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InleidingInleidingInleidingInleiding

Shlomit Abramson is geboren in Jeruzalem in 1955. Haar
debuut rn, vagn (Het verhaal van Tamar, gepubliceerd
in 2005) werd een bestseller, evenals haar tweede boek dat
uitkwam in 2007: ,uaev ohkhnv ,rcjn (Het schrift van
de moeilijke woorden).

Mijn eerste kennismaking met Shlomit Abramson was
het boek hba ouh ka kguav (De vos van maandag) dat
zich afspeelt in Jeruzalem aan de vooravond van de
Zesdaagse Oorlog.

Maar Abramson lijkt zich met hetzelfde gemak te
verplaatsen in het verre verleden: in het oude Kanaän. Een
klein stukje tekst uit Genesis werkt zij uit tot een prachtige
roman van 277 bladzijden.

Op de achterflap van de Hebreeuwse uitgave lezen we:
De personages die we al kennen uit Genesis ontmoeten we nu
als mensen van vlees en bloed, die dicht bij ons staan in hun
liefde, hun jaloezie en machtsstrijd die zij onderling voeren.
De relaties tussen Jaäkov en zijn zonen, de afgunst van de
broers jegens Joseef, de verboden liefde tussen Reoeveen en
Bilha en devotie van Jehoeda voor de Kanaänitische Batsjoea:
het wordt hier getoond met een verrassende en prikkelende
blik. 

Episodes van liefde en verlangen, doordrenkt van gevoel en
laaiende hartstocht, beschreven door de hand van een
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gevoelige kunstenares. Maar dat is niet alles. De schrijfster
slaagt erin een reeks levendige beelden te scheppen die elkaar
afwisselen: de omzwervingen van de stam, het zware werk
van de vrouwen, de ervaring van baren en begraven,
verboden ontmoetingen bij de waterput. En te midden van
dit alles de eenzaamheid van het meisje dat bij een vreemde
stam is terechtgekomen. 

Dat is de heldin van het verhaal, Tamar de vrouw van
Eer. Haar verhaal openbaart aan onze ogen een wereld
waarin de man en de stam centraal staat, waarin vrouwen
het bezit zijn van de man, gekluisterd aan de tent en de taken
van alledag, steeds in de gaten gehouden en zonder eigen
rechten.
...
Dit is het eerste boek van Shlomit Abramson, geschreven met
diep inzicht in soepele, vloeiende taal. Uit de verhaalstof van
de Bijbel en de mythen van het oude Mesopotamië heeft
Abramson een wereld geschapen waarin haar personages op
natuurlijke wijze tot leven komen; in deze wereld heeft zij
een verhaal opgebouwd dat de kracht heeft om tijdens het
lezen te boeien en na lezing gedachten en reacties op te
wekken.

Wat kan ik hieraan nog toevoegen? Korter en krachtiger
kan het niet. We kennen de “historische roman”, maar
bestaat er ook de “Bijbelse roman”? In Israël, het enige
land waar op school het leren van het Oude Testament
een verplicht vak is, inclusief eindexamen, verschijnen
regelmatig boeken met Bijbelse achtergrond. Twee boeken
waaraan ik meteen denk: uhafg l"b, van Meïr Shalev (De
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Bijbel nu, in het Nederlands vertaald door Ruben
Verhasselt, zie Sifroet nr. 6) en l"b,c cu,f lf tk (Zo
staat het niet geschreven in de Bijbel) van Yaïr Zakovitz en
Avigdor Shenan. En zo zijn er vele boeken die de oude
verhalen een menselijk gezicht geven. Geen wonder dat ik
tijdens mijn bezoeken in Israël geen boekwinkel kan
overslaan.

Voor deze aflevering van Sifroet is gekozen voor het vierde
hoofdstuk, waarin wordt verhaald hoe Jehoeda met de
jonge Tamar reist naar het land van haar aanstaande man.
Centraal in dit hoofdstuk staan de gevoelens waarmee
Jehoeda worstelt als hij denkt aan zijn vader, zijn broers en
vooral Joseef. Het is de complexiteit van die gevoelens die
zo mooi wordt geïllustreerd in de tekening van Lika Tov.

Dafna Hoexter-Haneveld
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Ze waren veel langer onderweg dan ze van plan waren
geweest. De zandstorm hinderde de voortgang van de
karavaan. Jehoeda had de afstand in één dag willen
afleggen, maar al snel werd het hem en zijn jongens
duidelijk dat ook de nacht onderweg doorgebracht moest
worden.

Het landschap rondom kende hij goed. De
blauwachtige heuvels aan de horizon, de wilde
vijgenbomen met hun forse stammen afgewisseld door
bejaarde eiken met verwarde kruinen, en de huizen van
Adoelam vol overgave de berg omhelzend.

Zijn huwelijk met Batsjoea, zijn vrouw, had plaats-
gevonden in het huis van Chiro, zijn beste vriend in
Adoelam. Hij herinnerde zich nog heel goed zijn
heimelijke tochten waarin hij haar het hof had gemaakt,
hoe hij in grote haast de tent van de stam ontvluchtte, als
een dief in de nacht.

Het waren moeilijke dagen geweest voor hem en zijn
broers. Het was pas kort nadat zijn jongste broer zo
afschuwelijke was behandeld. Tot op heden heeft hij er
slapeloze nachten van. Tot op vandaag schrikt hij ’s nachts
wakker, zijn hart gaat als een razende tekeer en het zweet
gutst in stromen langs zijn lichaam. De beelden trekken
aan hem voorbij alsof alles in het nu gebeurt: hij is weer
daar, in Dotan, samen met alle broers. Zelfs het gehuil kan



t

s erp - rn, vagn

ectv ,pux /ibfu,nv in vcrv ovk vfrt,v lrsv
,t rucgk aehc vsuvh /vrhhav lkvn ,t vcfhg
uk rurc vhv vrvn sg okut 'sjt ouhc lrsv

/vkhkv ,t od lrsc ,uagk ovhkg vhvha uhrgbku
,ugcdv /cyhv uk rfun vhv ochcxna ;ubv
'gzdv h,ucg ohneav hmg 'eputca ,ukjkjfv
o�KUs!g"h,cu ';ub hfucx ohahae ohbuktf upkj,va

/rvv ,t ,Ue#cs $c ohecjnv

ka u,hcc unhhe,v 'u,at 'gua",ck uhtuahb
,t cyhv rfz tuvu 'okusgca cuyv urcj 'v �rh $j
enj,n 'tcjhvc vhrjt rzhja ruzhjv ,ugxn

/cbdf ',ukhvcc ycav hkvutn
rcg rme inz er /uku uhjtk ohae ohnh uhv ohnhv
ouhv sg /rhgmv uhjtc vagba trubv vagnv ztn
,ukhk ah ouhv sg /uhbhgn u,ba ,t rcsv rhsn
ka ,urvbu ;ruynf okuv uchk '.hen tuv ovca
ukhtf ,ubun,v ,t ,utur uhbhg /u,ut ohpyua vghz
og sjh 'i,usc 'oa cua tuv vbv ,gf vrue kfv
u,ut 'gunak kufh tuv hfcv ,t ukhpt /ohjtv kf
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hij horen, dat verwende gejammer van Joseef, het gehuil
van een puber die de baard in de keel krijgt.

Joseef was nog maar een jonge knaap, die dag dat hij
bij hen aankwam in Dotan. Hoe oud zou hij toen geweest
zijn, veertien of vijftien. Ongeveer de leeftijd van zijn
oudste zoon, bedacht hij verwonderd, er groeide zelfs nog
geen haar op zijn kin. Zijn gelaatstrekken waren mooi en
zacht als het gezicht van een jonge vrouw. Roze wangen,
alsof hij erin had geknepen en ze met karmozijn besmeerd,
zoals priesters gewoon waren. Wat leek hij op zijn knappe
moeder Rachel. Van haar had hij de bleke gelaatskleur
geërfd en de lange wimpers over ogen waarin een zweem
blauwgroen verscholen lag.

Voor hem en zijn broers was Joseef een irritant kind.
Altijd maar plakte hij aan ouderen dan hijzelf, bemoeide
zich met hun gesprekken, trok een onnozel gezicht en
stelde naïeve vragen. Vragen waarop zij geen antwoord
hadden. Door die dan zelf te beantwoorden, bewees hij
intelligenter te zijn dan alle anderen bij elkaar. Vooral de
driftkoppen Sjimon en Levi kon hij op de kast jagen. Die
knepen hem liever stiekem in zijn achterwerk dan naar
zijn vragen te luisteren. Jehoeda wist dat de jongen heel
wijs was, maar die veranderende stem maakte iedereen
gek.



c

khj,n ukuea rgb ka hfc ';xuh ka ebupn hfc
/;kj,vk

'ovhkt ghdv uca ouhc rhgm rgb er vhv ;xuh
ut vrag"gcrt 'zt uk utkn ohba vnf /i,usk
caj 'urufc ubc ka ukhd"ic ygnf /vrag"anj
uhbp huu, /urybx kg rgha jnhm tk ihhsg 'vthkpc
',usuru uhhjk /vrhgm vaht hbpf ohbhsgu ohph uhv
dvbnf 'hba gcmc i,ut janu i,ut ycm ukhtf
vbnn /kjr 'rtu,v ,ph untk vns lf kf /,ubvufv
urdxa 'ohfurtv uhxhr ,t 'ruuhjv uhbp rug ,t arh
iuny vhv h,jv eurh"kujfv ka .naa ohhbhg kg

/ivc
ecsb shn, /icmgn skh ;xuhc utr uhjtu tuv
'ovhbhc ukvhba ,ujhac crg,n 'ubnn ohkusdk
uh,ukta /o, ,ukta ktuau vacf ka ohhbhg kdgn
'unmgc ivhkg chavafu /vbgn hkc o,ut urh,uv
sjuhnc /sjhc okufn r,uh ofj tuva ovk jhfuv
ov /junv hnunj huku iugna ,t jh,rvk jhkmv
ratn uhrujtc vyhcm uhkt chbdvk uphsgv
skhv ka u,nfuja gsh vsuvh /uh,uktak chaevk
;hryvk jhkmv ;kj,nv ukue kct vkusd v,hv

/o,gs ,t okuf ovhkg
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Verwonderd krabde hij in zijn baard. Opnieuw berekende
hij de leeftijd van zijn eerstgeborene, zijn zoon Eer.
Verbaasd kwam hij tot de conclusie dat deze slechts iets
ouder was dan Joseef destijds, toen hij naar Dotan kwam,
gestuurd door hun vader. Weer keek hij achterom en zijn
ogen ontmoetten die van het meisje dat naar hem keek,
net voordat zij de hare neersloeg, in verlegenheid gebracht
betrapt te zijn. Batsjoea had hem verzocht een bruid voor
zijn zoon te brengen en hij wilde haar verzoek inwilligen.
Hoe het ook zij, Joseef was toen nog maar een kind.
Werkelijk nog maar een klein kind. Hij hoopte dat ze niet
te voorbarig waren.

Geen van hen had de liefdesuitingen die hun vader aan
Joseef, sinds de dag van zijn geboorte schonk, kunnen
verdragen. Evenmin als de overdreven aanbidding door
zijn moeder Rachel, die zich elke avond haastte voor hem
neer te knielen om zijn voeten te wassen. Zijn broers
lachten spottend bij het gadeslaan van de dagelijkse
ceremonie waarop zij haar jongste verwelkomde als hij
terugkeerde van de weidegrond, alsof het een hooggeëerd
persoon betrof. Voor Joseef was er niets vreemds aan.
Alsof alle moeders sinds jaar en dag de voeten van hun
zonen wassen als deze van de weidevelden thuiskomen.
Misschien besefte hij wel dat zij hem als een koningskind
behandelde, maar keek liever met zijn onnozele blik over
haar hoofd, dat over zijn voeten gebogen was, heen, om
naïef te glimlachen, zijn raadsels op te geven en ze zelf op
te lossen. 



d

uatrc asjn kdkdn /onu,an ubezc srd,v tuv
jfub vthkpc /rg 'urufc ubc ka uh,uba ihhbn ,t
tcaf ;xuh vhvan ygn er rducn tuva ,gsk
uatr ,t ccux cua /ovhct ,ujhkac 'i,usk
gdr 'uc ,uyhcn vskhv ka vhbhg ,t xp,u rujtk
v,ut xp,a kg vfucb 'vhpgpg ,t vshruva hbpk
vkf thcvku ,fkk uc vrhmpv gua",c /v,kekec
',tz kfcu /v,aeck sdb,vk vmr tk tuvu 'ubck
ova vuuhe tuv /iye skh ann /skh er zt vhv ;xuh

/rjutnv ,t ohnhsen tk

vcvtv hhukhd ,t ,tak vhv kufh tk ovn sjt ;t
,t tk od /skuba ouhn ';xuhk ehbgv ovhcta
vrvhn crg kfca 'unt 'kjr ka ,nzdunv v,mrgv
vtrnk ufjhd uhjt /uhkdr ,t .ujrku ukun gurfk
ohbuezv"ic ka uhbp ,t vkche uca gucev xeyv
;xuhk /vkgn or jrut vhv unf 'vgrnv in caa
ztn ukhtf /rehgu kkf rzun rcsv vhv tk unmg
ocuac ivhbc hkdr ,t ,uvntv kf ,umjur okugnu
dvbn uc ,dvub thva gsh hkutu /vgrnv ,usan
uhkdrk iufrv vatr kgn ,uk,k ;hsgv kct 'ohfkn
sujk 'o,v ufuhj ,t lhhjk 'uka vacfv hbhg ,t

/unmgc i,ut ru,pku uh,ushj ,t
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Weer herinnerde hij zich het moment waarop de
jongen aan de Jismaëlieten werd overgedragen: naakt als
op de dag van zijn geboorte, zijn gezicht verborgen in zijn
handen. Hij stond achter hem en zag de spieren van zijn
rug en schouders trillen van ingehouden huilen of van
angst. Sjimon had voorgesteld het kleed als bewijsstuk
achter te houden. 

Zoals altijd voelt hij zich weer misselijk worden bij de
herinnering eraan, maar de beelden bleven halsstarrig bij
hem terugkomen, in levendige kleuren, door de jaren heen
niet verbleekt. De zilveren munten schitterend in het
meedogenloze zonnelicht, op een van de schouders van de
jongen een opgedroogde schaafwond, veroorzaakt door de
wanden van de put toen hij naar boven werd gehesen en
aan de binnenkant van zijn handen donkerrode striemen
door het schuren van het touw waaraan hij zich had
vastgeklampt. 

Krachtig spuwde hij naast hem op de grond en veegde
met zijn hand over zijn gezicht. Hoe haatte hij sindsdien
zijn vervloekte geheugen. Toen de jongen voor de laatste
keer zijn gezicht naar hem toekeerde, zat dat onder het
stof en de tranen hadden natte sporen getrokken. Op de
grond gevallen ontblootte de schaamstreek van zijn
lendenen zijn verschrompelde lid, ineengekrompen als een
vogeltje in zijn nest. In de uren die hij in de put had
doorgebracht, had hij een keer of twee over zich heen
geürineerd, strepen kronkelden als beekjes over zijn dijen.
Zijn vieze benen leken volstrekt niet meer op die schone
blanke benen die hij elke avond naast het stamvuur onder
zich gevouwen had.



s

skhv ka u,rhxn sngnc rfzbu ca tuv
,ubuny uhbp 'uskuuhv ouhcf ourhg - ohktgnahk
ohsgur smhf vtru sng uhrujtn /uhsh ,upf lu,c
u,b,uf ,t /sjpn ut rumg hfcn uhp,fu ucd hrhra

/,usgk ovhshc urhtaha iugna ghmv

'vtrnc rfzbu ca tuvaf xce uc vkug 'shn, unf
'ohhj ohgcmc ',uaehgc uhkt ,urzuj ,ubun,v kct
;xfv hkea /i,ut ,uvfvk ujhkmv tk ohbava
up,fc 'anav ka ohnjrv rxj vrutc ohmbmbn
ka uh,ubps uyraa vach vyhra rgbv ka ,jtv
indrt hxp uhsh ,upfc 'vkgn u,ut ufanaf rucv

/uzjta kcjv ;uapan
/ush cdc uhp ,t cdhbu vehrh vshmv ;hkmv tuv
skhv cxvaf /rurtv uburfz ,t ztn cg,n tuv vnf
,uecutn uhv iv 'vburjtv ogpc urcgk uhbp ,t
ruzt /ohcuyr ohnk, ifrutk uarj ,ugnsvu
,t ;auj 'vnstv kg kpb uka ruptv ohhmkjv
lanc /ubec kzud unf .uufnv 'ynuenv urcht
unmg kg ih,avk ehpxv rucc uhkg urcga ,ugav
kg kjb hdkp unf uk,p,va ohxp 'ohhngpu ogp
ohhkdrk ygnc ;t uns tk ,upbuynv uhkdr /uhfrh

/ycav ,rusn shk crg kfc uh,j, kphea ,ujmv
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Tegen de heuvels waren de huizen van Adoelam zichtbaar.
Meesjar, die hij verkozen had om hem te vergezellen en de
karavaan te leiden, draaide zich vragend naar hem toe en
Jehoeda gaf een teken de reis voort te zetten. Dit keer
hadden ze geen tijd om bij Chiro langs te gaan.

Zijn huwelijk met Batsjoea had daar plaatsgevonden, in
het huis van Chiro. Jaäkov was, vanzelfsprekend, niet
gekomen. Nooit zou hij vergeten dat zijn vader geweigerd
had om zijn bruiloft te vieren. Hij wist dat de verdwijning
van Joseef alleen maar door Jaäkov als smoes gebruikt
werd, want vanaf het begin was de Kanaänitische Batsjoea
niet de bruid geweest die hij voor hem bestemd had. 

In de ontstane verwarring had Jaäkov geen tijd
gevonden om voor zijn zoon een bruid te zoeken en was
het Jehoeda zelf die Batsjoea tot vrouw gekozen had. Toen
hij zijn vader het heugelijke nieuws kwam vertellen,
wendde Jaäkov zijn gezicht af en haastte zich dit te
verbergen in de gestreepte doek die stijf stond van grote,
bruine geronnen bloedvlekken. Toen hij zijn blik weer
naar hem ophief, zei hij met gebroken stem: “Trouw een
vrouw naar keuze en breng zoveel zonen ter wereld als je
maar wenst” en hij, verbaasd, draaide zich van hem af,
terwijl zijn vader verder snikte in zijn gestreepte doek, als
een weeklagende vrouw. 

Jehoeda kende zijn vaders neiging om confrontaties als
voor het vuur uit de weg te gaan. Maar sinds Joseefs
verdwijning gebeurde dit dagelijks. Elke keer als zijn



v

uca 'rahn /okusg ka vh,c utrb ,ugcdv ipus kg
v,g ccux 'vrhhav ,t khcuvku uhkt ,uuk,vk rjc
uk inhx vsuvhu 'vktac rujtk uhkt uatr ,t
rucgk ogpv inzv ovk ehpxh tk /vnhse lhanha

/v �rh $j ka u,hcc
ka u,hcc 'oa lrg gua",c og u,bu,j ,t
jfah tk okugk /tuckn 'icunf 'gbnb cegh /vrhj
gsh tuv /uh,ukukf ouh ,t dudjk crhx uhcta
ouan '.urh, er ceghk anha ;xuh ka unkghva
vahtv ,hbgbfv gua",c v,hv tk vkhj,fkna

/uk sghh v,uta
ounvv cegh vbp,v tk ovc xbfba kuckcc
gua",cc rjca tuv vsuvhu 'ubck vkf apjk
cxv ',uhdhdjc uhctk rcsv ,t rahcaf /vahtk
yuyrnxc i,ut iunyk rvhnu vshmv uhbp ,t cegh
uaev 'ohkusdu ohnuj 'ach os hn,fa 'xpxupnv
eusx kuec rhypv 'uycn ,t uhkt rhzjvaf /u,ut
"/lchk ,uutf ic shku,u lhbhg ,utrf vaht ta"
lu,k cua jphh,n uhct sugc uhkgn cx 'ovsb 'tuvu

/,bbuenf 'uka ohxpv yuyrnx
uhct ka u,hhyb ,t rhfvk snk rcf vsuvh
unkghv ztn okut /atn unf ,unhg kfn ejr,vk
kf /ouh"ouh ka vagnk rcsv uk vagb ;xuh ka
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luidruchtige zonen tot orde geroepen moesten worden,
werd de gestreepte doek tevoorschijn gehaald en het
gezucht ging over in een oeverloos gehuil. Juist dan
hadden zij behoefte aan zijn wijsheid en verstandige
woorden die hij tegen hen had kunnen zeggen. In die
dagen ging er bijna geen dag voorbij zonder dat hun
samenzijn rond het vuur ontaardde in een felle discussie of
bittere ruzie. Jaäkov liet alles over zich heen gaan. Hij
luisterde niet eens naar wat er gezegd werd. Als hij
geluisterd had, dan had hij kunnen begrijpen dat Joseef
helemaal niet verslonden was. Op een avond, in het vuur
van een hevige ruzie, wierp Jisachar van de ene kant van
het kampvuur aan Sjimon en Levi de vraag toe, wie
eigenlijk die twintig sjekel had ingepikt die ze voor de
jongen gekregen hadden. Maar Jaäkov zat tussen hen,
starend met waterige blik en verroerde zich niet. 

Jehoeda wachtte tot Jaäkov het door zou hebben.
Geduldig loerde hij naar hem, als een roofdier die wacht
op de kleinste beweging in het struikgewas. Soms merkte
hij dat de spieren van zijn dijen zelfs nadat hij was
opgestaan nog gespannen waren. Oplettend en in
spanning bleef hij wachten op een teken van zijn vader,
dat hij hun voor eens altijd zou tonen dat hij het wist. Dat
hij altijd geweten had dat hun verhaal een en al leugen
geweest was. 

Hij bleef maar wachten tot de dag dat de vader zou
ontwaken uit zijn overpeinzingen, zou opstaan van zijn
vaste plek bij het kampvuur en, neerkijkend op allen, met
luide stem zou vragen waarom zij niet geprobeerd hadden
de jongen, hun broer, te redden. Nooit had hij gevraagd



u

v,hv 'ohnvk,nv uhbc ,t ixrk arsba ,nht
uh,ujbtu vnuenn ,pkab ,n,funv ohxpv ,bu,f
uhv ov zt teuusu /;ux uk ihta hfck ,ufpuv uhv
/ovk ghnavk gsha ogyv hrcsku u,buc,k oheuez
sjh vrusnv shk ucah tka ygnf 'ohnh o,utc
vchrnc ut 'rjhb jufhuuc ohh,x, vjurtva tkc
ukhpt /uatrk kgn rucgk vz kfk jhbv cegh /vrn
vhv hkut 'chaen vhv ot /urnta vnk chaev tk
vchrn yvkc 'sjt crg /;ryb tk kkf ;xuha ihcn
vrusnv ka sjtv rcgv in rfaah erz 'vkusd
,t unmgk jeka uvhn vktav ,t hukku iugnak
cegh kct /skhv rucgc ukchea ohkeav ohrag

/gb tku gz tk ',uhnhn ohhbhgc vvuc ovhbhc cah
uk crut vhv ,ubkcxc /ihcha ceghk vfhj vsuvh
tmn ohngpk /lcxc vbye vzuz,k ih,nnv ;ruyf
/vbhan oea hrjt od ohju,n ur,ub uhfrh hrhraa
vtrha 'uhctn inhxk ,ufjk lhanv lursu cuae
oruphxa gsh shn,a /gsuh tuva shn,ku ,jt ovk

/kusd sjt rea vhv
ctv rrug,h sjt ouha ,ufjk ksj tk tuv
shka gucev ucaun ouenn onur,h 'uhpgran
ktahu ukuec ohgrh 'okuf ovhkg yhch 'vrusnv
tk okugn /ovhjt ,t 'rgbv ,t khmvk uxhb tk vnk
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hoe het kwam dat het gestreepte kleed heel gebleven was.
In hun dwaasheid hadden ze er zelfs niet aan gedacht er
scheuren in aan te brengen, pas achteraf hadden ze het
met het bloed van een jong geitje besmeurd. Een
verwarrend gevoel van roekeloosheid en schuld maakte
zich van hen meester nadat de karavaan van de
Jismaëlieten de plek verlaten hadden, en ze dachten niet
na over de mate van logica in het verhaal dat ze samen
verzonnen hadden.

Maar Jaäkov gaf zich volledig aan zijn rouw over, bijna
in slaafsheid. De dood van zijn geliefde zoon deed hem
ineen schrompelen en zijn kreupelheid toenemen. Het
leek alsof de pijn zich wraakzuchtig vastgreep aan zijn
dijbeen en weigerde los te laten. In zijn jeugd had Jehoeda
hem met een hoge berg vergeleken, een reus onder de
reuzen die van de hemel neergedaald waren. Nu leek zijn
eigen gestalte verdubbeld naast die van zijn vader.

Maanden verstreken, jaargetijden wisselden elkaar af,
en Jehoeda wachtte nog steeds tot de moeilijke tijd voorbij
zou gaan en het leven weer zijn gewone loop zou nemen.
In het begin troostte hij zich met de gedachte dat alles
voorbij zou zijn als ze in de woestijn zouden aankomen, in
Kadesj Barnea. Toen dit niet in Kadesj Barnea gebeurde,
verwachtte hij dat Jaäkov de leiding van de grote stam
weer in handen zou nemen na hun terugkeer uit de
woestijn. Toen ook dat niet geschiedde, hoopte hij dat het
leven na het scheren van de schapen weer normaal zou
worden, maar de tranenbron van Jaäkov droogde niet op,
hij werd steeds zwijgzamer tot hij bijna geheel verstomde. 



z

/vnka ohxpv ,kna vrtab vz lht kta
ujrn er 'v,ut gurek ucaj tk ukhpt o,uaphyc
ka ,rrjxn ,curg, /hsdv os ,t sh rjtkf vhkg
,rhhaa hrjt ovhkg vyk,av vnatu ,gs ,uke
,t ucahj tku 'ouenv in vek,xv ohktgnahv

/sjh usca ruphxc iuhdhvv ,shn
,uscg,avc 'vnkavc ukctk rxn,v cegh kct
rhcdvu u,nue ,t .uuhf cuvtv ubc ka u,un /ygnf
ufrhc zjtb ctfva vhv vnsb /u,ghkm ,t
u,ut vnhs u,urgbc /vbnn ,uprvk crxn ',ubnebc
in usrha ohkhpbv in khpb 'kusd rvk vsuvh
shk uka u,nue vkpfb ukhtf 'v,g /.rtk ohhnav

/uhct
ihhsg vsuvhu 'upkj,v vbav ,ubug 'urcg ohjrh
ucuah ohhjvu rucg, vaev vpue,va vfhj
rucgh kufva 'unmg ,t ojhb vkj,vc /okukxnk
rcsv ajr,v tkan /gbrc asek 'rcsnk ughdhaf
cegh cuah rcsnv in ocuac hf vphm 'gbrc asec
tk vz odaf /kusdv ycav ,dvbv ,t uhshc ,jek
'o,unsek ohrcsv ucuah zdv rjtka vuuhe 'vre
'ach tk cegh ka uhbhgn gcba ,ugnsv ihhgn kct

/hrndk ygnf oktba sg e,,avu lkv tuvu
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Hij herinnerde zich de woorden van zijn moeder tegen
Bilha over Jaäkov, die altijd liever van alles dat inspanning
vereiste afzag en opgaf. “Alleen één keer, toen hij eindelijk
eens voet bij stuk hield, kreeg hij er vier in plaats van één”
- voegde ze eraan toe, en beiden barstten in lachen uit. 

Vaak had hij zich voorgenomen zijn vader de waarheid
te vertellen. Bijna elke nacht, als hij wakker werd en zijn
ogen in het duister staarden, ging hij rechtop in bed zitten
en zei tegen zichzelf dat hij nu op ging staan en iedereen
wakker maken. Dan zou hij uitschreeuwen dat de jongen
helemaal niet verslonden was en misschien nog leefde, dat
het alleen die vreselijke jaloezie was geweest die hen
gegrepen had en als vuur verteerde, afgunst op het
koningskind met de blanke benen, het koningskind dat
door Rachel tussen hen was grootbracht. Maar al snel
bedacht hij zich en trok de deken over zijn hoofd. Hij had
daar tenslotte met zijn broers gezworen dat zij tegen
niemand zouden vertellen wat er echt gebeurd was, ook al
zouden ze zwaar gemarteld worden. 

Alles was nog moeilijker geworden na de dood van
Rachel, de geliefde vrouw van Jaäkov. Zijn dijbeen kwelde
hem heel erg, bleef hij herhalen, en hij begon te eisen dat
hem het eten naar de grot, die hij als behuizing gekozen
had, te brengen. Altijd stonden er tranen in zijn ogen en
een knik met zijn hoofd was genoeg voor iemand om de
afgezonderde grot te verlaten. Moe van de hoop dat er iets
zou veranderen, gaf Jehoeda toe aan al zijn grillen.



j

kg vvkck unt vrnta ohrcsv ,t rfz tuv
vn kfn ,uprvku r,uuk ;hsgv shn,a 'cegh
kg ;ux ;ux sngaf ',jt ogp er" /.ntn arusa
ivh,au 'vphxuv ",jt ouenc gcrt kche 'uka

/eujmc umrp
kfc ygnf /,ntv ,t uhctk rpxk caj ,jt tk
'vfajc uhbhg h,a ,t ge,u u,ban .hevaf 'vkhk
oueh vbva unmgk rnut vhv 'ugumh kg cahh,n
hkuta ';ryb tk kkf skhva egmh 'okuf ,t rhghu
atf ,kfut vtrub vtbe er uz v,hva 'ohhjc usug
rujm ,ufknv"icc ohjtv ,tbe 'oc vzjta
vhv gdr hrjt kct /ovhbhc vkshd kjra ohhkdrv
gcab hrv /uatrk kgn sg vfhnac vxf,nu rzuj
vrea vn ,t ahtk ushdh tka 'ohjtv og oa

/ohae ohhubhgc o,ut ubgh ot od ',ntc
ka v,uek,xv hrjt r,uh sug vae vagb kfv
'sutn uk vehmn ufrh /cegh ka vcuvtv u,at 'kjr
vrgnk kfutv ,t uk uthcha arus kjvu 'igyu rzj
vhv hsu uhbhgc gce ubfa ,ugnsv /vc rudk rjca
u,rgnk ek,xha hsf uvahn ka uatr shbc
gbfb 'vb,ah uvana vuue,vn ;hhg /,ssucnv

/uh,unjd kfk vsuvh
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De karavaan vertraagde zijn gang. Meesjar keek weer om
en met zijn ogen vroeg hij Jehoeda of ze nog verder
zouden gaan of dat ze hier de nacht gingen doorbrengen.
Jehoeda onderzocht nog eens hoe het meisje eraan toe was:
ze was nog steeds druk met het proberen overeind op haar
plaats te blijven, behoedzaam maakte ze zich klein op het
zadelkleed. Het is vast haar eerste keer op een kameel,
maar tot de avond zal ze de ongemakken van de tocht
kunnen doorstaan. Hij glimlachte bij zichzelf en gaf
Meesjar een teken verder te gaan, zo zouden zij
morgenochtend fris bij de stam aankomen, bij Batsjoea. 



y

uatr ,t ccux rahn /vfkvn ,t vytv vrhhav
'ygn sug lhanvk ot vsuvh ,t uhbhgc ktau cua
rzj vsuvh /itf ovka vkhkv ,hhbj ,t uagha ut
.ntnc v,hv vguea ihhsg - vskhv ,t ijcu
cd kg ,urhvzc vsupm 'vcaun kg vpuez rtahvk
kct 'knd kg vbuatrv v,chfr htsu uz /,gsrnv
tuv /lrsv hkuyky ,t ,tak kfu, crgv sg
rjn ughdh lf 'lhanvk rahnk inhxu unmgk lhhj,v

/gua",ck 'ycav kt ohbbgr reucc








