezen. Hij deed zijn ogen weer even open en
ging verder: Heel goed!... Op een dag was ik in een winkel, bracht ik
kisten. Zie ik daar een vrouw! Vroeger, een hele tijd geleden, hadden
ze me een vrouw gegeven maar dat werd geen succes. Had God niet
gegeven... Hoorde ik dat er een vrouw was gekomen uit Babel die
wilde trouwen. Oké, ik naar Gibeat Saul, zie ik daar die vrouw uit de
winkel. Een geschenk uit de hemel! Maar ik had geen geld, wat moet
je dan! 

Vlug vlug haalde ik zes pond van de bank, daar deed ik zaken
mee. Beetje geluk, beetje pech, toch weer een beetje geluk. Met
Nieuwjaar* had ik al vijf pond verdiend, tingelingeling, en toen
getrouwd. God zij geprezen. Neem toch een vrouw. Beetje geluk,
beetje pech, beetje geluk, heb je toch een vrouw!

Hij klopte met zijn kapotte sandalen tegen de buik van de ezel
en zijn gezicht straalde breed en rood als een koperen ketel. 
- Een man kan niet zonder vrouw! Hij keek achterom van zijn ezel
en zei het alsof daarmee het laatste woord was gesproken. Geen berg
zonder top en geen buik zonder navel en een man kan niet zonder
een vrouw.
- En hoeveel vrouwen heb je? vroeg Menasjke terwijl hij hem van
opzij aankeek. - Twee? drie?
- Twee, ik heb er twee! Hij spreidde beide handen ten hemel als om
te zeggen: Kom zelf maar kijken, ik heb er echt maar twee.
- En kunnen ze met elkaar overweg?
- Ach! De ene berg kijkt naar de andere berg, en een diep dal
ertussenin! De man toonde hem twee rijen blinkend witte tanden.
Als er in huis een jonge vrouw is, doet de oude niets dan gr.. gr..
- En waarmee verdien je de kost? Ben je kruier of zo? 
- Jawel meneer!
- Hij schoof op zijn plek heen en weer tot hij lekker zat en vertelde
over zijn zaken. In het begin, zei hij, was hij een gewone kruier maar
nu was hij een kruier met een eigen ezel. Deze ezel waar hij nu op
zat, dat was al zijn achtste, ze zouden hem voortaan niet meer voor
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rzju vke vgak uhbhg ,t jep - !oa lurc 'cuy vcrv -
/ohzdrt h,tcv ',ubjc h,hhv ouh sjt ///cuy vcrv - /rntu
Ia &t hk ub,b 'osue-osue 'vkhj, ///Iat ,jt oa ah h,htr
k�c ,C &n vtc Ia &t ah h,gna ///i,b tk oav /vjkmv , �u4v tku
Ia &tv uzu - kuta�,gcdk tjhb�tjhb hk lkuv /i,j,vk vmur

!vag, vn - ;xf hk vhv tk !ohnav in ///,ubjv in
'ah /ihhbe h,hagu ,urhk vaha eb �Cc h,jek 'tfv-t,f ,v 

or �jUnc /ah 'ah tk*kd 5bh &y - od ,urhk vahnj h,hag 
ah 'ah tk 'ah kf /Ia &t lk je !oav lurc /h,b �,j, &vu 'kdbhy

/Ia &t Id
uhbpu 'unrpba uhksbx hbac runjv ka ubyc kg jpy

/,aujb ka vrhsef uehvcvu ucjr,b
rntu runjv hrujtk g,rb - !Ia &t hkc aht kufh tk -
tku atr hkc rv ah tk - /oukf vhrjt ihta ht �s �u ka iuak

!Ia &t hkc aht kufh tk 'rucy hkc iyc
/ubhgc hb �uzIrPz �C vea�bn uk oehg - ?lk ah ohab vnfu -

?auka 'ohh,a -
'vkgn hpkf uhsh�,upf jya - 'ohh,a ah 'ohh,a -

/ohh,a tkt hk iht 'v +tru tuc :rnutf
?ivhbhc ouka ahu -

uhp tukn uk vtrv -'ovhbhc vgecu yhcn rv kt rv !h &v -
///rry 'r 5r 5y vbezv 'vskh ,hcc ah ot /,ubck ohhbha

?vn ut v,t k ,C �x ?jhuurn v,t vncu -
!iust 'if -

/ubhhbg uk rntu j,p 'u,chah ouenc vph xxc,ba lu,n
!runj�kgc kcx uhafgu lf kf kcx tuv vhv 'rnt 'vkhj,c
tk cua lkhtu itfnu uk hbhna tuv rcf uh,j, &na runjv vz
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de gek houden. Hij was intussen al een ware expert op het gebied
van ezels. Een oude “ezeldokter” met veel ervaring! Want met een
kwaaie ezel en een kwaaie vrouw heeft de oude dag je al vroeg te
pakken. Maar een goeie ezel en een goeie vrouw, beter kun je niet
hebben. En God zij geprezen, hij verdiende zijn boterham. God zal
zich ontfermen. Soms een daalder op een dag, soms twee daalders en
soms nog geen stuiver. Komt allemaal voor!

Toen het goed was, vroeger... - hij maakte een handgebaar naar
achter en vervolgde: verdiende ik wel eens vier daalders. Ja, vader en
moeder kunnen het niet voor je doen, dat moet je zelf doen.

Hij stak zijn hand in de tenen mand voor hem en haalde er een
paar groezelige eieren uit.
- Neem wat eitjes, zei hij, en stak ze hem toe. Pak aan, meneer, ze
zijn net zo vers als uit de winkel*. Menasjke Bezprozvani wilde ze
niet aannemen.
- Heb jij een kippenhok? vroeg hij, en zijn boze stemming werd wat
minder. 
- God zij geprezen! Ik heb zeven kippetjes, antwoordde de man met
trots in zijn stem. Allemaal maken ze eitjes, elke dag een eitje, iedere
dag een eitje. Pak aan, meneer, asjeblief, net zo vers als uit de winkel.
Goeie kippetjes, God zij geprezen. 
Als hij geld genoeg had, ging hij verder, dan zou hij die eitjes zelf wel
opeten die zijn kippetjes “maakten”. Zo lekker zijn die eitjes! Maar
zijn kleine meid lag ziek in het Hadassa en hij had geen rooie duit.
Gisteren had hij haar voor een halve stuiver bananen gebracht en die
had ze opgegeten.
- Ze eet alweer, zei hij, als kwam hij met een belangrijk bericht, en
zijn gezicht straalde. Ze eet alweer, geweldig toch!

Terwijl de man de eieren terugdeed in de mand, keek Menasjke
Bezprozvani naar hem van opzij en zag aan zijn vingers twee koperen
ringen met kleurige stenen erop. Hij vroeg: 



zzv ohhj -s- ohnjr

iez "ohrunj tpur" 'ohrunjc kusd ihcn tuv rcf /u,ut unrh
kg ,mpue vbehz 'rnt 'vgr vatu gr runj hbpn !hecu
/okugc ovn cuy iht vcuy vatu cuy runj ukhtu 'ostv
d 5bh &kh &J ohngp !oav ojrh /unjk ,t jhuurn 'oav lurcu
/ahu ah /aIrd sjt tk ;t ahu 'ohdbhkha hba ohngp 'ouhk

!ah ukuf
uprug hpkf ush dhkpv - ///osue�osue 'cuy vhv h,n -
uagh tk tntu tct !od ohdbhkha vgcrt h,juurv - 'rntu

/lsh vag,a vn lk
ohmhc ufu,n thmuvu uhbpka ohckukv kx lu,k ush i,b

/,usjt ,ufkfukn
///iust 'je - /rntu uk yhauv - ///ohmhcv ,t je -

!"rhcanwwf ,uhry
/,jek aehc tk hb �uzIrPz �C vea�bn

/uhkg vjb u,gsa lu,n kta - ?kuk lk ah -
,ujhjzc rnt - !,ukudbr, vgca hk ah !oav lurc -
!iust 'je ///ouhk .hc 'ouhk .h �C 'ohmhc ohaug okuf - /,gs

!oav lurc ',ucuy ,ukudbr, ///"rhcan"f  'vaecc
,t kfut unmg tuv vhv uk lhrma ;xf 'rnt 'tknkht
ohmhcv iv ,ucuy lf�kf 'uh,ukudbr, uk "uag"a ohmhcv
vyurpvu "vxsv"c vkuj ,kyun vbyev u, &Ca tkt !uktv

/vkftu aurd hmjc ,ub,b ,c vk thcv kun,t /vhumn iht
- /urhtv uhbpu vkusd vruGc ihnf rnt - !,kfut rcf -

!V ,C h &,,H �j ',kfut rcf*

hb �uzIrPz �C vea�bn .hmv kxv lu,k ohmhcv ,t rhzjva sg
ohbugcm�hbctu ,aujb ka ,ugcy h,a uh,ugcmt kg vtru

:uk rnt /iatrc ,uguce
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- Wat zijn dat voor ringen? 
De man kneep zijn hand dicht, keek ernaar van een afstandje en zei
verbaasd:
- Deze? Dat zijn gewoon ringen. Heb jij die niet?
- Heb ik niet.
- Datte, zei hij, in zijn baard lachend - ik zal jou een verhaal
vertellen, vertellen ze bij ons in Babel. Waar gebeurd, niet waar
gebeurd, wie weet.

Hij begon een verhaal over een man die verliefd was op een
schoonheid van een vrouw. Op een keer moest hij ver op reis. Zei hij
tegen die schoonheid: Dame! Aangezien ik zielsveel van je houd,
vraag ik je, geef me asjeblieft je ring mee, en iedere keer als ik die
ring aan mijn vinger zie, dan zal ik aan je denken en naar je
verlangen. Maar die schoonheid was een slimme tante. Ze wilde haar
ring niet meegeven en zei tegen hem: Doen we niet zo, maar iedere
keer als jij naar je vinger kijkt en mijn ring niet aan je vinger ziet,
dan zul jij eraan denken dat ik hem niet heb meegegeven en dan zul
je naar mij verlangen.

Toen het verhaal uit was, barstte hij in lachen uit.
- Ha-ha-ha! Hij wierp zijn hoofd achterover en vulde de wijde
omgeving met zijn schaterende lach. - En met jou is het net zo,
ha-ha-ha!

Door die schaterlach en door het verhaaltje dat de man hem had
verteld, smolt de boze bui van Menasjke Bezprozvani verder weg.
Zonder dat hij het wilde gingen zijn gedachten naar zijn vriendin,
naar de goede kanten die ze had, naar de teleurstellingen die ze hem
had gebracht en die hele affaire.

De ezel stapte traag en bedachtzaam voort en de kruier op de
ezel schommelde op en neer, met zijn roestbruine kop, zijn baard in
twee plukken gespleten door zijn voldane lach en opgeruimde
stemming, alsof de hele wereld er wat hem betreft prima mee door
kon.

Menasjke Bezprozvani keek naar hem, hoe hij op zijn ezel zat,
tussen zijn houten bakken en zijn touwen en zijn hele ijzerhandel, als



zzv ohhj -v- ohnjr

?ukt iv vn -
kusd rae tuknf v ,t ,G4g �u ush ,t .pe*%lu,n vc kf,xbu 

/vvhn,
?ah tk lku /,ugcy ///?vz -

/ah tk -
'sjt ruchs lk shdt - 'rntu ubez lu,k lhhj - 'uvz -

///v �u 5,h &k 'v �u 5,h &t :k �c ,cc ubkmt ohrP �xn
vat cvta sjt ostc vagn rnutu uk rpxn khj,v
th &v �v 5k vk rnt /veujr lrsc lkhk inszb ogp /rtu,�,ph
,t hk hb,, 'vcrv l,k cvut hbta khcac !,rcd :rtu,�,ph
l +rfuz hbt hgcmt kg v,ut vtur hbta inz kfu 'l +,gcy
vaehc tk 'v,hv ,jehpa rtu,�,ph v,utu /Q &h �k,g gdgd,nu
ogp kfc tkt lf tk :uk vrnt tkt 'v,gcy ,t uk i,hk
rfuz v,t vhkg h,gcy iht vturu lgcmt kf,xn v,ta

/hkg gdgd,nu lk vh,,b tka h,ut
/eujmc .rpu rnt lf

kf ,t tkhnu uprug hpkf uatr khapv ///vj�vj�vj -
///vj�vj�vj 'v,t od lfu - /hbkue eujm eujrv

u,gs vakj uhkg kana kanv inu ejma vzv eujmv in
/uka vr+c4jc uck iuuf,b ubumrc tka /hb �uzIrPz �C vea�bn ka

/vkuf varp v,ut kfu vka ohgu,g,u vshca ,ushnc
kcx u,ut vhvu ',uscfcu ,ukmgc lkvn runjv vhv
.urp ubez ',aujbf ohf,uan uhbp 'cauhu uhcd kg kykyhn
ukuf okugv kf ukhtf kan 'vph u,gsu vtbv ka eujac

/uk tuv htsf
hcd�kg cauh tuv lthv uc kf,xb hb �uzIrPz �C vea�bn
kupf ost ihnf 'uh,uf,nu uhkcju uhmg�hkf ihc runjv
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was hij twee, drie keer zo groot, met zoveel jeugd in hem, en de
Heilige, geloofd zij Hij, was met hem, was deel van zijn leven, samen
met zijn kinderen en zijn vrouwen, zijn kippetjes en zijn ezel.

Langzaam liep hij met hem op en bedacht hoe het bij hem thuis
zou zijn. Hij stelde het zich heel precies voor, hoe hij tegen de avond
voor de deur van zijn huis zat, in zijn tuintje, op de rand van de
waterput met stenen rand, de kinderen, een hele hoop kinderen door
elkaar die van alle kanten aan hem hingen en drukte maakten, en de
vrouwen die bij het vuur bezig waren met de bereiding van het
avondeten en die met elkaar kibbelden over hem, allebei zo zwaar als
twee volle bloemperken, en hij tussen hen in die vrede stichtte, naar
de een een lieve knipoog gaf en de ander nog liever aankeek, en elke
blik van hem was als vijf malse regenbuien op droge grond. In een
hoek lag zijn vader, onder een stapel oude lappen, oud en der dagen
zat, de dood nabij. Het open vuur knetterde vrolijk, de ketel kookte
en een van de vrouwen begon een lied te zingen naar de sterren, een
aangename stem vol trillers en lange uithalen.
- Hoe ben je hier zo terechtgekomen? onderbrak Menasjke zijn
gemijmer. 
- Met de hulp van God!
En het duurde niet lang of hij vertelde het verhaal van al zijn
omzwervingen. Hij was zogezegd een Koerdische jood. Op een dag
had hij gehoord dat er een joods regiment was in Erets Israël,
strijders uit joodse families. Had hij bij zichzelf gezegd: ik wil strijder
worden in het joodse regiment. Babel is heerlijk, maar Erets Israël is
nog veel heerlijker. Was hij naar Mosoel gegaan. Van Mosoel naar
Bagdad. Van Bagdad naar Basra. Meteen in Basra was hij
“huisknecht” geworden bij een joodse man die een “kledingzaak”
had, een hele rijke man, God had hem rijk gezegend. Hij was
“huisknecht”, deed al het werk, echt alle werk, maakte brood,
maakte eten klaar, alles, alles. Want een man is voor dat werk beter
geschikt dan een vrouw, veel beter geschikt. En van Basra was hij
toen naar Bombay gegaan, want de weg naar Damascus die was
indertijd afgesloten vanwege de Turkse oorlog. Hij was twee
maanden in Bombay gebleven en iedere dag, iedere dag had hij
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'u,hcc crugn 'ung tuv�lurc�ausevu 'uc ,uskhu 'kPufnu
 /urunju uh,ukudbr, 'uhabu uhbc ihc

rvrhv 'vbv /u,hcc tuv lthv uc rghau lkvu ghxpv uytk
lu,c ',hcv j,pk crg ,gk cauh 'ou,xv in arupn uk
vnhrg ',ueubh,v /ohbct ;murnv ohnv�ruc hcd�kg 'rmjv
/ohaguru ohssmv kfn uhkg ohk,b ',ueubh, ka ,ccrugn
,uc ,ru crgv�,jurt ,ukacn 'vrusnv hbpk ,ueuxg ohabv
,ukusd ,udurg h,af iv ,uscf ivh,a /ivhbhc ukhcac
ka ihg uzc i,ub :ivhbhc ouka xhbfn tuvu 'ohjrp ,utkn
/gerek ohnad vahnjf uka ycn kfu 'r,uhc uzcu vchj
uhnhu iez 'ohyuyrnx ka ,hkuk, ,j, uhct kyun ,huuzc
,j,ur vrhsev ',umhkgc ,ekus vrusnv /,unk ohcure
,kxkxn 'ohcfufv sdbf rhac Vkue vku, ohabv in ,jtu

///vfhannu ,bsgnu
/ktau uhruvrvn ehxpv - ?itfk vkdkd,b lht -

!oav ,rzgc -
lf /okuf uhkudkd kf ,t uk jxa sg ohke ohgdr utc tku
'ktrah�.rtc susd ah gna ouh sjt /tuv hsrUe lfu
vnjkn�aht ,uhvk vmur :rnt /ktrah�hbcn vnjkn�habt

kmInk lkv /vbnn veu,n ktrah�.rt 'veu,n k�c ,c /hrcg*%'
"scg" vagb vrm ,cc rcfu /vrm ,ck stsdcn 'stsdck kmunn
vcrv 'kusd rhag "auckk ,ubj" uk aha sjt hsuvh kmt
kf kf 'vftkn kf vag '"scg" vhv /oav lurc 'uk ah vfrc
raf ahta hbpn ///kf kf 'ohkftn vag 'ojk vag /vftkn
'hhcnuck lkv vrmcn ztu ///r,uh raf 'uatn vftknk
ka vnjknv khcac vrudx osue�osue v,hv eansk lrsva
khhyn ouh kf 'ouh kfu 'ohasuj hba hhcnucc cah /heruyv
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gewandeld in de tuin van Sinjor Sason, wat gegeten, wat gedronken
en rondgewandeld... maar uiteindelijk was hij naar Erets Israel
vertrokken*. Haifa, kende hij dat?... Het handelscentrum dat was er
toen nog niet in Haifa. De jongens hadden toen tegen hem gezegd,
daar in Haifa: blijf toch bij ons, Rachamiem. Maar dat wilde hij
niet... Op naar Jeruzalem, naar het joodse regiment. Kwam hij in
Jeruzalem, was het regiment er niet meer.

- Was er niet meer! zei hij op lage, sombere toon en sloeg van spijt

zijn handen teen elkaar.

Even bleef hij stil en schommelde voort op zijn zadel. Zijn blik

viel onbedoeld op Menasjke Bezprozvani en ineens veranderde zijn

gezicht, alsof hem op dat moment iets heel vreemds opviel.

- Waarom ben jij zo treurig? vroeg hij. Toen Menasjke Bezprozvani

geen antwoord gaf, wreef hij een paar keer over zijn nek. 

- Ik ben al laat, zei hij, en keek omhoog.

Hij zette zich in beweging, gaf zijn ezel een tik met de hakken en

trok aan de teugels die hij in zijn hand had. De ezel schudde zijn kop

heen en weer en zette het op een draf. 

- Neem een vrouw! God zal zich ontfermen... riep hij achterom.

De ezel wisselde van gang en zette ijverig zijn afgemeten pasjes,

terwijl hij met zijn kleine hoeven over het wegdek tikte. Menasjke

Bezprozvani bleef alleen achter. Zijn loop was traag, zijn hart was

moe. Allerlei gedachten woelden door zijn hoofd, warrig, in stukken

en brokken, dingen die niets met elkaar te maken hadden, flarden

uit zijn kinderjaren, zaken van zijn vriendin waar ze in verwikkeld

was, en al die dingen en al die waanzin bij elkaar. Hij dacht terug

aan die dagen in Tiberias, Migdal, Tel-Josef en Kefar-Gileadi, en een

wijsje dat hij nog niet helemaal thuis kon brengen, sloop zijn geest

binnen en bleef daar dreinen, dan weer wat helderder, dan weer

vaag, en hij kon het niet te pakken krijgen.
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lkv ;uxa sg ///khhyn 'v,ua 'kfut 'iuGG ruhbx ka idc
zfrnv vphjc zt ihhsg ///?tuv gsuh vphj /ktrah�.rtk
rtahv :vphjc 'ohrujcv oa uk urnt !vhv tk hrjxnv
tc !hrcgv susdv kt 'ohkaurhk - vmr tk !ohnjr 'ubkmt

///ubbht susdvu ohkaurhk
vnhgb ihnc rntu uz kg uz uhsh h,a jpy - !ah tk -

/,jruxu vsurh
�jxh �vc uhbhg vk, /upfut kg kykyhbu e,a vke vga

/ub,ab uhbpu hb �uzIrPz �C vea�bnc ,gsv
/vga v,utc u,gs kg uk vkg vun, vn�rcs ukhtf 

/rnt - ///?vff cumg v,t vz vn -
lfj,b 'rcs hb �uzIrPz �C vea�bn uk rhzjv tka iuuhf

/uprugc auka�ohhngp
/vkgn hpkf uatr vhcdv - 'rjutn -

runjv /ushca ,ufaunc lanu runjk uk ejsu unmg kyb
/rvusu .pen tcu lkhtu lkht uatrc ;ry

/treu uhbp ,t lpv - ///oav ojrh !Ia &t lk je -
,uzhrzc uh,ughxpc esesn khj,vu ufkvnn vbha runjv
hb �uzIrPz �C vea�bn /ohbyev uhpkyc ahcfv hbp�kg jpynu
/vgdh uapbu uk ,ukmg,n uhkdru lkvn vhvu 'usck rtab
ohxurh +x 'ohdurh +x ufkvu uckc uadr,b ohbua ohruvrv
hexg 'u,uskh�hnh ka on,x :ubhn ubhtac ihn 'ohguyheu
ohpurh +yvu ohhubhgv o,ut kfu "vfc,xba" uka vrcjv
;xuh�k, 'ksdn 'vhrcy ka ohnhv o,utk rfzb /okuf
vprpr,b uk vrurc thv ihta rha�,nhgbu 'hsgkd�rpfu
ihtu ',hkdbu ,hxfb ',hxfbu ,hkdb 'uc ,sruy v,hvu uckc

/vhkg sungk gsuh
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Tot het geluid weer klonk van de trippelende ezelhoeven over
het wegdek en hem door elkaar schudde. Hij keek op en zag de
kruier die was omgekeerd en hem tegemoet kwam. Hij knipperde
met zijn ogen en keek hem aan alsof hij hem absoluut niet herkende.
Toen hij bij hem was, hield hij de ezel stil en bleef staan. 
- Meneer, meneer! Luister, zei hij met een vreemde uitdrukking op
zijn gezicht, als iemand die om medelijden smeekt. - Meneer, om
godswil, je moet niet treurig zijn, ik zweer het je, alles komt goed, ik
zweer het! God zal zich ontfermen. Menasjke zweeg en zei niets
terug.
- God zal zich ontfermen, zei hij met een glimlach vol troost. Je
moet niet treurig zijn... Ik zweer het je! op mijn hoofd! op het licht
van mijn ogen! alles komt goed, je zult het zien, je zult het zien, het
komt allemaal goed.
- En hij ging weer van hem vandaan en was uit zijn ogen verdwenen
en nog stond Menasjke daar als aan de grond genageld; zijn hart
bonkte en ging tekeer, diep in hem liet zijn ziel een bijna onhoorbare
toon horen, gesmoord en langgerekt, als een echo in de verte die
boven de Araba leek te zweven, roerloos hangend in de ruimte, een
klank zonder betekenis. Alsof er iets in hem gebeurde, alsof... alsof...
- maar zonder betekenis. Alleen die glimlach van die kruier en zijn
stralende gezicht, dat beeld week niet uit zijn ogen, verzoende hem
met het leven en tilde zijn geest uit boven al die misstappen, al die
mislukkingen, al die aanklachten en beledigingen van zijn hele leven.

Hij maakte zich los van de plek, keerde om en ging weg. Hij
liep omlaag door een verlaten akker, moeilijk begaanbaar door de
droge stoppels, de grote steenklompen en wat olijfbomen, oud en
knoestig en verkronkeld. Onder een van de bomen schuilden een
stuk of vijf, zes schapen met de koppen onder en over elkaar
gedraaid en stonden daar als betoverd.

Op zijn gemak bukte hij en ging op een steen zitten. Hij richtte
zijn blik weer naar de bergen van Moab, doods en verlaten in al hun
blauwheid, waarvan het silhouet niet meer was te herkennen. Was
het de hemel die de bergen verzwolg, was het de berg die de hemel
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ahcfv hbp�kg ,ujpyn runj�,uxrp kue Ighdva sg
/u,trek tcu rzuj kcxv ,t vtru uhbhg ;ez /uc rgbbu
ghdva iuuhf /okugn Irhfv tka hnf uc yhcvu uhbhgc .nmhn

/sngu urunj ,t cfhg 'ukmt
ukhtf ',ubuan ohbpc uk rnt - ///gna /"!iust !iust -

/uhbpk ohnjr aehc
/cuy tvh /// hhjc ///cumg tv, kt !W 5C h &,,H �j ///!iust -

///oav ojrh !hhjc
/oukf uk rnt tku e,a vea�bn

kt - /xuhp ka eujm�,cc uk rntu rzj - ///oav ojrh -
'vtr, !cuy tvh ///hbhg kgu hatr kg !hhjc ///cumg tv,

/cuy tvh /vtr,
snug vea�bn vhv ihhsgu uhbhgn okgbu ubnn vz rypb rcfu
ucrec vnuv uapbu aduru ogpb uck 'UT�z ,j4t .rtv ukhtf
vk,ba vz eujr svf ',ngnugnu vfurt ',hahrj vrcvc
ukhtf /uk gnan tku /snugu huk,u vcrg ka vkkj lu,c
er /uk gnan tku - ///ukhtf ///ukhtf 'rcs uc grht
uhbhg sdbn uzz tk ubrea uhbpu kcx u,ut ka ueujm�,c
kf kgu ,ukekev kf kg uapb ,t uvhcdvu u,ut uxhhpu

/okuf uhhj ka obuckgu vhrudhyev kf kg ',uke,v
,nnua vsa lu,k srh /uk lkvu vbpbu uhkdr reg
,hz�hmgu ,ucau, ohbctc 'ohach ohmuec ,acuanv
ufpv ohmgv in sjt ,j, /oh,uugnu ohbez 'ohygun
usngu ukt ,j, ukt ivhatr ,t ohGcf aa�anj

/,upaufnf
ctun�hrvc uhbhg vk, /ict hcd�kg cahu ;pf Iy &tk
ohnac ugkcb ov epx 'rfhb onuahr ihtu o,kf,c unnaa
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verzwolg? Maar voor zijn ogen bleef de gestalte van de kruier met
zijn glimlach, en week niet voor hem vandaan. Hij slaakte een diepe
zucht. En terwijl in zijn binnenste die toon bleef zingen, gaf hij zich
over, begon te trillen en tranen spongen in zijn ogen. Vanuit zijn
herinnering klonk onverhoeds dat wijsje dat eerst nog voor hem
verborgen was gebleven. Zonder dat hij het wilde begon hij zachtjes
voor zich uit dat rijmpje mee te neuriën dat de kinderen zongen in
Kefar-Gileadi, toentertijd in de dagen van honger en nood:

In Kefar-Gileadi, 
in de bovenste tuin
bij het kanaal, in de grote ton
daar zit geen druppel water...

àààà
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u,rum�,uns vsng uhbhg sdbk okut /ovc ugkcb ohnav epx
lu,nu 'jbtbu lan /ubnn vzz tku ueujm�,cu kcxv ka
uk vrfzb ',ugnsc kjkjnu gbfb ucku vnuv uapba
tka /ubnn vkhj,c vnkg,ba vnhgb v,ut ,gsv�jxhvc
uhv ohrnzna ohzurj htajc unmgk ovbu j,p u,gsn

:cgrvu veumnv hnhc zt 'hsgkd�rpfc ,ueubh,v

'vbuhkgv rmjc 'hsgkd�rpfc
vkusdv ,hcjc 'vkg,v sh�kg

///ohn ,phy ;t iht

àààà
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1.  v �J �e ,Urh 
r �nhUM 
n �Fuh�H �j k �F  - een felle bitterheid, het sap als het

ware van zijn hele leven tot nu toe.... hUM 
n heeft een wat minder
sterke betekenis in iIC �J �j�hUM 
n eindsaldo en oIH �v�hUM 
n het eind van
de dag.

IaUr �P 
n cU�
H �v , �t v�d �r �t �u - weefde de bewoonde wereld los van zijn
betekenis? Het verblindende licht heeft een vervreemdende werking. 

2. l�kh�k in plaats van ,fkk; infinitiefvorm uit het rabbijns
Hebreeuws, zoals ook i �,h 
k voor ,,k.

IJ 
t i.p.v. v �� 
t: zie over het accent van Rachamiem de inleiding.

3. Nieuwjaar: o �R �jUn is de eerste maand van het jaar volgens de
islamitische tijdrekening die in die tijd gebruikelijk was.

4. V�C h 
,�H �j en op blz. 8 W �C h,hj lijkt een leenvertaling uit het Jiddisj,
vgl.  de zegenwens “a lebn af dayn kop”. We hebben het vertaald als

een versterking. 

rh 
C �J �n “de graanhandelaar”, naam van een winkelketen.
 

5. kusd rae tuknf lijkt een verschrijving voor k �sUD r �J�e tIk �n 
F  de
afstand van het duimgewricht tot de punt van de duimnagel. Een

centimeter of drie?

6. k�mIn modern Hebreeuws kUxIn.

7. Erets Israël: van oudsher (lang vóór de stichting van de staat Israël

in 1948) de joodse benaming van het Heilige Land (Palestina).







 


