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Inleiding 
Ma‘ase Yerushalmi  is  een verhaal met een moraal.  De titel  kan 
men mogelijk vertalen als “Wat er gebeurde met een man uit Je
ruzalem”, we komen hier nog op terug. 

Een rijke koopman heeft een zoon – terloops valt zijn naam: 
Dihon bar Salmon – die hij  een goede opleiding geeft en een 
groot vermogen nalaat. Maar in het testament staat de voorwaar
de dat hij nooit een zeereis mag maken. Hoewel de zoon onder 
ede belooft dit verbod te zullen respecteren, laat hij zich kort na 
de dood van zijn vader toch verleiden tot een reis overzee. Dat 
komt hem duur te staan: hij lijdt schipbreuk, komt bij geesten 
terecht, trouwt met de dochter van Asjmodee, koning der geesten 
en sterft  een benauwde dood,  zoals  de lezer  zelf  zal  zien.  Hij 
krijgt daarmee slechts zijn verdiende loon, hij heeft immers twee 
van de tien geboden overtreden: het verbod op ijdel gebruik van 
de Naam (Exodus 20:7) en het gebod dat men zijn ouders zal 
eren (Exodus 20:12).

Binnen de Hebreeuwse literatuur valt zo’n vertelling onder de 
exempla of kleine midrasjiem: een stichtelijk verhaal als illustratie 
en verklaring van een bijbeltekst; de moraal staat aan het eind ex
pliciet vermeld. Al is het duidelijk geen historisch verhaal maar 
een fantastisch sprookje, we mogen niet uitsluiten dat de gebeur
tenissen door de schrijver en zijn publiek toch voor min of meer 
geloofwaardig werden gehouden. Naast het institutionele geloof 
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van kerk en synagoge leven volksgeloof en bijgeloof tot in onze 
dagen voort. Het geloof in een geestenwereld wordt in de Bijbel 
niet afgedaan als bakerpraat: denk aan 1 Samuël 28 waar de heks 
van En-Dor de geest van de dode Samuël “uit de aarde” laat op
komen. Dit soort praktijken is wel verboden maar wordt blijk
baar werkzaam geacht; aan de geloofwaardigheid van het bijbelse 
relaas en Samuëls verschijning wordt niet getwijfeld. 

Joodse geesten
In joodse volksverhalen komen veel geesten1 voor. Deze stelt men 
zich niet voor als duivels, eerder als wezens tussen engel en mens 
in; ze hebben menselijke behoeften maar beschikken over boven
menselijke krachten en zij kunnen, mits op de juiste wijze aange
sproken,  iemand  grote  rijkdom  bezorgen.  Ze  zijn  niet  altijd 
boosaardig2 - die van ons verhaal zijn zelfs erg redelijk - maar on
voorspelbaar zijn ze wel en van onvoorzichtige omgang met gees
ten komt narigheid.

De geesten in ons verhaal gedragen zich overigens als prakti
serende joden, hun koning Asjmodee is zeer geïnteresseerd in de 
talmoed en ziet wel wat in een schoonzoon met een goede joodse 
opleiding. Deze voorstelling, waarin geesten het jodendom, het 
christendom of de islam aanhangen, vindt weerklank in de tal
moed, het is geen bizar bedenksel van de schrijver.3 

Omgang van vrouwelijke geesten met menselijke mannen is 
een bekend motief uit deze verhalenwereld. Zoiets wordt niet be

1  Over geesten in Joodse volksverhalen zie de bibliografie. Het Hebreeuwse
woord s¥J vrouwelijk vs̈¥J wordt vaak vertaald met “demon” maar vanwege de 
sinistere klank van dat woord kiezen we voor “geest”.
2 Wel in de Kabbalistische teksten.
3 Zie Zlotnik/Patai, blz. 27 en Trachtenberg blz. 39.
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schouwd als overspel, het zijn van die dingen die een man blijk
baar kunnen overkomen. In ons geval komt het zelfs tot een hu
welijk, compleet met choepa en ketoeba met duidelijke voorwaar
den,  gezegeld  door  de  bruidegom.  De  dochter  van  Asjmodee 
baart hem een zoon die op de achtste dag wordt besneden en de 
naam Salomo ontvangt.1

Na enige tijd krijgt de hoofdpersoon heimwee, hij mag van 
Asjmodee’s dochter een poosje terug naar zijn eerste vrouw mits 
hij onder ede belooft dat hij na een jaar weer terugkomt. Ook 
deze eed komt hij niet na. Het Bet Din veroordeelt hem tot het 
schrijven van een get en het betalen van de afkoopsom die de ke
toeba  noemt,  en  Asjmodee’s  dochter  neemt  afscheid  met  een 
adembenemende kus...

Oorsprong en datering
Het verhaal wordt gevonden in verschillende handschriften vanaf 
de 13e eeuw; dat wordt ook als oudste datering aangehouden. 
Het verschijnt in druk in 1517 te Constantinopel en 1544 in Ve
netië.  Daar wordt het  toegeschreven aan Avraham ben Moshe 
ben Maimon, de zoon van Maimonides (Avraham ben ha-Ram
bam), zelf schrijver van rabbijnse werken, die leefde en werkte in 
Egypte in het begin van de 13e eeuw. Het blijft onduidelijk of hij 
het uit het Arabisch heeft vertaald of van een Hebreeuws origi
neel  heeft  overgeschreven.2 Sommigen  willen  er  helemaal  niet 
van horen dat een zoon van Maimonides zich zou bezig houden 

1 Zo’n naam ligt voor de hand: in veel volksverhalen rond Salomo spelen magische 
krachten en vrouwelijke demonen een grote rol; ook de koningin van Seba wordt 
wel voorgesteld als zo’n geest.
2 Zie Zlotnik 1946 en Dan 1967.
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met dit soort beuzelarijen. Tot zover onze zekerheden betreffende 
de auteur...

Is het sprookje in het Oosten ontstaan, in de Arabische wereld 
van de Duizend en een Nacht, zoals Zlotnik en Patai aannemen, 
of moeten we met Joseph Dan de oorsprong juist in het Westen 
zoeken, waar wel meer verhalen zijn te vinden over mannen die 
een vaste relatie hebben met een geest? 

De hoofdpersoon en de titel 
Eerst tegen het einde van het ver
haal wordt de naam van onze held 
(of is het anti-held) genoemd: Di
hon bar Salmon. In de grote cata
logus van rabbijnse  schrijvers  van 
Bartolocci  16751 vinden  we  deze 
naam inderdaad als  hoofdpersoon 
van ons  verhaal,  maar  niets  wijst 
erop  dat  het  een  historische  per
soon zou zijn. Patai suggereert een interessante verklaring voor 
zijn naam: Dih betekent “week, slap” (zie Jastrow) en -on is een 
achtervoegsel  als  in  Machlon en  Chilion (“ziekelijk”  en  “kwij
nend”).  Dihon is dan “Slapjanus”, dat zou de vele toespelingen 
op zijn slappe karakter verklaren, maar zeker is het allerminst.

Is  deze  Dihon afkomstig  uit  Jeruzalem? Sommige  uitgaven 
hebben als titel Ma‘ase shel Yerushalmi; dat suggereert dat het om 
een persoon gaat, iemand uit Jeruzalem. Of kwam het verhaal uit 
Jeruzalem? We weten het niet.

1 Giulio Bartolocci, Bibliotheca Magna Rabbinica (Google Books)
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Genre en stijl
Het is geen “ware geschiedenis” maar een sprookje: plaats en tijd 
zijn onbestemd, de gebeurtenissen doen niet realistisch aan, de 
hoofdpersoon is geen historische figuur. Zoals in alle sprookjes 
vinden we vaste motieven die het verhaal op gang houden. Het 
plezier van de lezer schuilt in de herkenning en de verwachting 
die zo’n motief schept. Één zo’n motief is het verbod: een verbod 
vraagt om overtreding! En als Dihon tegen het verbod in toch 
scheepgaat, ziet de lezer de bui al hangen: er komt een schip
breuk maar natuurlijk ook een redding. Als hij later, te gast bij 
Asjmodee, toestemming krijgt om alle vertrekken van diens pa
leis binnen te gaan behalve één kamertje waar hij niet in mag en 
waar geen sleutel van is, welke sprookjesheld gaat dan niet juist 
die  ene  verboden  kamer  binnen,  en  welke  nieuwe  avonturen 
staan hem dan te wachten! Een typisch sprookjesmotief is ook de 
uitspraak van een jonge geest: “ik ruik mensenvlees” - de Neder
landse lezer herinnert zich de benauwde momenten van Klein
duimpje die zich heeft verstopt voor de menseneter: hij  wordt 
natuurlijk ontdekt en het ziet er griezelig uit maar het loopt wel 
goed af. 

Naast die universele sprookjesmotieven zijn er ook enkele spe
cifiek joods. Een daarvan, de motor van het verhaal, is dat Dihon 
een ben tora wordt genoemd, een zoon der wet ofwel een wetsge
leerde.  Koning  Asjmodee  heeft  heel  graag  een  ben  tora als 
schoonzoon.1 Op grond van zijn geleerde staat geniet onze held 
groot respect en eerbetoon, maar het wordt hem - terecht - des te 
meer kwalijk genomen wanneer hij zich er niet naar gedraagt.

1 een rabbijn als schoonzoon geeft koved bij de mensen en blijkbaar ook bij geesten.
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Het verhaal wordt geestig verteld, met opgebouwde spanning 
en onverwachte wendingen. Zo’n moment vinden we wanneer 
Dihon op een wondervogel gezeten hoog door de lucht vliegt en 
diep beneden zich een schoolklas de les hoort opdreunen. Het 
herinnert je aan het zangerige opzeggen van de tafels van verme
nigvuldiging - “Een maal vier is vier, twee maal vier is acht, drie 
maal vier is ...” - maar de les is hier uit Exodus 21,1-2: “En dit 
zijn de wetten: Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt”, enz. 
Dihon roept verrast: “Hier moeten joden wonen...” De schrijver 
schept er zichtbaar plezier in, de wereld van gene zijde voor te 
stellen als gewoon joods, met, toegegeven, wat eigenaardigheden.

Het verhaal is geschreven in niet al te moeilijk Rabbijns He
breeuws. Anders dan in veel midrasj-teksten is het aantal citaten 
en zinswendingen uit bijbel of talmoed niet heel talrijk: voor zo
ver ze er zijn, hebben ze een duidelijke functie in het verhaal. 
Deze  betrekkelijke  onafhankelijkheid  kan er  overigens  ook  op 
wijzen dat de schrijver een goede beheersing van de taal  heeft 
waardoor hij niet steeds hoeft terug te vallen op bekende formu
leringen. 

Onze tekst
We volgen de Constantinopelse versie in de uitgave van Zlotnik; 
de kopjes en vocalisatie zijn daaraan toegevoegd. 

Bibliografie
1. ZLOTNIK 1946 - Jehudah L. ZLOTNIK en Raphael PATAI, Ma‘a
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gedrukte versie Constantinopel 1517/1518 naast die van van een 
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4. DAN 1967 - Joseph DAN, “Five Versions of the Story of the Je
rusalemite” in Proceedings of the American Academy for Jewish Re
search, Vol. 35, (1967), pp. 99-111.  Vergelijking van de  Ma‘ase  
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een  verband  met  vergelijkbare  vertellingen  uit  het  christelijke 
Westen  en  verwijst  naar  de  Duitse  monnik  Caesarius  van 
Heisterbach, schrijver van een beroemd werk over wonderen en 
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7.  TRACHTENBERG 1939 - Julius  TRACHTENBERG,  Jewish Magic  
and Superstition:  A Study  in  Folk  Religion,  1939,  eigenlijk  een 
voorloper  van  Schwartz,  goed  leesbaar  en  zeer  informatief.  
(sacred-texts.org of forgottenbooks.org). 
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De afbeeldingen hiernaast en op de achterzijde zijn van de hand 
van de cartoonist / animatietekenaar Frodo Kuipers
http://www.studiomosquito.nl/
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1 De eed

De eedDe eedDe eedDe eed

Er was eens een koopman die maar één zoon had. Hij leerde
hem de tora, de misjna en de talmoed in alle zes ordes en gaf
hem een vrouw; bij het leven van zijn vader kreeg hij zonen en
dochters. Toen zijn dood naderde, riep de koopman de raad van
oudsten van de stad bij zich en sprak: Het is u bekend dat ik een
groot vermogen bezit. Mijn vrouw heeft een ketoeba die haar
recht geeft op honderd zilverstukken, zoals beschreven in het
huwelijkscontract. De rest van mijn vermogen schenk ik aan
mijn zoon mits hij het gebod nakomt dat ik hem ten overstaan
van u opleg; indien hij [dit gebod in] mijn testament overtreedt,
maak ik bij deze al mijn bezittingen over aan de Hemel en krijg
mijn zoon er niets van.

Vervolgens liet hij zijn zoon komen en verbood hem ten
overstaan van de raad van oudsten ooit een zeereis te maken. Hij
sprak: Zoon, je moet goed beseffen dat ik al mijn bezittingen en
heel mijn vermogen heb verdiend tijdens de vele reizen die ik
gemaakt heb, met tal van gevaren en beproevingen die ik op zee
heb doorstaan. Wat ik je bidden mag, breng jezelf niet in gevaar
door nog meer bezittingen te willen verdienen op zee, want ik
laat je een groot vermogen na; zelfs als je nooit meer een duit
zou willen verdienen, is het nog genoeg voor jezelf en voor je
kinderen zolang jullie op aarde leven. Maar dit is mijn wens:
zweer op de tora dat je nimmer tegen mijn wil en tegen mijn
gebod zult ingaan, want ik laat je een groot vermogen na
waarvan je in je eigen plaats kunt bestaan, maar als je mijn gebod
overtreedt, vermaak ik bij deze ten overstaan van deze edele
heren al mijn bezit aan de Hemel, zodat je er niet van kunt
profiteren. De zoon legde ten overstaan van de raad van oudsten
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v �gUc �� �v

's �j t i �C t�K t Ik v�h �v t«K J r �jIx s �j t o �s �t �C v�h �v v G�g 	n
h �r �s �x t �,h �J sUn �k 	, �u v�b �J �nU v �rI, Is �Nh �k �u#1Ik i 	,�b �u /

Irh �g h�b �e �z . �C �e I,In oIh �cU /uh�H 	j �C oh �b �C sh �kIv �u 'v �� �t
o v�k r 	n �t �u#h 	k�g h �T �J �t �k J�h �u 'oh �C 	r oh �x �f �b h �k J�H J Ug �S :

/V �, �C /, �F r 	y �J �C cU, �F J In �F ; x F ih �g�k �x v �t �N �n v �C /, �F
v U 	m �n h �b�t J h �, �u �m �n rIn �J �h o �t 'h �b �c �k Uh �v �h r �t �� 	v k �f �u
Jh �S �e 	n h �b �B �v 'h �, �t �U 	m k	g rIc�g	h t �N J o �t �u /o fh�b �p �C I,It

/oUk �F h �b �c �k o v �n t �v �h t«k �u oh 	n ��	k h 	x �f �b k �F uh �J �f	g �n
o�H 	C Q�k�h t«K J 'Irh �g h�b �e �z h�b �p �C Uv �U 	m �h 	u Ib �c �k t �r �e s�H �n

Ik r 	n �t �u /uh�H 	j h �n �h k �F o�kIg �k#h 	x �f �b k �F h �F 	g �sIh h �u7v 'h �b �C :
v �N 	f �u /o�H 	C h �,h �G	g J oh �f�k�v 	N 	C#h �T �j 	u �r �v h �k J�H J v 	nU
W �N �n v �J �E 	c �C /o�H 	C h 	k�g Ur �c�g ,IbIh �x �b v �N 	f �u ,Ig �r«t �n
	jh �B 	n h �b�t h �F 'o�H 	C oh �x �f �b 	jh �u �r 	v �k h �s �F W �n �m	g �C i �F 	x �, t«K J
' 	jh �u �r 	v �k vm �r �, t«k o�kIg �k UK �p�t o �t J 'c«r�k  oh �x �f �b W �k
. �p �j h �b �B �v �u /v �n �s�t �v k	g o f �,Ih7v h �n �h k �F Whb �c �kU W �k Ueh �P �x	h
vz �C h �, �u �m �nU h �bIm �r rIc�g 	, t«K J v �rIT 	v r p �x �C h �k g 	c �� �T J
o v �C ,Ih�j 	v �k k 	fUT J 'W �k 	jh �B 	n h �b�t oh �C 	r oh �x �f �B J /o�kIg �k
h 	x �f �b k �F Jh �S �e 	n h �b �B �v 'Iz h �, �u �m �n rIc�g 	T o �t �u /W �nIe �n �C

,Ib �vh�k k 	fU, t«K J 'oh �s �C �f �B 	v UK �t h�b �p �C 'oh 	n ��	k#2/o v �n 
'rh �g �v h�b �e �z �u k �v �E 	v h�b �p �C vZ 	v r �c �S 	v k	g i �C 	v Ik g 	C �J�b �u

[1]  /oh �r �s �x v �� �J [2],Ib �v �vk 



2 De eed

de eed af dat hij nimmer scheep zou gaan.
Enige tijd later overleed de oude koopman en ging naar zijn

eeuwige rustplaats; de zoon bleef thuis en nam het gebod van
zijn vader in acht.

Het schipHet schipHet schipHet schip

Na een jaar of twee liep er een schip de haven van die stad
binnen, volgeladen met zilver, goud en edelstenen. De
opvaarders gingen aan wal en vroegen naar de koopman, of hij
nog in leven was. In de stad vertelde men hun dat hij gestorven
was maar dat hij een zoon had nagelaten die schatrijk was en zeer
geleerd. Daarop spraken de koopvaarders: Breng hem alstublieft
hierheen of wijs ons zijn huis. Men wees hun het huis; ze
groetten hem en vroegen: Bent u de zoon van N.N., de grote
koopman die altijd grote zeereizen maakte en tot aan de andere
kant van de wereld grote zaken deed? Hij antwoordde:
Inderdaad, ik ben zijn zoon. Ze zeiden: Zeg ons dan wat uw
vader heeft opgedragen, want hij had overzee een belangrijk
vermogen en goederen in bewaring, wat te doen als hij zou
komen te overlijden? Hij antwoordde: Hij heeft in zijn
testament niets geschreven over bezittingen overzee. Hij heeft
mij alleen onder ede laten beloven en mij opgedragen dat ik
nimmer scheep zou gaan. Daarop zeiden zij: Als uw vader u
inderdaad niets heeft gezegd over wat hij overzee in bewaring
heeft gegeven of achtergelaten, was hij op zijn sterfbed niet bij
zijn volle verstand. Want u moet goed beseffen dat het schip
waar wij op voeren helemaal is volgeladen met zilver, goud en
edelstenen, allemaal uit het bezit van uw vader dat hij ons in
bewaring heeft gegeven. En gegeven het feit dat uw vader is
overleden, kunnen wij ons alleen kwijten van de bewaring van
deze goederen door deze aan u over te dragen, ook al heeft uw
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/o�kIg �k o�H 	k JIr �p �h t«K J
i �C 	v �u 'In�kIg ,h �c �k Q	k �v �u r �jIX 	v i �e�Z 	v r 	y �p �b oh �n�h �k

/uh �c �t , 	u �m �n r 	n �J �u I,h �c �C s 	n�g

v�bh �p �X �v

k J k �n�b I,It �k , 	j 	t v�bh �p �x v �t �C o �h 	,�b �J It v�b �J ;Ix �kU
c �v�z �u ; x F v�bUg �y v�bh �p �x V �,It v �, �h �v �u 'rh �g �v V �,It
Uk�t �J 'v �J�C	H 	k v�bh �p �x V �,It h �J�b 	t Ut �m�H J �fU /,IH �k�D �r 	nU
rh �g �v h �J�b 	t o v�k Ur �n �t �u /oh �H 	j 	C tUv o �t r �jIX 	v I,It k	g#:

/o �f �j sh �n �k 	, �u kIs�D rh �J�g InIe �n �C Ib �C r 	t �J�b �u ', �n r �c �F
v�bh �p �X 	v h �J�b 	t Ur �n �t#It it �f �k UvUth �c�v 'o F �n v �J �E 	c �C :

Ik Ur �n �t �u InIk �J �C Uk�t �J �u I,h �C o v�k Ut �r v /I,h �C UbUt �r 	v#:
JIr �p �k kh �d �r v�h �v J kIs�D 	v r �jIX 	v h �bIk �P k J Ib �C tUv v �T 	t

o�kIg �v ;Ix �k v �C 	r v �rIj �x �C Q�kIv v�h �v J �u o�H 	k#o v�k r 	n �t ?#:
Ik Ur �n �t /Ib �C tUv h �b�t#'Wh �c �t v �U �m v 	n 'Ub �k rIn7t 'i �F o �t :

i �n r 	y �p �B J �F ',IbIs �e �pU oh �x �f �B �n o�H 	v r c�g �C Ik v�h �v J
o�kIg �v#o v�k r 	n �t ?#rc�g �C oUk �F Ik J�H J I, �t �U 	m �C c 	, �f t«k :

/o�kIg �k o�H 	k JIr �p t t«K J h �b 	U �m �u h �c �t h �b 	gh �C �J �v e 	r 'o�H 	v
Ik Ur �n �t#It sh �e �p �v J v 	n k	g Wh �c �t W �k sh �D �v t«K J i �uh �F :

'g 	s �T 	gIs�h h �F 'IT �g 	s �C , �n t«k 'o�H 	k r c�g �n jh �B �v J v 	n k	g
c �v�z �u ; x F v �t�k �n th �v J V �C Ubt �C J v�bh �p �X 	v k �F J
, �N J ,Ih7v o �g �u 'Ub �k sh �e �p �v J Wh �c �t k � �n k«F 	v ',IH �k�D �r 	nU
k	g ; 	t 'W �k I,It , �,�K �n IbIs �e �p �C Ub �j	b�t rIP �f �b t«k 'Wh �c �t
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vader hierover geen opdracht gegeven, want wij zijn fatsoenlijke
en godvrezende zakenlui. Zelf willen we uw geld niet, we hebben
alles wat we willen, de Hemel zij geprezen. Dus kom nu met uw
dienaren en neem alles wat van u is mee uit het schip, want het
behoort u toe.

Toen de zoon van de koopman dit hoorde, ging hij
opgetogen met hen naar het schip. Hij nam al de schatten1 mee
en haalde de koopvaarders in huis. Ze bleven enkele dagen bij
hem om te feesten. De dag daarna zeiden de koopvaarders tegen
hem: We kenden uw vader als een verstandig en schrander man,
maar het lijkt ons dat hij op zijn sterfbed niet bij zijn volle
verstand was toen hij u liet zweren dat u geen zeereis zou maken.
U moet echt beseffen dat die eed niet bindend is. Uw vader had
overzee een geweldig bezit, meer dan tien keer zoveel als we u
gebracht hebben. Hoe kan hij u dan zo’n eed opleggen waardoor
u heel dat vermogen zou verliezen. Toch alleen als hij in de war
was? Geloof ons nu maar, vraag verlof van de koning en de
geleerden en kom met ons mee. En laten we koopwaar inslaan
waar in ons land vraag naar is, dan verdient u daarmee nog eens
een flink bedrag en u neemt al het het geld mee dat uw vader in
ons land in depot had gegeven. – Hij antwoordde: Ik heb mijn
vader gezworen dat ik nimmer een zeereis zou maken; ik wil die
eed niet schenden en zijn gebod niet overtreden want mijn vader
heeft het me bewust laten zweren. En dat hij me niet op de
hoogte heeft gebracht van die deposito’s en al dat geld dat hij
daar heeft achtergelaten, daar heeft hij een bedoeling mee gehad,
namelijk dat ik mezelf niet in gevaar zou begeven, daarom heeft
hij me hier niets van willen zeggen. En zoals de zaken zijn, wil ik
het gebod van mijn vader respecteren en de eed die ik heb
afgelegd gestand doen. Ze zeiden: Had hij u dan soms meer lief

 [1] letterlijk: het geld?



dv�bh �p �X 	v

o �� 	v , 	t �r �h �u Ub �j	b�t oh �b �n7tb oh �J�b�t h �F 'W �C v �U �m t«K J h �P
v�K �v �T 'k«F Ub �k J�h h �F 'W �bIn �n oh �s �nIj Ub �t ih �t �u 'Ubh�k�g
J�H J v 	n k �F j 	e �u vK �t Wh s �c�g o �g tIC v �T	g �u /k �t�k

/W �K J k«F 	v J 'v�bh �p �X 	C
o v �N �g Q	k �v �u IC �k �C s«t �n j 	n �G 'Q �F r �jIX 	v i C g 	n �� J �F
v�bh �p �X 	v h �J�b 	t xh �b �f �v �u 'I,h �c �k iIn �n I,It k �F th �c �v �u
oIh �k /,Ij �n �G �cU ,It �T �J �n �C oh �n�h IN �g Us �n�g �u 'I,h �c �C

v�bh �p �X 	v h �J�b 	t Ik Ur �n �t r �j �n#v�h �v Wh �c �t J Ubh �h �v oh �g �sIh :
IT �g 	s �C v�h �v t«K J Ub�k v t �r �b o�b �n �t /iIc�b �u o �f �j Jh �t
'g 	s �T , n7tcU /o�H 	C JIr �p �k t«K J W�gh �C �J �v r J�t 	F ', �N J �F
oh �C 	r oh �x �f �b Wh �c �t �k Uh �v h �F 'v�gUc �J V �,It �C J �N 	n ih �t J
v�h �v Qh �t �u W �k Ubt�c �v J v 	N �n oh �n�g �P r Gg r �,Ih o�H 	v r c�g �C
; �r«y �n v�h �v J t�K t oh �x �f �b o �,It k �F s �C 	t �T J W�gh �C �J 	n

IT �g 	s �C#Qk N 	v �n ,UJ �r j 	e 'Ub �,It ih �n�t 	T o �t e 	r ?
,IJ �E 	C �, �N 	v ,IrIj �X 	v i �n vb �e �b �u 'Ub �N �g tIcU 'oh �n �f�j 	v �nU
iIn �N 	v k �F W �N �g th �c �, �u 'kIs�D iIn �n o v �c 	jh �u �r 	, �u Ub �m �r 	t �C

o v�k v�b �g /Ub �nIe �n �cU Ub �m �r 	t �C Wh �c �t jh �B �v J#h �T �g 	C �J�b h �b�t :
h �,�gUc �J k	g rIc7g t t«k �u 'o�kIg �k o�H 	C x�b �F t t«K J h �c �t �k
t«K J v 	nU 'IT �g 	s �C h �b 	gh �C �J �v h �c �t h �F /I, �u �m �n k	g t«k �u
jh �B �v J iIn �n I,It k �F k	g �u ,IbIs �e �P 	v i �,It k	g h �b 	gh �sIv
v�m �r t«k vz k	g �u 'h �n �m	g i �F 	x�t t«K J h �s �F 'r �c �s 	C i �U 	F �, �b 'o �J
I, �u �m �n rIn �J t 'tUv i �F J i �uh �f �u /r �c �S 	v h �k ,IK	d �k

Ik Ur �n �t /Ik h �T �g 	C �J�B J h �,�gUc �JU#W �,It c �vIt v�h �v h �f �u :
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dan zijn eigen lichaam, want zelf heeft hij menigmaal de gevaren
getrotseerd. Het is niet zoals u zegt, hij was gewoon in de war,
daarom is zo’n verbod niet bindend want hij was niet bij zijn
volle verstand toen hij dat zei en hij was in de war toen hij het u
liet zweren. U kunt beter vragen om ontheffing van de eed die
dit van u eist. 

Het eind van het verhaal was dat ze zoveel druk op hem
legden met hun verhalen, dat hij er bijna het verstand bij verloor
en zich gedwongen voelde om met hen mee te gaan en het bezit
op te halen. Wat deed hij? Hij kocht goederen in, liet die in het
schip laden en ging scheep met hen, en samen voeren ze heen.

SchipbreukSchipbreukSchipbreukSchipbreuk

Zodra ze op volle zee waren, [ontbrandde Gods toorn]; ze zeiden
tegen elkaar: Omdat hij zijn eed en het gebod van zijn vader
heeft geschonden, daarom heeft God deze storm op zee
geworpen. Het schip verging en allen aan boord verdronken
omdat ze hem hadden aangeraden de eed te schenden en het
verbod van zijn vader te overtreden. Toen gaf de Heilige, geloofd
zij Hij, de vorst der zee een wenk en deze wierp onze man op het
droge, poedelnaakt en barrevoets, ergens aan het andere eind van
de wereld, op een plek waar geen mens woonde, opdat hij bij
zijn leven de straf voor zijn zonde zou ondergaan. Toen hij op
het droge was en zag dat hij naakt was en blootvoets, besefte hij
dat God vertoornd op hem was en dat de dag van zijn ondergang
was gekomen. Hij sloeg zijn ogen ten hemel en erkende de
rechtvaardigheid van dit oordeel. 

Hij ging op weg langs het strand, wellicht zou hij een stad of
bewoonde plaats vinden, of iets te eten of zich mee te bedekken,
want hij was zo bloot als toen hij uit de schoot van zijn moeder
kwam. Nadat hij een dag had gelopen, kwam hij bij een boom



sv�bh �p �X 	v

oh �n�g �p v �N 	F In �m	g i �F �X J 'IpUD �n r �,Ih#In �F Q �F r �c �S 	v ih �t ?
ih �t i �f�k �u 'IT �g 	s �C ; �r«y �n v�h �v J t�K t 'r �nIt v �T 	t J
,	g 	s h �k �cU 'r �C 	s �n v�h �v ,	g 	s �C t«k h �F 'J �n �n I, �u �m �n �C
/Iz v�b�g 	y �C W �,�gUc �J �k r �T v kIt �J �k W �k cIy i �f�k /W�gh �c �J �v

UvUth �mIv J s	g 'o vh �r �c �S uh �k�g Ush �c �f �v J oh �r �c �S 	v ;Ix
v n /iIn �N 	v th �c �v �k h �s �F o v �N �g , fk�k Q 	r �m /v �u IT �g 	S �n

v �G�g#o v�k Uf �k �v �u 'v�bh �p �X 	C o v �N �g x	b �f �b �u ,IrIj �x v�b �e ?
/s 	j	h

v�H �b�t�iIr �c �J

Ur �n �t /[wv ; 	tDr 	j�H 	u] kIs�D 	v o�H 	C Uh �v J �F s�H �nU#o �J �k :
v �r�g �x 	jUr wv lh �k �J �v 'uh �c �t , 	u �m �n k	g �u I,�gUc �J k	g r 	c�g J
'V �C Uh �v J oh �J�b�t �v k �F Ug �C �y �b �u 'v �r �C �J�b v�H �bFt �v �u 'o�H 	v k	g
/uh �c �t , 	u �m �n k	g �u I,�gUc �J k	g rIc�g	k v �m�g �v Ik Ub �,�B J k	g
k t tUv 	v Jh �t �v Qh �k �J �v �u 'o�h k J Ir �G �k v"cev z 	n �r �u
o �J v�h �v t«K J oIe �n �C 'o�kIg �v ;Ix �k ; �j�h �u oIr�g v �J�C	H 	v
/oh�H 	j 	C uh �t �y�j k	g Ibh �S kIC �x�H J h �s �F 'o �s �t h�b �C c �JIn
rh �F �v '; �j�h �u oIr�g In �m	g , t v �t �r �u v �J�C	H 	v k t t �C J �fU
oIr �n �k uh�bh�g t �G�b �u /Ish �t oIh t �C h �f �u 'uh �k�g z	d �r o �� 	v J

/ih �S 	v , t uh�k�g eh �S �m �v �u
It c �JIn rh �g t�m �n �h h 	kUt 'o�H 	v , 	p �G� k	g , fk�k k �j �v �u
t �m�h r J�t 	F v�h �v oIr�g h �F 'v X 	F �, �h v 	nU k 	ft«h v 	n t�m �n �h
s �j t i�kh �t t�m �n 's �j t oIh Q	k�v 	n Q	k �v J r 	j 	t �u /IN �t i yC �n
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waarvan de takken reikten tot aan dr rand van de zee; hij dacht:
Die boom kan nooit door mensen zijn geplant! Hij ging op zoek
naar de wortels van de boom maar het werd donker en nog kon
hij ze niet vinden, ze hadden een lengte van 40 parasangen1.
Toen hij besefte dat hij niets te eten kon vinden of om zich mee
te bedekken, nam hij wat dunne takken en bladeren van de
boom om zich te beschutten tegen de koude van de nacht.

Midden in de nacht hoorde hij een leeuw brullen en zag dat
die op hem af kwam om hem te verslinden; bij de aanblik van
die leeuw werd hij doodsbenauwd dat die leeuw hem zou
verslinden omdat hij het verbod van zijn vader niet in acht had
genomen en zijn eed had geschonden. Wenend verhief hij zijn
stem en bad tot God om hem te redden, dat Hij zijn toorn toch
moge intomen en niet zijn wraak aan hem voltrekken door hem
een gruwelijke dood te laten sterven. Wat deed hij? Hij greep
zich vast aan de takken van de boom en klom langs de
vertakkingen omhoog. De leeuw kwam, kon hem niet meer
vinden en ging terug. De man sprak een dankgebed tot de
Eeuwige, geprezen zij zijn Naam, omdat Hij hem gered uit de
klauwen van de leeuw. Vervolgens bedacht de jongeman dat hij
best nog wat hoger in die boom kon klimmen, misschien zou hij
daar iets te eten vinden, want hij had een verschrikkelijke
honger.

De vogel KipufaDe vogel KipufaDe vogel KipufaDe vogel Kipufa

Hij klom hoger in de boom en stootte op een grote vogel,
Kipufa geheten,2 die zodra hij hem zag, zijn bek opensperde om
hem te verzwelgen. IJlings trachtte de jongeman weg te komen
en de Eeuwige gaf hem een slimme ingeving: schrijlings sprong
hij op de vogel. Maar toen hij op hem zat, werd deze Kipufa

[1] een parasang is ‘een uur gaans’.  [2] zie inleiding.



vv�H �bFtDiI, �c �J

IC �k �C c 	J �j �u 'o�H 	v , 	p �G k	g oh �yIb uh �p�b�g Uh �v J#vz i �kh �t :
'uh �J �r �J , t tIm �n �k Q	k �v /o �s �t h�b �C UvUg �y�b r �J �p t h �t
/,It �x �r 	P wn IF �r �t v�h �v h �F o �t�m �n t«K J Ik Qh �J �j v �u
'v X 	F �, �h v 	n �C t«k �u k 	ft«h v 	n r �c �S t�m �n t«K J v �t �r J �F
ih �bh �d �n o �,Ih �v �k h �s �F 'ih �k�g �cU oh �E 	S 	v i �kh �t �v h �p �b 	g �C v �X 	F �, �b

/v�k �h 	K 	v j 	r E �n Ik
v �t �r �u 'o �vIb h �r�t kIe g 	n �J 'v�k �h 	K 	v ,Im�j 	C v�h �v J �fU
t«K J 's«t �n IJ �p	b �k s 	j �P 'Uv �t �r J �fU /Ik �f �t �k uh �k �t t �C v�h �v J
k	g r 	c�g J k	g �u uh �c �t , 	u �m �n r 	n �J t«K J k	g 'h �r�t �v UBk �ft«h
'Ikh �M 	v �k o ��	k k�K 	P �, �v �u h �f c �C IkIe oh �r �v �u /I,�gUc �J
I,h �n�v	k UB N �n g 	r �P �h t«K J �u 'IN �g IP 	t �u I, �n�j Qh �r�t	H J �u

v �G�g v nU /v�B /J �n v �,h �n �C#v�k�g �u i �kh �t �v h �p �b 	g �C z 	j �t ?
/uh �rIj�t	k r	z �j �u It �m �n t«k 'h �r�t �v t �C J �fU /uh�Bh �x �b 	x �C v�k �g 	n �k
s	H �n Ikh �M �v J �F Q 	r �C �, �h o �� 	v �k v �t �sIv i 	,�b tUv 	v Jh �t �v �u
I,It �C sIg ,Ik�g	k tUv 	v rUj �C 	v IC �k �C c 	J �j �u /tUv 	v h �r�t �v

/s«t �n c�g �r v�h �v h �F 'kIf7tk r �c �S IC t�m �n �h h 	kUt 'i �kh �t

;Ig �v t �pUPh �e

tI�pUPh �e In �J kIs�D ;Ig t�m �n 'i �kh �t �C l	k �v J �fU#1Uv �t �r J �fU 
i 	,�b �u / 	jIr �c �k v �m �r tUv 	v rUj �C 	v �u 'Ik �f �t �k uh �P , t j 	, �P
i �uh �f �u /tUv 	v ;Ig �v k	g c 	f �r �u v�k�g �u 'IC �k �C v �n �f �j 	jUr o �� 	v
g�b t«k �u 't �pUPh �E 	v I,It k	g IS �j 	P k 	p�b 'uh �k�g c 	f �r J

[1] `;UJ�b	h ih �n#Lewysohn p.163 /
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weer heel bang voor hem; heel de nacht bleef hij roerloos op zijn
plek zitten. De jongeman van zijn kant was bang voor de vogel,
hij hield zich met beide handen vast aan zijn veren en kon er
niet af en de Kipufa was bang omdat hij niet wist wie er op zijn
rug zat. 

Bij het krieken van de dag, toen de Kipufa de man op zijn
rug zag zitten, werd hij nog angstiger en vloog van angst en
ontzetting heel die dag door tot het avond werd, stak de zee met
hem over en voerde hem naar een plek aan de andere kant van
de wereld. Toen de man de zee zo onder zich zag, kreeg hij
vreselijke schrik en bad tot God dat Hij hem zou redden.

Tegen de avond vloog de Kipufa boven een stad en zakte
naar de grond. Daar hoorde de man kinderen die hun les
opdreunden: “En dit zijn de wetten: Wanneer gij een
Hebreeuwse slaaf koopt...”1 Hij zei bij zichzelf: Waarachtig, in
deze stad moeten Joden wonen! Daar laat ik me vallen,
misschien hebben ze geen medelijden met me, maar als ik het er
levend afbreng dan verkoop ik mezelf aan hen als Hebreeuwse
slaaf.2 Hij kwam terecht voor de ingang van de synagoge van dit
stad, en de kipufa vloog zijns weegs. 

De synagoge der geestenDe synagoge der geestenDe synagoge der geestenDe synagoge der geesten

Nadat hij daar was terechtgekomen, kon de man twee uur lang
niet opstaan, want hij was bijna verpletterd door de klap van de
val, en bovendien verzwakt doordat hij twee dagen niet had
gegeten. Toen kwam hij overeind en liep naar de ingang van de
synagoge, 

[1] Exodus 21:1-2. [2] zo’n slavernij duurt hoogstens zes jaar. 



u;Ig �v t �pIPh �e

'UB N �n s«t �n t �r�h v�h �v vZ 	v rUj �C 	v �u /v�k �h 	K 	v k �F InIe �N �n
, s r�k kIf�h v�h �v t«k �u 'I,�mIb �C uh �s�h h �T �J �C z �jIt v�h �v �u
h �n 	g �sIh v�h �v t«K J i	g	h 't �r�h v�h �v t �pUPh �E 	v o	d �u 'uh �k�g �n

/uh�k�g c �fIr �v v�h �v
'Jh �t �v v �t �r �u t �pUPh �E 	v yh �C �v 'r 	j 	� 	v sUN	g v�k�g J �fU
,�g �k s	g oIH 	v k �F s 	j 	pU v �n �j �C ;�g�H 	u 'uh�b �P �n t �rh �k ;h �xIv �u
;Ix �k s �j t oIe �n s	g It �G�bU 'o�H 	v , t Ik rh �c7g v �u 'c rg
t �r�h v�h �v 'uh �T �j 	T o�H 	v , t v tIr v�h �v J �F Jh �t �v �u /o�kIg �v

/Ikh �M 	v �k o ��	k k�K 	P �, �n v�h �v �u 's«t �n
', 	j 	t v�bh �s �n k	g t �pUPh �e I,It r 	c�g 'c rg ,�g �k v�h �v J �F
Uh �v J 'oh �r�g �b kIe tUv 	v Jh �t �v g 	n �J �u /. r �t�k c �r �e �, �b �u
/"h �r �c �g scg vb �e �, h �F :#oh �y �P �J �N 	v vK �t �u" r s �X 	C ih �rIe#1

'oh �sUv �h Iz v�bh �s �N 	C J�h ht 	s 	u �C :#IC �k �C r 	n �t 'Q �F g 	n �� J �fU
z �t 'k�m�B t o �t h �k�g Un�j 	r �h t«K J r �J �p t �u 'o �J �k h �n �m	g Qh �k �J 	t

v �G�g v n /o v�k h �r �c �g s cg �k h �n �m	g rIF �n t#'In �m	g Qh �k �J �v ?
t �pUPh �E 	v I,It �u 'rh �g V �,It k J , xb �F 	v ,h �C r	g 	J k	g k 	p�b �u

/IF �r 	s �k Q	k �v

oh �s �� �v k �J ,�x�b �F �v ,h �C

y	g �n �F h �F ',Ig �J wc s	g oUe�k kIf�h v�h �v t«k k 	p�B J �F Jh �t �v �u
wc k 	f �t t«K J JUk �j v�h �v J k	g �u 'v�kh �p �B 	v 	j«F �n e �X 	r �, �B J
', xb �F 	v ,h �C r	g 	J s	g Q	k �v �u 'uh �k �d 	r k	g o �e i �f h �r�j 	t �u /oh �n�h

[1] /t'tf ,una 
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maar vond deze gesloten. Luide riep hij uit: Ontsluit mij de
poorten der gerechtigheid!1 Daarop kwam er een jongen naar
buiten en vroeg: Wie bent u? Hij sprak: Ik ben een Hebreeër en
ik vrees de Eeuwige.2 De jongen liep naar zijn rabbijn en deze
droeg hem op de deur voor hem te openen. Terwijl hij
spiernaakt voor hen stond, vertelde hij hun van begin tot eind
wat hem allemaal was overkomen en zei dat hij door grote
rampen was getroffen. Daarop antwoordde de rabbijn: Wat je
allemaal hebt meegemaakt is nog maar kinderspel bij wat je nog
krijgt te verduren nu je hier bent terechtgekomen. De jongeman
zei: Maar zijn jullie dan geen Joden? Ik weet toch dat de
kinderen Israëls barmhartig zijn, zonen van barmhartigen,
helemaal voor een arme drommel als ik, hongerig en van alle
goeds verstoken, naakt en barrevoets. De rabbijn antwoordde:
Praat maar niet zoveel, daarmee kun je jezelf niet redden van de
dood. De jongeman zei: Waarom, heer, spreekt gij tot mij zulke
woorden!3 Hij zei: Omdat deze stad er niet een van mensen is,
maar een stad van geesten en geestinnen, en deze jongens die ik
hier les geef zijn geestenkinderen. Aanstonds verzamelen ze zich
hier om te bidden, maar als ze jou zien, maken ze je dood. 

Toen de jongeman dit hoorde, schrok hij vreselijk, viel voor
de rabbijn neer en kuste zijn voeten. Hij weende en smeekte dat
hij hem toch raad zou geven en hem zou helpen, opdat hij niet
zou sterven, want hij had gestudeerd en was een godvrezend
man. Ach, had hij maar niet gezondigd op aanraden van die
mannen, die hem ertoe hadden verleid om het verbod van zijn
vader te overtreden en zijn eed te schenden. Toen de rabbijn dit
hoorde, kreeg hij medelijden en sprak: Aangezien je een zoon der
wet bent en een gestudeerd man, en omdat je

[1] Ps. 118:19. [2] Jona 1:9. [3] Vgl. Gen. 44:7. 



zoh �s �� 	v k J ,xb �F 	v ,h �C

r 	n �t �u e	g �m /rUd �x It�m �nU#e sm h �r�g 	J h �k Uj �, �P : 1r	g	b t �m�h /
Ik r 	n �t �u uh �k �t#v �T 	t h �n :#Ik r 	n �t ?#2o �� 	v , t �u h �f«b�t h �r �c �g :

/,k S 	v Ik 	jI, �p �k Uv �U �m �u 'IC 	r km �t r	g	B 	v Q 	k �v /t �r�h h �b�t
Jt«r �n Uv �r �e r J�t k �F , t o v�k sh �D �v 'oIr�g UvUt �r J �fU
Ik v�b �g /,IkIs �D ,Ir�m uh�k�g Ur �c�g h �F o v�k r 	n �t �u ';Ix s	g �u

tUv 	v c 	r �v#v 	n k	g k �e�b tUv k«F 	v 'W �k g 	r �t J v 	n k �F :
rUj �C 	v Ik r 	n �t /it �f �k �,t �C J �F kIC �x �k sh �,�g v �T 	t J#h �f �u :

oh �sUv �h o f �bh �t#oh �b �n�j 	r h�b �C 'oh �b �n�j 	r k �t �r �G �h h�b �C J h �T �g 	s�h#?
/; �j�h �u oIr�g cUy k �F �n i �eh �r h �bIn �F h �b �g Jh �t �k i �F J k �F o �v
i �n k�m�B �v �k kIf�h W �bh �t h �F 'oh �r �c �S v C �r 	T k 	t :#c 	r �v Ik r 	n �t

rUj �C 	v Ik v�b �g /, u �N 	v#oh �r �c �S 	F r 	nt«T v �N�k �u 'h �bIs�t v �N�k �u :
vK �t �v#3Ik r 	n �t ?#o �s �t h�b �C k J V�bh �t ,t«Z 	v rh �g �v J h�b �P �n :

ih �, �s �J �u oh �s �J k J rh �g t�K t#4h �b�t r J�t vK �t �v oh �r�g �B 	v �u /
s �j t g	d r �F Um �C 	e �, �h v �T	g �u /o �v oh �s �J h�b �C o v�k th �r �e 	n

/WU,h �n �h W �,It Ut �r �h J �fU k�K 	P �, �v �k
h�k �d 	r e ��	b �k k 	p�b �u k 	v �c �b 'Q �F tUv 	v rUj �C 	v g 	n �� J �F
t«K J Ik rIz�g	k �u v �m�g Ik , �,�k Ik i�B 	j �, �h �u v �f �cU 'c 	r �v I,It
t �y �j J t�kUk 'o �� 	v t �r�h �u r p �x 	g �sIh Jh �t v�h �v h �F ',Un�h
, 	u �m �n k	g rIc�g	k I,It Ug �y �v J oh �J�b�t �v o �,It ,	m�g 	C
Ur �n �f �b 'Q �F c 	r �v I,It g 	n �� J �fU /I,�gUc �J k	g �u uh �c �t

uh�k�g uh �n�j 	r#5Ik v�b �g �u #r p �x 	g �sIh �u v �rIT i C v �T 	t J i �uh �F :

[1] /rushxc odu yh'jhe ohkv, [2] /y't vbuh [3] /z'sn ,hatrc ~#[4]?,Is �J#
[5] /k'dn ,hatrc#
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berouw hebt getoond, verdien je mededogen. En nu je mijn
voeten hebt gekust en voor mij bent neergevallen, zal ik me om
je bekommeren en zien of ik je leven kan redden.

Wat deed de rabbijn? Hij nam hem mee naar zijn huis, gaf
hem te eten en te drinken en hij bleef die nacht in zijn huis
slapen. Heel die nacht merkten de geesten niets van hem. De
volgende morgen, toen ze waren opgestaan, zei de rabbijn tegen
hem: “Kom met me mee naar de synagoge, maar blijf onder mijn
hoede en spreek geen woord vóór ik zelf iets over jou gezegd heb.
Hij nam hem mee naar de synagoge en daar bleef hij onder de
hoede van de rabbijn zitten. 

Bij het krieken van de dag kwamen de geesten naar de
synagoge als vlammende fakkels; hij hoorde het bliksemen en
donderen dat de aarde ervan beefde. Sidderend zat hij daar, de
adem stokte hem in de keel van pure angst. Toen hoorde hij hoe
ze begonnen enkele psalmverzen te reciteren, alsof het kinderen
Israëls waren. Maar één geest die dichtbij de rabbijn stond, zei
tegen degene die naast hem stond: Ik ruik mensenvlees! en al
snel verspreidde zich het woord onder hen en ze zeiden: Kijk,
daar staat hij, bij de rabbijn. Maar ze hadden allemaal respect
voor de rabbijn en kwamen niet naderbij, want hij zat in de
schaduw van zijn bescherming.1

De rabbijn zag in dat de geesten beseften dat die man er was.
Zodra ze klaar waren met de inleidende psalmen zei hij tot de
chazzan: Begint niet met bidden voor ik wat gezegd heb. Daarop
zeiden de geesten: Spreek, rabbénoe, uw dienaren luisteren naar
uw woorden. Hij zei: Ik verzoek 

[1] Vgl. Ps.17:8. 



joh �s �� 	v k J ,xb �F 	v ,h �C

r 	j 	t �nU 'Whk�g xUj�k hUt �r ' �,h �G�g J In �F y �r �j �, �n v �T 	t �u
k 	fUt o �t 'W �rUc�g 	C j 	r �y t 'h	b �p �k �, �k 	P	b �, �v �u h �k �d 	r �, �e 	��B J

/W �kh �M 	v �k
c 	r �v v �G�g v n#i �k �u 'Uv �e �J �v �u Uv�kh �f7t v �u I,h �c �k Ith �c7v ?

I,It k �F ih �s �� 	v uh�k�g UJh �D �r �v t«k �u /tUv 	v v�k �h 	K 	v I,h �c �C
c 	r �v I,It Ik r 	n �t v �n �F �J 	v 	C r �j �n �k /v�k �h 	K 	v#h �N �g t«C :

s	g 'r �c �S r �C 	s �T k 	t �u 'h 	p�b �F , 	j 	T W �n �m	g oh �G �u , xb �F 	v ,h �c �k
, 	j 	T s 	n�g �u ', xb �F 	v ,h �c �k Ifh �kIv �u /Whb�h �b �g �C r �C 	s�t�J

/c 	r �v I,It ,Ip �b 	F
, xb �F 	v ,h �c �k oh �s �� 	v Ut �C 'r 	j 	� 	v sUN	g v�k�g J �fU
kIe �u o�kIg �v oh �Jh �g �r 	n oh �e �r �C kIe g 	n �J �u 'J �t h �sh �P	k �F

sh �g �r 	n s 	n�g tUv 	v Jh �t �v �u /,Ig �u �z#1	jUr IC r 	t �J�b t«k �u '
h �eUx �P r 	nIk Ukh �j �, �v J g 	n �J �u 'I, �t �r �h �u IS �j 	P cIr �n

t �r �n �z �s#2s �j t s �J s �nIg v�h �v �u 'k �t �r �G �h h�b �C Uh �v o �t In �F 
Ir �c�j	k r 	n �t �u 'c 	r �v I,It �k cIr �e#' 	jh �r �n h �b�t o �s �t h�b �C 	jh �r :

Ur �n �t �u o vh�bh �C kIe 	v g 	n �J�B J s	g#s	m �C s �nIg tUv v�B �v :
tUv J r 	j 	t �n uh�k �t Uc �r �e t«k �u c 	r�k sIc �F Ud�v�b o�K /f �u /c 	r �v

#k�m �C c �JIh3/uh �p�b �F 
v�h �v tUv 	v Jh �t �v J oh �s �� 	v Ug �s�H J c 	r �v I,It v �t �r J �fU
k 	t :i�Z 	j	k r 	n �t t �r �n �z �s h �eUx �P Unh �k �J �v J s�H �n 'o �J �k

oh �s �� 	v Ik Ur �n �t s�H �nU /h 	r �c �S r �C 	s�t J s	g k�K 	P �, �T#'Ub �C 	r :
o v�k r 	n �t /o�g �n �J�b 'Wh r �c �S Wh s �c�g k t r �C 	S#J�E 	c �n h �b�t :

[1] ?s�g �rUn#[2] ohkv,#[3] /smc :tyaue#



9 De synagoge der geesten

jullie, deze man niet te deren nu hij onder de schaduw van mijn
dak is gekomen.1 Ze zeiden: Wat is dat dan voor een sterveling
hier in ons midden! Wie heeft hem hier gebracht? De rabbijn
vertelde hun van begin tot eind wat de man allemaal had
meegemaakt. Ze antwoordden: En moeten we dan zo’n
booswicht in leven laten die het gebod van zijn vader heeft
overtreden en zijn heilige eed geschonden? Hier staat gewoon de
doodstraf op. De rabbijn sprak: Hij heeft zijn straf al ontvangen
met al die rampen die hem hebben getroffen, bovendien is hij
een zoon der wet en het is gepast dat de tora hem beschermt. Als
hij des doods schuldig was, zou God hem niet van de zee hebben
gered en van die leeuw en van die kipufa en al die narigheid. De
geesten gaven ten antwoord: Dan is hij juist wel een kind des
doods, want hij is een zoon der wet maar heeft het gebod zijns
vaders niet in acht genomen en ook zijn eed geschonden; zijn
dwalingen zijn hem als boze opzet aan te rekenen2. Bij alle
rampen die hem hebben getroffen heeft God hem slechts
uitgered opdat hij door onze hand een gruwelijke dood zoude
sterven. Daarop zei de rabbijn: Het is niet juist dat jullie hem ter
dood zouden brengen zonder uitspraak van het Bet-Din, want
hij is een zoon der wet. Luistert naar mij. Laat de chazzan
plechtig afkondigen dat geen enkele geest hem mag deren tot na
de gebeden. Dan brengen we hem voor koning Asjmodee; hij zal
hem vonnissen, ten dode of ten leven. Daarop spraken zij: Het is
goed wat u daar hebt voorgesteld.3 Dadelijk droegen ze de
chazzan op om plechtig af te kondigen dat geen geest hem
mocht deren tot Asjmodee, de koning der geesten, hem zou
vonnissen.

[1] Genesis 19:8 (Lot). [2] de jonge geesten kennen hun talmoed: het citaat is uit
het tractaat Baba Metsia 33b; juist als schriftgeleerde had hij beter moeten weten,
hij is dus dubbel schuldig. [3] Deut.1:14. 



yoh �s �� 	v k J ,xb �F 	v ,h �C

h �, �rIe k�m �C x	b �f �b J i �uh �F vZ 	v Jh �t�k Ueh �Z 	, t«K J o F �n#1/
Ik Ur �n �t#Ubh�bh �C v �� �t sUk �h k J Ich �y v 	nU :#Ith �c7v h �nU ?

it �f �k#Jt«r �n tUv 	v Jh �t�k g 	r �t J v 	n k �F c 	r �v o v�k r �P �x ?
Ik Ur �n �t /;Ix s	g �u#k	g r 	c�g J vz �F g �J �r o �s �t vH 	j �b Qh �t �u :

o �� 	v ,	gUc �J k	g �u uh �c �t , 	u �m �n#/, u �n i C o �t h �F vz ih �t ?
c 	r �v o v�k r 	n �t#,Ig �r ,Ir�m cIr �C IJ�b �g uh�k�g k �C �e r �c �F :

/I, �rIT uh�k�g i�d �T J hUt �r �u 'v �rIT i C tUv �u 'uh �k�g Ur �c�g J
i �nU o�H 	v i �n Ikh �M 	n o �� 	v v�h �v t«k 'v �,h �n c�H 	j v�h �v o �t J

ih �s �� 	v Ik Ub �g /,Ir�m v �N 	F �nU t �pUPh �E 	v i �nU h �r�t �v#i �F J k �F :
o	d �u uh �c �t , 	u �m �n r 	n �J t«k �u v �rIT i C tUv J ', u �n i C tUv J

,IbIs �z �F Ik ,IG�g	b ,Id�d �� 	v �u 'I,�gUc �J k	g r 	c�g J#2/
,Un�H J h �s �F t�K t uh�k�g r 	c�g J v 	n k �F �n Ikh �M �v t«k o �� 	v �u

/v�B /J �n v �,h �n �C Ubh �s�h �C
c 	r �v o v�k r 	n �t#ih �s �C t�K t o T 	t UvU,h �n �T J hUt �r ih �t :

oh �r�j	h 'h �kIe �k Ug �n �J v �T	g �u /v �rIT i C tUv J r 	j 	t �n 'v �rIT
I,It th �c�b �u 'v�K �p �T 	v r 	j 	t s	g s �J oUJ UB eh �Z	h t«K J i�Z 	j 	v

h�b �p �k o �t , u �n �k o �t I,It ih �s�h tUv �u 'Qk N 	v ht 	s �n �J 	t
o�K /F Ub�g /oh �H 	j �k#/ �T �r 	C �S r J�t r �c �S 	v cIy :3i	Z 	j	k UU �m s�H �n 

I,It ih �s�h J s	g 's �J oUJ UB eh �Z	h t«K J oh �r�j 	v �k , xb �F 	v
/oh �s �� 	v Qk n ht 	s �n �J 	t

[1] (oIs �x �C yIk) j'yh ,hatrc#[2] /c'dk ;s  tghmn tcc c",#[3]/sh't ohrcs#
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Het gerechtshof van AsjmodeeHet gerechtshof van AsjmodeeHet gerechtshof van AsjmodeeHet gerechtshof van Asjmodee

Nadat ze hadden gebeden, brachten ze hem naar Asjmodee en
spraken: Heer koning, deze man is bij ons terechtgekomen
omdat hij heeft gezondigd tegen de Naam, geloofd zij Hij, want
hij heeft zijn eed geschonden en het gebod van zijn vader niet
opgevolgd. En zus en zo is hem overkomen. Nu wilden wij hem
niet ter dood brengen zolang u zelf hem niet hebt gevonnist,
want hij is een zoon der wet.

Toen de koning dit hoorde, riep hij zijn gerechtshof op en
sprak tot hen: Deze persoon heeft zus en zo gedaan en zus en zo
is hem overkomen. Doet op korte termijn1 uitspraak; onderzoek
nauwkeurig zijn zaak, want hij is een zoon der wet, daarom moet
u hem vonnissen volgens de wet van Mozes. 

De raadsheren trokken zich terug, onderzochten zijn zaak en
eisten de doodstraf, omdat er in de wet staat:2 “[Vervloekt is] hij,
die zijn vader of moeder veracht”, en deze man heeft minachting
getoond voor de eer en het gebod van zijn vader. En vervloekt
betekent sinds3 Saul, zoon van Kis, dat hij een kind des doods is.
Want deze wilde zijn zoon Jonatan ter dood brengen omdat hij
het schriftwoord “vervloekt” had geschonden, maar deze man
heeft bovendien zijn eed geschonden, waarvan geschreven staat4:
“Want Hij zal niet ongestraft laten ...” enz. 

Zij traden aan voor koning Asjmodee en deelden hem mede
dat ze hem ter dood veroordeelden op grond van voornoemde
argumenten. Daarop sprak Asjmodee: Wacht even met het
vonnis, laten we er een nachtje over slapen, want er staat:5 “dan
zal de vergadering recht spreken ... en de vergadering zal
bevrijden”. En hun geleerden zeggen:6 “Weest omzichtig in uw

[1] letterlijk: morgen; vgl. Jer. 21:12. [2] Deut. 27:16. [3] vgl. 1 Sam. 20.
[4] Deut. 5:11. [5] Num. 35:24-25 over genuanceerd oordelen zelfs bij doodslag .
[6] Misjna Avot.  



hoh �s �� 	v k J ,xb �F 	v ,h �C

ht �s �n �J �t k �J ih �S�,h �C

Ik Ur �n �t �u ht 	s �n �J 	t h�b �p �k UvUth �c7v 'Uk �K 	P �, �v J r 	j 	t �u#:
o ��	k t �y �j J h�b �P �n Ubh�bh �C tUv vZ 	v Jh �t �v 'Qk N 	v h �bIs�t
v�B �v �u 'uh �c �t , 	u �m �n r 	n �J t«K J �u I,�gUc �J k	g r 	c�g J 'Q 	r �C �, �h
Uv�bh �s �, �J s	g I,h �n�v	k Ubh �m �r t«k Ub �j	b�t 	u Q �f �u Q �F Ik g 	r �t J

/v �rIT i C tUv J h�b �P �n 'v �T 	t
o v�k r 	n �t �u Ibh �S ,h �c �k t �r �e 'Q �F Qk N 	v g 	n �� J �fU#v�B �v :

r e«C	k Ubh �S 'Q �f �u Q �F Ik v �r �e �v �u 'Q �f �u Q �F v �G�g J Jh �t �v vz
y �P �J �n#1UvUbh �s �T Q �f �k 'v �rIT i C tUv h �F 'Ibh �s �k UJ �P �J 	pU '

 /v J«n , 	rIT ih �s �C
ih �bh �S ,h �C Uf �k �v#2UvUbh �s �u 'Ibh �s �C UJ �P �J �pU #3', u �N	k 

v �rIT 	C cU, �F J h�b �P �n#"IN �t �u uh �c �t vk �e 	n" :#4v�k �e �v vz �u '
i C tUv rUr �t �u 'rUr �t tUv J i �uh �f �u /I, �u �m �nU uh �c �t sIc �F
r 	c�g J k	g i �,�bIv �h Ib �C ,h �n �v �k v �m �r J Jh �e i C kUt �� �n , u �n

cU, �F J 'I,�gUc �J k	g r 	c�g vz h �F sIg �u /rUr �t k	g#5t«k h �F" :
wufu "v E	B �h6/

UvUc�H �j Qh �t 'Ik Ur �P �x �u 'ht 	s �n �J 	t Qk N 	v h�b �p �k Uf �k �v
ht 	s �n �J 	t o v�k r 	n �t /,Ir �F �z �B 	v ,Ib�g �Y 	v k	g v �,h �N	k#:

cU, �F i �F J uh�k�g Ubh �k �u 'ih �S 	C Ubh �, �n 	v#7#v �s�g �v Uy �p �J �u" :
o vh �n �f 	j Ur �n �t �u '"v �s�g �v Ukh �M �v �u#"ih �S 	C oh �bU, �n Uu7v" :#8'

[1] /th'tf vhnrh#[2] /ih �SD,h �C k J oh �b�H 	S 	v#[3] /UvUb �S k"m#[4] /zy'zf ohrcs#[5]ohrcs#
 /th'v[6] /Vh�K /F �u#[7]/sf'vk ohrcs#[8] !t't ,uct vban#
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oordelen”, en ook Mozes onze leermeester1 hield het vonnis van
de sprokkelaar aan2 “omdat nog niet beslist was”. Zij
antwoordden: We zullen doen zoals u zegt, want u bent onze
leermeester, onze ogen zijn op u gevestigd.3 De koning sprak:
Laat deze man vannacht met mij meegaan, dat ze hem niet
doden voor het vonnis duidelijk is. Aldus geschiedde.

Toen vroeg Asjmodee hem of hij de tora en de misjna kon
lezen. Hij liet de boeken van de wet, de profeten en de
geschriften brengen en de [zes] ordes van de misjna en de
talmoed. Asjmodee toetste hem en bevond hem deskundig in
alle zaken. Toen Asjmodee dit merkte, zei hij: Nu weet ik dat je
een geleerde bent, en je hebt genade gevonden in mijn ogen.
Zweer me, dat je mijn zoon alles zult onderrichten wat je weet,
dan zal ik je bevrijden uit de macht van de geesten. Ik weet
namelijk dat ze hebben afgesproken om je ter dood te
veroordelen. Hij legde een eed terzake af. Daarop sprak de
koning: Kom mee, ik zal je de goede replieken geven voor
morgen, want ze zeiden dat je een kind des doods bent; dan
antwoord je, dat je een grote en deskundige rechtsgeleerde4 bent,
en dat je de uitspraak wenst te zien en de argumentatie wilt
bestuderen. Dan komen zij bij mij en dan bevrijd ik je uit hun
macht.

De volgende morgen traden de leden van het gerechtshof
aan voor koning Asjmodee en zeiden: We vinden geen reden tot
vrijspraak. De jongeman repliceerde: Ik ben een groter
rechtsgeleerde dan jullie en ik wil de aanklacht tegen mij
onderzoeken. Hun antwoord was: Het is billijk dat er naar uw
woord wordt gehandeld. Ze overlegden met elkander en
concludeerden: Het beste dunkt ons is de zaak aan koning
Asjmodee voor te leggen, want hij leert voortdurend zaken bij
het gerechtshof van Boven, daarna komt hij naar beneden en

[1] Mozes leermeester der geesten! [2] Num. 15:32-34. [3] Vgl. 2 Kron. 20:12!
[4] letterlijk: rechter 



thoh �s �� 	v k J ,xb �F 	v ,h �C

J �JIe �n 	v ih �s �C c �F �g Ub �C 	r v J«n i �f �u#1Ur �n �t /J 	rIp t«k h �F 
Ik#Whk�g �u Ubh�bIs�t v �T 	t h �F ' �T �r 	C �S r J�t 	F v G�g	b i �F :

Ubh�bh�g#2Qk N 	v o v�k r 	n �t /#,t«Z 	v v�k �h 	K 	v Jh �t �v h �N �g Q�k�h :
/v �G�g i �f �u /ih �S 	v r �t �C �,�H J s	g UvU,h �n �h t«K J h �s �F

v �U �m �u 'v�b �J �u t �r �e o �t 'ht 	s �n �J 	t Ik k 	t �J v�g �J V �,It �C
v�b �J �n h �r �s �x �u oh �cU, �fU oh �th �c �b v �rI, h �r �p �x uh�b �p �k th �c �v �k
v �t �r J �fU /i�h �b �g k �f �C o �f �j It�m �nU 'I,It e 	s �cU /sUn �k 	, �u

Ik r 	n �t 'Q �F ht 	s �n �J 	t#'v �T 	t o �f �j Jh �t h �F h �T �g 	s�h v �T	g :
v �T 	t J v 	n h �b �C s �N	k �T J h �k g 	c �� �v /h	bh�g �C i �j �,t�m �n o	d �u
W �bh �s �C Unh �F �x	H J h �T �g 	s�h h �F /ih �s �� 	v s	H �n W �kh �M 	t h �b�t 	u ' 	g �sIh

Qk N 	v Ik r 	n �t /Q �f �C Ik g 	C �J�b /Wd �r �v �k#W �s N	k�t 	u t«C :
/v �T 	t , u �n Jh �t h �F Ur �n �t h �F 'r �j �n oIh �k i 	g �y �T J ,Ib�g �y
. �p �j v �T 	t J �u 'o �f �j �u kIs�D i�H 	s v �T 	t h �F 'o v�k vb�g 	, v �T 	t �u
h �b�t 	u 'h	b �p �k ItIc�h o �v �u ',Ib�g �Y 	C eIs �c �k �u ih �S 	v ,It �r �k

/o �s�H �n W �kh �M 	t
Ik Ur �n �t �u 'ht 	s �n �J 	t Qk N 	v h�b �p �k ih �S ,h �C Ut �C r �j �n �k#:

o v�k r 	n �t �u rUj �C 	v v�b �g /,Uf �z oUJ Ik Ubt�m �n t«k#,h�C h �b�t :
Ik Ur �n �t /h �bh �s �C J�PJ	p �k vmIr h �b�t 'o F �n r �,Ih kIs�D ih �S#:

Ur �n �t �u o vh�bh �C Um�g�h �, �b /Wh r �c �s �F ,IG�g	k hUt �r#Ub�k ih �t :
sh �n �T s 	n�k tUv J 'ht 	s �n �J 	t Qk N 	v h�b �p �k Ith �c�v	k t�K t cIy
s �N	k �n tUv �u s �rIh tUv i �f h �r�j 	t �u 'v�k �g 	n k J v �ch �J�H �n#3

i �nU o �h 	n �� 	v i �n ih �bh �S 	C h �e �C tUv i �f�k �u 'v �Y 	n k J v �ch �Jh �C

[1] sk-ck'uy#rcsnc#[2] /ch'f c ohnhv hrcs#[3] snk :tyaue#
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onderricht het gerechtshof van Beneden; daarom is hij zeer
bekwaam in hemels en in aards recht. Ze vroegen Asjmodee wat
zijn uitspraak zou zijn in deze zaak. Zijn antwoord was: Deze
man heeft geen halsmisdaad gepleegd want al wat hij heeft
gedaan kwam niet voort uit rebellie of afvalligheid of boze opzet,
maar doordat die mannen hem hebben opgestookt en misleid
met hun gepraat. En anoes rachmana pateréh, de Barmhartige
ontslaat van rechtsvervolging wie een misdrijf pleegt onder
dwang1. Op grond waarvan weten wij dit? Uit “het meisje echter
zult gij niets doen.”2 En u kunt zelf vaststellen dat dit aan de
orde is, want God heeft op zee die mannen gedood maar hem
gered. Toen het hof dit hoorde, ontsloeg het hem van
rechtsvervolging. 

Asjmodee nam hem mee en bracht hem naar zijn huis, zette
zijn zoon voor hem neer om hem de tora te leren en alles wat hij
wist en behandelde hem met veel eerbetoon. Na drie jaar wist de
zoon van Asjmodee alles wat de man hem had onderwezen uit de
voorraad van zijn kennis.

De dochter van AsjmodeeDe dochter van AsjmodeeDe dochter van AsjmodeeDe dochter van Asjmodee

Na verloop van tijd kwam er een stad in opstand tegen
Asjmodee. Hij verzamelde zijn troepen om tegen de stad op te
trekken en stelde de man aan als meester over zijn huishouding
en al zijn bezit. Hij overhandigde hem de sleutels van alle
vertrekken van zijn schatkamer en beval al zijn personeel, dat ze
niets zouden doen zonder opdracht van de man. Daarop toonde
Asjmodee hem al zijn schatkamers en ook een vertrek waar geen
sleutel van was. Daarvan zei Asjmodee: Tot al mijn schatkamers
heb je toegang behalve dit ene vertrek. 

[1] Asmodee spreekt Aramees; Talmoed Nedarim. [2] Deut.22:26. 



choh �s �� 	v k J ,xb �F 	v ,h �C

r 	n �t /Ibh �s �C r 	nt«h v 	n 'ht 	s �n �J 	tk Uk�t �J �u Uf �k �v /. r �t �v
o v�k#t«k v �G�g J v 	n k �F h �F ', u �n y 	P �J �n vZ 	v Jh �t�k ih �t :

oh �J�b�t �v o �,It J t�K t iIs�z �C t«k �u k	g 	n �C t«k �u s r n �C
"Vh �r �y 	P t�b �n�j 	r xUb �t �u" o vh �r �c �s 	C UvUg �y �v �u UvU,h �X �v#1/

i �k t�b �n#"r �c �s v G�g 	, t«k v �r�g	B 	k �u" �n ?#2oh �kIf �h o T 	t �u /
I,It �u o �v �v oh �J�b�t �v o�H 	C ,h �n �v o �� 	v J 'tUv i �F h �F ,	g 	s�k

 /ih �s �C UvUr �y �P 'Q �F ih �S ,h �C 	v g 	n �� J �fU /kh �M �v
Ib �C o �G �u 'I,h �c �k Ith �c7v u ht 	s �n �J 	t Ij �e �k i �f h �r�j 	t
sIc �F Ik v �G�g �u ' 	g �sIh v�h �v J v 	nU v �rIT Is �N	k �k uh�b �p �k
Is �N �k J v 	n k �F ht 	s �n �J 	t i C g 	s�h oh �b �J JIk �J ;Ix �kU /kIs�D

/ 	g �sIh v�h �v J v 	n k �F �n tUv 	v Jh �t �v

ht �s �n �J �t , �C

uh �,Ik�h�j .�C �e �u 'ht 	s �n �J 	t �C , 	j 	t v�bh �s �n v �s �r �n oh �n�h �k
k	g �u I,h �C k	g tUv 	v Jh �t �v v�B �nU 'v�bh �s �n V �,It k	g , fk�k
k �f �k v �U �m �u 'uh�z�b �D ,h �C k �F ,Ij �T �p 	n Ik r 	x �nU Ik r J�t k �F
Jh �t �v v U 	m �h r J�t h �,�kUz r �c �S UG�g	h t«K J I,h �C h �J�b 	t
'uh�z�b �D ,h �C k �F tUv 	v Jh �t�k ht 	s �n �J 	t v �t �r v �u /tUv 	v
Ik r 	n �t �u ' 	j �T �p 	n V�k v�h �v t«K J s �j t , �h 	C Uv �t �r v �u

ht 	s �n �J 	t#.Uj x�b �F �v �k ,UJ �r W �k vh �v �h h	z�b �D ,h �C k �f �C :
/vz , �h 	C �n

[1]/I,It v F	z �h i �n�j 	r wv 'ursb okak ,kufh uk ihta uvJhn: t'zf ;s oh �r �s �b c" 	,#
[2]  /uf 'cf ohrcs#
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Asjmodee vertrok om de stad te belegeren. Toen kwam er
een dag dat de man langs dat vertrek kwam waarvan Asjmodee
hem de toegang had ontzegd. Hij zei bij zichzelf: Wat zou er in
dat vertrek zijn dat niet in al die andere schatkamers is, dat de
koning mij heeft verboden hier binnen te gaan? Hij liep tot aan
de deur, draalde wat en zag toen de dochter van Asjmodee die op
een gouden zetel zat, met om haar heen een schaar van
jongedochters die vrolijk voor haar dansten. Zijzelve was schoon
van gestalte en zeer lieflijk van aanblik.1 Zodra zij hem zag riep
zij hem toe: Kom binnen. Hij ging haar kamer binnen en bleef
staan voor haar zetel. Daarop zei zij: Dwaze mens, hoe durf je
het verbod van koning Asjmodee mijn vader te overtreden? En
wat wil jij hier tussen deze vrouwen? Weet wel dat je heden zult
sterven, want mijn vader weet nu al dat jij dit vertrek bent
binnengegaan. Zie, daar komt hij al aan met het zwaard in de
hand om je te doden.

Toen de man dit hoorde, viel hij voor haar voeten neer en
kuste ze. Hij wierp zich plat ter aarde en smeekte haar wenend,
hem te redden uit de hand van haar vader, dat hij hem niet
moest doden, omdat hij daar niet was binnengekomen om
ontucht te plegen en niet van plan om iets met die meisjes te
beginnen. Toen de dochter van Asjmodee hem zo zag, sprak ze:
Aangezien je een zoon der wet bent, zal je nederigheid vandaag je
redding betekenen. Ga hier nu snel vandaan en als mijn vader
komt en je vraagt: “Waarom heb je mijn gebod overtreden en
ben je bij mijn dochter binnengegaan”, dan zal hij je willen
doden, maar zeg dan: “Heer, ik ben er alleen maar naar
binnengegaan omdat ik zielsveel van uw dochter houd, en ik
verzoek u, mij haar tot vrouw te geven”. Ik weet dat je woorden
bij hem in goede aarde zullen vallen, hij geeft me je dan zeker tot
vrouw, want vanaf de dag dat je bij ons bent, had hij al in de zin

[1] Vgl. Genesis 29:17 (Rachel) 



dhht 	s �n �J 	t , 	C

I,It v�h �v J s	g 'th �v 	v rh �g �v k	g rUm�k ht 	s �n �J 	t Q	k �v
ht 	s �n �J 	t Uv �U �M J 'j 	, P I,It k	g Jh �t �v r �cIg v�h �v J oIH 	v

IC �k �C r 	n �t /IC o�b �Fh �k t«K J#k �F �n r �,Ih vZ 	v , �h 	C 	C J�h v 	n :
IC x�b �F t t«K J Qk N 	v h �b �U �M J uh�z�b �D ,h �C#j 	, P 	v s	g Q	k �v ?

k J t �r �s , �e �C ,c JIh v �, �h �v J 'ht 	s �n �J 	t , 	C v �t �r �u 'r 	n �J �u
th �v �u 'v�hb �p �k ,Ij �n �GU ,Is �E 	r �n ,IC 	r ,IkU, �C v �N �g �u 'c �v�z

v t �r �n , 	ph �u r 	tIT , 	p �h v �, �h �v#1'I,It v �,�t �r J �fU /s«t �n 
Ik v �r �n �t#x�b �F �v �u t«C : /v�hb �p �k s 	n�g �u 'V�k �m t o	b �f �b /it �f �k
Ik v �r �n �t#Qk N 	v , 	u �m �n k	g �T �r 	c�g Qh �t 'J�P �y o �s �t :

h �c �t ht 	s �n �J 	t#oh �J�b ,Ibh �C vmIr v �T 	t v 	n sIg �u ?#g 	s �T ?
�T �x	b �f �b v �T 	t J h �c �t g �s�h r �c �F J ',Un �T oIH 	v J ', n7tC

/W �d �r�v	h �u Is�h �C v �pUk �J IC �r 	j �C t �C tUv v�B �v �u 'vz , �h 	c �C
'i �e �J�bU �vhk �d 	r k	g k 	p�b 'Q �F tUv 	v Jh �t �v g 	n �� J �fU
t«K J �vh �c �t s�H �n Ikh �M 	v �k 'V�k i�B 	j �, �h �u �L �c�H 	u ' �vhb �p �k k �P	b �, �v �u
g �r r �c �s �k i �U 	F �, �b t«k �u ',Ub �z o �J �k x	b �f �b t«K J 'UB ,h �n �h
v �r �n �t 'Q �F ht 	s �n �J 	t , 	C v �, �t �r J �fU /,Ir�g �B 	v o �g ,IG�g	k

Ik#/oIH 	v W �kh �M 	T W �C J�H J v �u�b�g �v 'v �rIT i C v �T 	t J r 	j 	t �n :
v 	n k	g" W �k r 	nt«h �u h �c �t t«c�H J �fU 'vZ 	v , �h 	C 	v i �n t�m v �T	g �u

h �T �C km �t �T �x	b �f �b �u h �, �u �m �n k	g �T �r 	c�g#'W �,It dIr�v	k vm �r �h �u "!
Ik rIn7t#,t c �vIt h �b�t J h�b �P �n t�K t h �T �x	b �f �b t«k 'h �bIs�t" :

,	g 	sIh �u /"v �� �t �k h �k v�Bb �T �T J W �N �n k �tIJ h �b�t 	u 's«t �n W �T �C
oIH 	v i �n h �F 'Whk �t h �,It i �T �h �u 'uh�b �p �k Wh r �c �s Uc �yh�H J h �f«b�t

[1] (ceghu kjr) zh 'yf ,hatrc#
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jou met mij te laten trouwen, omdat je een zoon der wet bent,
maar het is nu eenmaal geen gebruik dat een vrouw een aanzoek
doet bij een man en het zou voor een koning als hij oneervol zijn
om jou te vragen zijn dochter te trouwen.

Toen de man haar woorden hoorde, was hij hoogst
opgelucht. Terwijl hij zichzelf aanspoorde om dat vertrek snel te
verlaten, kwam daar Asjmodee aan, met getrokken zwaard in de
hand, die tegen hem zei: Waarom heb je mijn gebod overtreden!
Nu heeft je laatste uur geslagen! Ik zal je betaald zetten wat je
allemaal hebt uitgehaald. Hij antwoordde: Heer, het is alleen uit
vurig verlangen naar uw dochter dat ik naar binnen ben gegaan.
Alstublieft, geef mij haar tot vrouw, want zij is in mijn ogen
helemaal de ware. Toen Asjmodee dit hoorde, was hij heel blij en
zei: Met genoegen geef ik je haar, maar wacht tot ik terug ben
van de oorlog. Vanaf nu heb je toestemming om het vertrek van
mijn dochter binnen te gaan en met haar te lollen en te dollen
naar je lust hebt.1

Asjmodee keerde aanstonds terug om die stad in te nemen
en nadat hij die had verwoest sprak hij tot zijn troepen: Kom
met me mee voor het huwelijk van mijn dochter, want ik geef
haar tot vrouw aan een groot geleerde en zoon der wet. Wat
deden zij? Ze verzamelden alle vogels en beesten die ze in de
woestijn konden vinden, zoveel dat het niet valt te tellen, en
namen die mee naar het feest.2 Koning Asjmodee gaf de man een
som gelds zo groot dat het niet valt te becijferen of te tellen, er
werd een ketoeba geschreven, de bruidegom zette zijn zegel op
de ketoeba en alle groten van de koning met hem. De koning
richtte voor hen een geweldig feest aan, zoals men dat van een
koning mag verwachten.3

Toen het avond werd, gaf Asjmodee zijn dochter over aan de
man, volgens gebruik, en zij gingen samen het kamertje in. Toen
zei de dochter van Asjmodee tegen hem: Denk nu niet bij jezelf

[1] Het bleef vermoedelijk bij onschuldige vrijages; de eigenlijke huwelijksnacht
wordt verderop besproken.  [2] als gasten? [3] Ester 2:18 
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dat ik een geest ben en jij een man, want je zult bij mij alles
aantreffen als bij een vrouw, er ontbreekt niets aan. Maar pas op
dat je niet tot mij komt als je me eigenlijk niet wilt. Maar hij zei:
Ik heb je lief als het poppetje van mijn ogen, nimmer zal ik je
verlaten. Ze antwoordde: Zweer het. Hij legde er een eed op af,
schreef de eed op een perkament, zette er zijn zegel op en kwam
vervolgens tot haar. Hij gewon uit haar een zoon en besneed
hem op de achtste dag volgens het voorschrift van de tora. Hij
gaf hem de naam Salomo, naar koning Salomo.

HeimweeHeimweeHeimweeHeimwee

Op zekere dag - hij was daar toen twee jaar - was hij met zijn
zoontje Salomo aan het spelen; zijn vrouw de dochter van
Asjmodee was er ook bij. De man slaakte een diepe zucht,
waarop zij vroeg: Waarom zucht je zo? Hij antwoordde: Om
mijn zoontje dat ik in mijn land heb achtergelaten, en om mijn
vrouw, daarom zucht ik. Zei zij: Wat kom je tekort? Ben ik niet
mooi genoeg voor je? Heb je soms te weinig geld, wil je meer
aanzien? Zeg het maar, dan geef ik je wat je verlangt. Hij
antwoordde: Het ontbreekt mij aan helemaal niets, maar als ik
mijn zoontje Salomo zie, denk ik weer terug aan mijn andere
kinderen. Ze antwoordde: Ik heb je toch gezegd: als de liefde
voor mij niet in je hart staat gegrift, moet je me niet tot vrouw
nemen. En nu sta je te zuchten om je eerste vrouw en sta je weer
aan haar te denken. Dat moet je niet nog een keer doen! Zei hij:
Daar pas ik wel voor op.

Maar na een tijd begon hij weer te zuchten. Zei zij: Hoe lang
duurt het nog voor je jezelf leert beheersen en niet meer zucht
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om je eerste vrouw en haar kinderen? Als het dan zo is, zal ik je
laten gaan naar je eerste vrouw en je kinderen. Maar spreek een
tijd met me af. Wanneer ga je weg en wanneer kom je terug?1

Zei hij: Zeg jij het maar. Zei zij: Ik geef je een jaar de tijd vanaf
je vertrek tot je bij me terugkomt. Zei hij: We zullen doen zoals
je zegt. Hij legde er een eed op af, zette het op schrift, drukte er
zelf zijn zegel op en gaf het haar in handen. Zij bewaarde al de
documenten van de eden die hij haar had gezworen als bewijs.

Wat deed zij? Ze nodigde al haar dienaren uit en richtte een
feestmaal aan. Nadat ze hadden gegeten en gedronken, nam ze
het woord en sprak: Mijn echtgenoot hier wenst zijn eerste
vrouw en haar kinderen te gaan opzoeken. Wie van jullie is in
staat om hem daarheen te brengen? De eerste zei: Ik kan hem
daar in twintig jaar brengen. De tweede: Ik in tien. Een derde: Ik
in een jaar. Zei er een, helemaal aan het eind van de tafel, blind
aan een oog en met een bochel: Ik breng hem daar in een dag.
Zei zij: Jou moet ik hebben. Maar je bent gewaarschuwd: pas op
dat je hem niet beschadigt en niet bezeert en dat je hem heel
rustig laat reizen, want hij is je meester én hij is een zoon der wet
én hij kan niet tegen nare dingen. Hij antwoordde: Ik zal doen
wat u zegt. Daarna zei ze zachtjes tegen haar echtgenoot: Lieve
man, pas op dat je hem niet kwaad maakt want hij is nogal
heetgebakerd; aan zijn driftige aard heeft hij ook dat blinde oog
te danken. Zei hij: Ik zal hem nergens mee sarren. Zei zij: Ga in
vrede maar denk om je eed.

Wat deed de blinde bultenaar? Hij nam hem op zijn

[1] Vgl. Nehemia 2:6 
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[1] u'c vhnjb#
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schouders, bracht hem naar zijn stad en zette hem veilig en wel
neer aan het hoofd van de brug buiten de stad.

Weer thuisWeer thuisWeer thuisWeer thuis

Bij het krieken van de dag nam de geest de gestalte van een man
aan en samen gingen ze de stad in. Daar kwamen ze een goj
tegen die hem herkende en zei: Ben jij dat echt, N.N. de zoon
van N.N. die toen een zeereis bent gaan maken en toen is dat
schip vergaan? Hij antwoordde: Dat ben ik inderdaad. De goj
antwoordde: Laat ik dat goede nieuws snel aan je vrouw gaan
vertellen, die al tijden in weduwschap zit, en aan je buren. Hij
vertrok en vertelde het goede nieuws en iedereen was erg blij;
met grote vreugde liepen zijn buren en bekenden hem tegemoet,
vroegen naar alle narigheid die hij had meegemaakt1 en hij
vertelde hun wat hem allemaal was overkomen vanaf het begin
tot het einde deze dag, en hoe God hem had gered. 

Hij ging zijn huis binnen en de gebochelde geest in de
gestalte van een mens achter hem aan. Hij kuste zijn vrouw en
kinderen waar hij bij was en richtte een feestmaal aan voor al zijn
vrienden, buren en bekenden. Nadat ze gegeten en gedronken
hadden, zei die man tegen de gebochelde geest die hem daarheen
had gebracht op bevel van Asjmodee: Waarom ben jij eigenlijk
aan een oog blind? Hij antwoordde: Er staat geschreven:2 “Wie
zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor
benauwdheden.” Maar waarom zet je me in het openbaar voor
schut? Zeggen jullie wijzen niet:3 “Wie in het openbaar de spot
drijft met zijn naaste zal geen deel hebben aan het komend rijk.”
Maar de man ging door met sarren en zei: En waarom heb je
eigenlijk een bochel? De geest sprak:4 “Gelijk een hond die
terugkeert tot zijn braaksel, zo is de zot die zijn dwaasheid
herhaalt.” Maar desalniettemin

[1] Num 20:14. [2] Spreuken 21:23. [3] Misjna Avot 2:11. [4] Spreuken 26:11.
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[1]  () sh'f rcsnc#[2]  /df'tf hkan#[3] /th'c ,uct vban#[4] /th'uf hkan#
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zal ik je de waarheid vertellen. Als je vraagt waarom ik aan een
oog blind ben, dat komt omdat ik een driftkop ben. Op een dag
had ik ruzie met mijn maat en toen stak mijn maat me met een
mes en maakte mijn ene oog blind. En wat je vraagt betreft
waarom ik een bochel heb, ga dat maar vragen aan de Vakman
die me gemaakt heeft. Daarop zei de man: Ik ben het met je
eens, vergeef het me maar. Zei hij: In der eeuwigheid zal ik je die
belediging niet vergeven. Daarop zei de man tot zijn personeel:
Geef hem wat te drinken. Zei de geest: In der eeuwigheid kan en
wil ik niets van je drinken. Geef opdracht om het tafelgebed uit
te spreken, dan kan ik hier vandaan terug naar mijn plek.

Nadat ze het tafelgebed hadden uitgesproken, zei de geest:
Wil je nog een boodschap meegeven voor mijn meesteres je
echtgenote? Zei hij: Ga haar maar vertellen dat ik nooit van zijn
leven bij haar terugkom, dat ze mijn vrouw niet is en ik haar
man niet. Zei hij: Zeg zoiets niet, schend de eed niet die je hebt
gezworen. Zei hij: Ik ben niet bang voor wat voor eed dan ook
die ik haar heb gezworen. Hij haalde zijn eerste vrouw naar
voren, kuste en omhelsde haar waar hij bij stond en zei tegen
hem: Dit hier is mijn vrouw, want zij is een vrouw en ik ben een
man en jouw bazin is een spook, dus zeg maar tegen haar dat ik
van zijn leven niet meer bij haar terug kom.

GezantenGezantenGezantenGezanten

Dit ziende vertrok de geest en keerde vol wrok terug naar zijn
meesteres. Zodra ze hem zag vroeg ze: Wat heeft mijn heer
echtgenoot tegen je gezegd? Hij antwoordde: U vraagt naar die
man, die u niet liefheeft maar die minachting voor u heeft; hij
zei dat hij van zijn leven niet bij u terugkomt, dat u zijn vrouw
niet bent en hij uw man niet. Zo vertelde de geest haar het hele



jhv �, �h 	C 	v v �r�z�j

h�b �P �n 't �nUx h �b�t v 	n k	g rnIt v �T 	t J �F /, n7t �v W �k r �P 	x�t
h �r �c�j h �b 	F �v �u h �r �c�j o �g h �T �y 	yIe �, �b s �j t oIh /i �x�g 	F h �b�t J
Q�k 'i �C �D h �b�t v 	n k	g �T �k 	t �� J v 	nU /h �bh�g , t t �N �x �u 'ih �F 	x �C

Ik r 	n �t /h �b 	G�g J i �nIt�k rIn7t u#/h �k kIj �n 'W �k h �,h�b�g	b :
Ik r 	n �t#Jh �t �v I,It r 	n �t /h �bIC �kg k	g kIj �n t t«k o�kIg �k :

I,h �c h �J�b 	t �k#Ik v�b �g /,IT �J �k Ik Ub �T :#k 	fIt t«k o�kIg �k :
v �f �k �t �u 'iIz �N 	v , 	F �r �C ,IG�g	k v �U 	m k 	c�t 'W �K � �n v T �J t t«k �u

/h �nIe �n k t v �cUJ �t �u
Ik r 	n �t iIz �n , 	F �r �C Uf �r �C J r 	j 	t �u#vmIr v �T 	t v 	n :

W �T �J �t h �, �r �c �d �k 	gh �sIv �k#Ik r 	n �t ?#t«K J 'V�k rIn7t u Q�k :
/V�k �g 	C h �bh �t h �b�t 	u 'h �T �J �t V�bh �t th �v J 'o�kIg �k �vhk �t cUJ �t

Ik r 	n �t#r 	n �t /W �,�gUc �J k	g rIc�g 	T k 	t �u 'i �F r 	nt«T k 	t :
Ik#th �c �v �u /V�k h �T �g 	C �J�B J v�gUc �J oU� �n J �JIj h �bh �t :

Ik r 	n �t �u uh�b �p �k V �e �C �j �u V �e �JbU 'uh�b �p �k v�bIJt �r �v IT �J �t#Iz :
i �f�k �u 'v �s �J W �, �r �c �dU /Jh �t h �b�t 	u v �� �t th �v J h �T �J �t th �v

/o�kIg �k vhk �t cUJ �t t«K J V�k rIn7t

oh �jUk �J

/v �n �j t�k �n 'I,�bIs�t	k r	z �j �u o �� �n t�m�h Q �F v �t �r J �F
Ik v �r �n �tu I,It v�k�t �J I,It v �, �t �r J �fU#W �k r 	n �t v 	n :

h �k �g 	C h �bIs�t#V�k r 	n �t �u v�b �g ?#Ibh �t J Jh �t k	g ,k tIJ �T 	t :
Whk �t cUJ�h t«K J r 	n �t �u Q �C x �tIn tUv J t�K t Q �,It c �vIt
k �F V�k r �P �x �u /Q�k�g 	C Ibh �t tUv �u 'IT �J �t �T 	t ih �t J 'o�kIg �k
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verhaal hoe het hem vergaan was met haar man. Ze antwoordde:
Ik geloof je niet, ik geloof niet wat je zegt; alles wat je daar
vertelt heeft hij alleen maar gedaan om je kwaad te maken en je
te sarren; ik weet van hem dat hij een zoon der wet is en zijn eed
nooit en te nimmer zal schenden. Ik zal wachten tot de
afgesproken tijd, dan zien we wel hoe het gaat.

Ze wachtte zolang als hij had afgesproken, een jaar lang.
Daarna riep ze diezelfde dienaar bij zich en zei: Ga mijn heer
echtgenoot halen. Zei hij: Ik heb u toch in zijn naam gezegd wat
hij tegen mij gezegd heeft, dat hij nooit van zijn leven bij u
terugkomt. Ze antwoordde: Toen hij dat zei, was de termijn van
zijn eed nog niet verstreken, maar ga nu tegen hem zeggen dat
het uur van zijn eed daar is en dat hij bij mij terug moet komen.
Hij vertrok met dit bevel van haar, kwam bij de man en zei:
Mijn meesteres laat je groeten en waarschuwt je dat je bij haar
terug moet komen want het uur van je eed is daar. De man gaf
ten antwoord: Ga maar tegen haar zeggen dat ik die groeten van
haar niet hoef en dat ik nooit meer naar haar terugga. 

Toen de geest dit hoorde, vertrok hij naar zijn meesteres en
vertelde haar wat haar man had gezegd. Daarop ging zij naar
haar vader Asjmodee, legde hem de zaak uit en vroeg om raad,
wat te doen in deze kwestie. Haar vader antwoordde: Misschien
dat hij ruzie heeft gehad met die blinde knecht van je, dat hij
niet met hem mee terug wilde, bovendien is het beneden zijn
stand om met een blinde bochelaar mee te gaan. Dit is wat je
moet doen: Stuur aanzienlijke gezanten die hem waarschuwen
dat hij zijn eed moet nakomen. Aldus geschiedde. Ze vertrokken
en waarschuwden hem. Hij antwoordde: Ik ga nooit meer naar
haar terug. Ze zeiden: Ben je geen zoon der wet? Waarom



yhoh �jUk �J

Ik v �r �n �t /V�k �g 	C o �g I,It v �r �e �v J v G�g 	N 	v#v�bh �n�t 	n h �bh �t :
t�K t v �G�g t«k 'r 	n �t J v 	n k �F h �F /Wh r �c �s �k t«k �u 'W �,It
i C tUv J IC ,	g 	sIh h �b�t J ',Ix�g �f 	v W �k ,IG�g	k �u W �zh �D �r 	v �k
s	g ih �T �n 	t h �f«b�t 	u 'I,�gUc �J k	g o�kIg �k rIc�g	h t«k �u 'v �rIT

/vh �v �h v 	n v t �r �b �u 'h �k i �T �B 	v i 	n�Z 	v
r 	j 	t /, 	j 	t v�b �J v�h �v J 'V�k i 	,�B J i 	n�Z 	v s	g v�bh �T �n �v

Ik v �r �n �t �u 's cg I,It �k v �t �r �e 'Q �F#h �bIs�t h �k th �c �v �u Q�k :
V�k r 	n �t /h �k �g 	C#t«K J h �k r 	n �t J 'In �J �C Q�k h �T �r 	n �t t«k�v 	u :

Ik v �r �n �t /o�kIg �k Whk �t cUJ�h#'oh �r �c �S i �,It W �k r 	n �t J �F :
Ik rIn7t u Q�k v �T	g k �c�t /I,�gUc �J i 	n �z 	gh �D �v t«k i �h 	s�g
t �cU V �, �u �m �n �C Q	k �v /h 	k �t cUJ�H J �u 'I,�gUc �J i 	n �z 	gh �D �v J

Ik r 	n �t �u Jh �t �v km �t#v �r �, 	nU W �nIk �J �C ,k tIJ h �T �r �c �D :
Jh �t �v v�b �g /W �,�gUc �J i 	n �z 	gh �D �v h �F �vhk �t cUJ�k W �,It

r 	n �t �u#t«k �u V �nIk �J ,	k �t �J �C . �p �j h �bh �t J 'V�k rIn7t u Q�k :
 /o�kIg �k vhk �t cUJ �t

h �r �c �S sh �D �v �u 'I,�bIs�t	k IF �r 	s �k r	z �j �u Q	k �v /Q �F g 	n �� J �F
i�h �b �g �v k �F �vh �c �t ht 	s �n �J 	tk v �r �P �x �u th �v v �f �k �v /V�k �g 	C

�vh �c �t V�k v�b �g /i�h �b �g �C v G�g�h v 	n 'v �m�g UB N �n v�k�t �J �u#t �N J :
/IN �g t«c�k vmIr Ibh �t 'r �U �g �v l �S �c	g o �g y �yIe �, �b J h�b �P �n
,t«z k �c�t 'i �C �d �u r �U �g Jh �t o �g t«c�k Ik sIc �F Ibh �t J sIg �u
/I,�gUc �J k	g Ur �,	h �u oh �s �C �f �b oh �jUk �J uh�b �p �k h �j �k �J 'h �G�g 	T

o v�k r 	n �t �u /Ic Ur �, �v �u Uf �k �v /v �, �G�g i �f �u#V �N �g rIz �j t t«k :
Ik Ur �n �t /o�kIg �k#v �rIT i C W �bh �t :#k	g r �cIg v �T 	t v �N�k �u ?



20 Gezanten

schend je je eed? Want de termijn is al verstreken die je met haar
hebt afgesproken en je zondigt tegen het verbod1: “Gij zult bij
mijn naam niet vals zweren”. En bovendien overtreed je een
gebod, want er staat2: “haar voeding, haar kleding en de
echtelijke gemeenschap met haar [zal hij] niet verminderen.” Hij
gaf hun hetzelfde antwoord als eerst, waarop de gezanten
vertrokken en haar verslag uitbrachten van wat hij gezegd had.
Opnieuw stuurde ze gezanten, talrijker en belangrijker dan de
vorige, want ze dacht bij zichzelf: Misschien waren die gezanten
niet goed genoeg in zijn ogen. Ze kwamen bij hem,
waarschuwden hem zoals de eerste gezanten hadden gedaan,
maar hij antwoordde: Maak er maar niet zoveel woorden aan
vuil, want ik ga nooit en te nimmer meer naar haar terug. Ze
keerden terug en zeiden tegen haar dat ze geen gezanten meer
moest sturen want hij moest haar niet meer en hij verachtte haar. 

Toen zij dit hoorde, ging ze weer naar haar vader, vertelde
hem alles en vroeg hem om raad wat ze moest doen. Haar vader
zei: Ik verzamel mijn legers en ga naar hem toe; wil hij
meekomen, prima, zo niet dan dood ik hem, en dood ik meteen
al het volk van zijn stad.

De dochter van Asjmodee trekt ten strijdeDe dochter van Asjmodee trekt ten strijdeDe dochter van Asjmodee trekt ten strijdeDe dochter van Asjmodee trekt ten strijde

Maar zij antwoordde: Dat zij verre van u, heer vader, dat u zelf
naar hem toe zou gaan! Maar stuur een van uw dienaren met me
mee, die u het beste lijkt, dan ga ik zelf naar hem toe, misschien
is hij mij terwille3 en komt hij met me mee terug. Aldus
geschiedde. Hij stuurde troepen met haar mee en die trokken
met haar op naar de plaats waar Dihon verbleef. Ook zijn zoon
Salomo stuurde hij met haar mee.

Toen ze daar aankwamen was het nacht; haar soldaten
wilden aanstonds de stad binnentrekken om hem te doden met

[1] Lev. 19:12; een verbod (‘lau’, doe niet). [2] Ex. 21:10; dit wordt een gebod
(‘asé’, doe) genoemd, al staat er ‘lo’ [3] Genesis 32:21 (Jakob-Esau).
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r�cIg v �T 	t �u 'V�k �T 	,�B J i 	n�Z 	v r 	c�g r �c �F J 'W �,�gUc �J
ut�k �C#1#k	g r �cIg v �T 	t sIg �u '"r e ��	k h �n �J �c Ug �c �� �, t«k" :

ch �, �f �S 'v �G�g , 	u �m �n#2/"g �r �d �h t«k V �,�bIg �u V �,Ux �F V �r �t �J" :
V�k Urh �z7j v �u oh �jUk �� 	v o v�k Uf �k �v /v�bIJt �r �c �F o v�k v�b �g
oh �C 	r oh �jUk �J v �j �k �J �u v �r �z �j i �h 	s�g 	u /r 	n �t J v 	N �n vb�g 	n
Ur �J�h t«k h 	kUt :v �r �n �t �u v �C �k �C v �c �J �j h �F 'vK �t �n oh �s �C �f �b �u
UG�g J In �F Ic Ur �, �v �u Ik �m t Uf �k �v /oh �jUk �� 	v UK �t uh�bh�g �C

o v�k v�b �g �u oh �bIJt �r �v#Ur �C 	s �, UC �r 	T k 	t :#3;h �xIt t«k h �F 
	jIk �J �k h �ph �xI, t«K J 'V�k Ur �n �t �u Ur �z �j /o�kIg �k �vhk �t cUJ�k

/V �C x 	t �nU V �C . �p �j Ibh �t J 'oh �jUk �J sIg
v�m�g UB N �n v�k�t �J �u �vh �c �t �k v �sh �D �v v �f �k �v 'Q �F v�g �n �� J �F

�vh �c �t V�k r 	n �t /,IG�g	k v 	n#Q�k �t �u 'h 	,Ik�h�j ;Ix7t t h �b�t :
k �F dIr7v t �u 'Id �r 	v 	t ut�k o �t �u 'c �yUn 't«c�k vm �r �h o �t 'uh �k �t

/Irh �g h �J�b 	t

v �n �j �k �N�k ,t�mIh ht �s �n �J �t , �C

Ik v �r �n �t#j	k �J t�K t 'Ik �m t v �T 	t , fk�k 'h �bIs�t 'W �k v�kh Z�k �j :
'uh �s�g Q�k �t h �b�t 	u /Whbh�g �C c 	yh �h r J�t , t Wh , �r �J �N �n h �N �g

h	b �p t �¬ �h h 	kUt#4,Ik�h�j V �N �g j	k �J /v �G�g i �f �u /h �N �g cUJ�k 
 /V �N �g Qh �kIv v«n«k �J Ib �C o	d �u 'InIe �n s	g V �N �g Uf �k �v �u

Um �r V�K J ,Ik�h�j 	v 'o �J �k Ugh �D �v J �F 'v�k �h 	K 	C v�h �v �u
v �jh �B �v t«k �u /InIe �n h �J�b 	t k �f �kU I,It dIr�v	k rh �g �C x�b �F �v �k

[1] /ch'yh trehu#[2] /ch'tf ,una#[3] /d'c t ktuna#[4] /tf'ck ,hatrc#



21 Ten strijde

al het volk van zijn stad, maar zij liet hen niet naar binnen gaan
om hem te doden met al het volk van zijn stad; ze zei tegen hen:
Het is nu nacht, nu liggen ze allemaal te slapen en jullie weten
dat ze voor ze gaan slapen hun leven toevertrouwen aan de
Heilige, gezegend zij Hij; wij kunnen hun niets aandoen zolang
ze in Gods hand zijn. Maar laten we het volgende met hen doen,
laten we geen fouten maken: we wachten met hen tot de
ochtend en morgenvroeg gaan we de stad binnen. En als we daar
mensen van hen aantreffen en ze doen precies wat wij willen,
prima, zoniet dan moeten we bedenken wat we met ze doen.
Daarop antwoordden zij: Meesteres, doe wat u het beste lijkt.
Terwijl ze daar was, zei ze tot haar zoon: Salomo, mijn jongen,
ga naar het huis van je vader en zeg tegen hem dat ik hier ben
vanwege hem, en dat hij zijn eed niet moet schenden maar met
mij mee terugkomen.

De knaap ging op weg en zocht zijn vader op, die lag te
slapen in zijn bed. Hij wekte hem uit zijn slaap, zodat de man
schrok en zei: Wie ben jij, dat je me wekt? Hij zei: Ik ben uw
zoon Salomo, de zoon van de dochter van koning Asjmodee.
Toen hij dit hoorde sprong hij dodelijk verschrikt overeind. Hij
omhelsde hem en kuste hem en zei: Wat kom je hier doen? Hij
antwoordde: Mijn moeder, uw echtgenote, is hierheen gekomen
vanwege u, om te maken dat u met haar meekomt; ze heeft mij
naar u gestuurd om u te laten weten dat ze hier is. Hij zei: Ik ga
niet met haar mee, ze zal nooit mijn vrouw zijn en ik niet haar
man, want ik ben een mens en zij een geest. En zulke dingen zijn
niet met elkaar te verenigen, ze horen niet bij elkaar. 

Daarop antwoordde zijn zoon: Met alle respect, maar wat u
zegt, dát is niet zoals het hoort. Want de hele tijd dat u bij ons
was hebben ze u totaal geen kwaad gedaan, ze hebben niets
gedaan wat onfatsoenlijk was, alle geesten hebben u alleen maar
met zoveel eer en respect bejegend omwille van haar. Ook mijn



tfoh �jUk �J

'InIe �n h �J�b 	t k �f �kU I,It dIr�v	k rh �g �C x�b �F �v �k o �,It
o v�k v �r �n �t �u#o T 	t �u oh �b �J �h o �v o�K /f �u 'v�k �h 	k tUv v �T	g :

s	h �C o �vh �,IJ �p	b oh �sh �e �p 	n o �v Ub �Jh�H J o sIe h �F 'oh �g �sIh
e 	r 'o �� 	v s	h �C o �v J sIg �C o v�k g 	r �v �k k 	fUb t«k �u 'v"cev
'r e«C 	v s	g o �,It ih �T �n	b 't �y �jb t«k �u o v �N �g v G�g	b ,t«z
k �F oh �GIg o �v J 'o �J �k o v �n t�m �n �b o �t �u 'rh �g �C x�b �F �b r e«C	k �u
V�k Ub �g /o v �C v G�g	b v 	n v�g �s�b 'ut�k o �t �u 'cIy h �r�v 'Ub �m �p j

Ur �n �t �u#'o �J �k v �, �h �v J �fU /Q �h	bh�g �C cIy �F h �G�g 'Ub �T �r �c �D :
V�b �c �k v �r �n �t#h �b�t J Ik rIn7t u Wh �c �t k t x�b �F �v 'h �b �C v«n«k �J :

/h �N �g cUJ�H J �u 'I,�gUc �J k	g rIc�g	h t«K J �u 'IrUc�g 	C it �F
Imh �e�v 	u 'I, �Y �n �C i �J�h v�h �v J 'uh �c �t t�m �nU r	g	B 	v Q	k �v

Ik r 	n �t �u sh �g �r 	n Jh �t �v s 	n�g /I,�b �� �n#h �F v �T 	t h �n :
h �b 	,Imh �e�v#Ik r 	n �t ?#ht 	s �n �J 	t , 	C i C 'v«n«k �J W �b �C h �b�t :

Ik r 	n �t /Ie �J�bU Ie �C �j �u 't �rIn �C o �e Q �F g 	n �� J �F /Qk N 	v#:
it �f �k �,t �C v �N�k#Ik r 	n �t ?#it �f �k v �t �C 'W �T �J �t 'h �N �t :

W�gh �sIv �k W �,t �r �e �k h �,It v �j �k �J �u 'V �N �g Q�k �T J W �rUc�g 	C
Ik r 	n �t /it �f �C th �v J#h �T �J �t vh �v �, t«k �u 'V �N �g Q�kIv h �bh �t :

ih �t �u 'v �s �J th �v �u o �s �t i C h �b�t J 'V�k �g 	C h �b�t t«k �u 'o�kIg �k
o �g vz hUt �r t«k h �F /vz o �g vz iIf�b k	g oh �s�j 	t �, �n oh �r �c �S �v

 /vz
Ib �C Ik v�b �g#k �F h �F /W �sIc �F �n .Uj 'hUt �r �F r �nIt W �bh �t :

W �N �g UG�g t«k �u v �nUt �n WUeh�Z �v t«k 'Ub �N �g �,h �h �v r J�t oh �n�H 	v
kIs�D sIc �F oh �s �� 	v k �F W �N �g Ud�v�b t«k �u 'iUd �v �F t«K J r �c �S
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moeder zelf heeft u geweldig in ere gehouden. Zelfs heeft haar
vader Asjmodee u benoemd tot hoofd en vorst over alle geesten
en heeft hun allemaal bevolen te doen wat u behaagt. En als dat
allemaal zo is, waarom maakt u haar dan kwaad en behandelt
haar met minachting. Denkt u dan niet meer aan de weldaden
die ze u hebben bewezen, dat mijn grootvader Asjmodee u heeft
gered uit handen van de geesten toen die u wilden doden, want
dat was het vonnis dat ze hadden uitgesproken. En bovendien
heeft mijn moeder u weer gered uit de hand van haar vader toen
hij u wilde doden omdat u zijn verbod had overtreden. En
verder, waarom schendt u de eed die u gezworen hebt, dat u haar
nooit en te nimmer zou verlaten? En u had nog wel gezegd dat u
niet langer dan een jaar zou wegblijven en dat u daarna bij haar
zou terugkomen. Welnu, vader, luister naar wat ik zeg, het is
voor uw eigen bestwil, ga terug met mijn moeder en wees maar
niet bang dat ze u iets akeligs zullen aandoen.

Daarop antwoordde zijn vader: Salomo, mijn zoon, houd nu
maar op met hierover te praten en houd geen lange toespraken
want ik wil niet horen wat je me vertelt, dat ik nog naar haar
terugga, nooit. Al die eden die ik haar gezworen heb, waren
alleen maar uit angst en vrees dat ze me zouden doden.
Zodoende waren die eden onder dwang en daarmee niet
bindend. Zijn zoon Salomo antwoordde: Ik zal er verder niets
meer over zeggen, als u me dat verbiedt, maar weet wel dat u
uzelf in het verderf stort door zo te doen. 

De knaap keerde terug naar zijn moeder en vertelde haar wat
er gezegd was. Ze ontstak ze in woede toen ze hoorde wat haar
zoon zei, maar ze antwoordde: Ik zal hem nóg niet doden, niet
voor ik met hem heb gesproken ten overstaan van de hele
gemeente1. Dan wil ik uit zijn eigen mond zijn verweer horen en
zal ik zien hoe de gemeente zich in deze kwestie opstelt en wat
hun uitspraak is in deze zaak. Ze wachtte tot de morgen, en toen

[1] gemeenschap, kille. 
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o	D /s«t �n v �C �r 	v W �,It v �s �C �F h �N �t o	D /V �rUc�g 	C t�K t t �rIb �u
o �U �m �u oh �s �� 	v k �F k	g kIs�d �u r �G W �,It v�B �n ht 	s �n �J 	t �vh �c �t
V �C x�gIF v �T 	t v �N�k 'tUv i �F J i �uh �f �u /W �bIm �r o�K /F ,IG�g	k
h �F 'W �N �g UG�g J oh �s �x�j 	v r �fIz W �bh �t �u 'V �,It x �tInU
l �F J 'Wd �r �v �k Um �r J �F oh �s �� 	v s	H �n W �kh �M �v h �b �e �z ht 	s �n �J 	t
�vh �c �t s	H �n W �,It v�kh �M �v h �N �t o	d �u /o vh �P �N ih �S 	v t�m�h
v �T 	t v �N�k sIg �u /I, �u �m �n k	g �T �r 	c�g J k	g Wd �r �v �k v �m �r J �F

o�kIg �k v�B jh �B 	, t«K J �T �g �C �J�B J W �,�gUc �J k	g r �cIg#sIg �u ?
�vhk �t cUJ �T J �u , 	j 	t v�b �� �n r �,Ih c �F	g �, �, t«K J �T �r 	n �t
o �g rIz�j 'W �k c 	yh �h �u h �kIe �C g 	n �J 'h �c �t v �T	g �u /i �f h �r�j 	t

/W �k UG�g	h J g �r r �c �S k �F �n t �rh �, t«k �u 'h �N �t
uh �c �t Ik v�b �g#sIg h 	k �t r �C 	s �k ; xIT k 	t 'v«n«k �J h �b �C :

r �c �S 	C Whk �t g 	n �J t t«K J 'Wh r �c �s �C Qh �r�t 	T k 	t �u 'vZ 	v r �c �S 	C
Uh �v V�k h,h �G�g J ,IgUc �� 	v k �F J /o�kIg �k V �N �g cUJ�k vZ 	v
,IgUc �� 	v Uh �v i �f�k �u 'h �bUd �r 	v	h t«K J v �t �r �h �u v �nh �t h�b �P �n

v«n«k �J Ib �C Ik v�b �g /J �N 	n o v �C ih �t �u xbIt �C#;h �xIt t«k h �b�t :
'g 	s �T o�b �n �t 'h �b 	, �U �m l �F J i �uh �F 'vZ 	v r �c �S 	C sIg Whk �t r �C 	s �k

 /,t«z i 	g 	n �k W �n �m	g s �C 	t �T v �T 	t J
v �r�g �cU /ohr �c �S 	v k �F V�k r �P �x �u IN �t �k r	z �j �u r	g	B 	v Q	k �v

v �r �n �t �u 'V�b �c h �r �c �S , t v�g �n �� J �F V �, �n�j#UBd �r v t t«k i �h 	s�g :
'v t �r t �u v�b�g 	Y 	v uh �P �N g 	n �J t �u k �v �E 	v h�b �p �C IN �g r �C 	s�t�J s	g
s	g v�bh �T �n �v /i�h �b �g �C Ubh �s�h v 	nU i�h �b �g �C k �v �E 	v Ud�v	b �, �h Qh �t
th �v v �f �k �v ', xb �F 	v ,h �c �C k �v �E 	v Uh �v J v�g �s�H J �u /r e«C 	v
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ze wist dat iedereen in de synagoge was, ging ze daarheen met al
haar dienaren en hoogwaardigheidsbekleders. Ze zei tegen hen:
Wachten jullie hier buiten de synagoge op mij; ik ga naar binnen
en dan wil ik horen wat ze hierop te zeggen hebben en wat hij
wil doen. Ze ging naar binnen; toen ze klaar waren met de
openingspsalmen, zei ze tegen de chazzan: Wacht en begin niet
met het gebed tot ik mijn woord gezegd heb. Hij zei: Spreek. 

Zij sprak tot de gemeente: Hoort, gij volkeren altemaal,1

verschaft mij recht tegen de man op wie ik zeer vertoornd ben.
Zijn naam is Dihon Bar Salmon (zo heette hij). Deze man is
tussen ons terechtgekomen omwille van zijn zonden en mijn
vader heeft hem goedheid bewezen, heeft hem gered uit de
handen van de geesten die hem ter dood wilden brengen. Ik van
mijn kant heb hem gered uit de hand van mijn vader, toen die
hem wilde doden omdat hij zijn verbod had overtreden, en hij
gaf mij hem tot vrouw. Hij heeft hem aangesteld tot vorst en
overste over al zijn legerscharen en hij heeft voor mij een ketoeba
geschreven met een groot geldbedrag en heeft me gezworen dat
hij mij nooit en te nimmer van zijn levensdagen zou verlaten. En
nog meer heeft hij gezworen, toen hij van mij toestemming
wilde om hierheen terug te gaan naar zijn eerste vrouw, namelijk
dat hij niet langer zou blijven dan één jaar en dat hij dan bij mij
terug zou komen. Hier staan de eden op deze documenten, met
zijn zegel erop. Nu wil hij mij goed met kwaad vergelden en hij
wil niet met mij terug. Hierbij verzoek ik u, hem persoonlijk te
vragen waarom hij zo heeft gehandeld. En doet u op korte
termijn uitspraak ten aanzien van deze documenten met de eden. 

Toen vroegen de rechters van de gemeenschap: Waarom ga
je niet met haar mee terug, nu zij je zoveel weldaden heeft
bewezen. En bovendien, hoe kun je die twee eden schenden die

[1] Micha 1:2. 
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o v�k v �r �n �t �u �vh s �C �f �b �u �vh r �G k �F o �g o �J �k#o T 	t h �k Ubh �T �n 	v :
'vb�g	h v 	n g 	n �J t �u o �J x�b �F t h �f«b�t 	u ', xb �F 	v ,h �C �n .Uj
v �r �n �z �s h �eUx �P Ur �n�D J �fU /o �J �k v �x �b �f �b /,IG�g	k vm �r �h v 	nU

i�Z 	j	k v �r �n �t#/h 	r �c �S r �C 	s�t�J s	g k�K 	P �, �T k 	t �u i �T �n 	v :
r 	nt«H 	u# /h �r �C 	S :

k �v �E	k v �r �n �t#o�K /F oh �N	g Ug �n �J :#1Jh �t �v �n ih �S h �k UG�g 	u 
Q �F J) iIn �k 	J r 	C iIvh �S In �� J 'UB N �n , ng 	r �, �n h �f«b�t J
h �c �t �u uh �t �y�j kh �c �J �C Ubh�bh �C k 	p�b Jh �t �v vz h �F /(In �J v�h �v
o	D /I,h �n�v	k Um �r J oh �s �� 	v s	H �n Ikh �M �v J s x j IN �g k 	n�D
'I, �u �m �n r 	c�g J k	g Id �r �v �k v �m �r J 'h �c �t s	H �n uh �T �k 	M �v h �f«b�t
/uh �,Ik�h�j k �F k	g kIs�d �u r 	G Uv�B �nU v �� �t �k Ik h �,It i 	,�b �u
v �C /, �F h �k c 	, �f �u 'k �t �r �G �h �u v J«n , 	s �F v �� �t �k h �,It j 	e�k �u
'uh�H 	j h �n �h k �F o�kIg �k h �b �jh �B	h t«K J h �k g 	C �J�b �u 'kIs�D Q �X �n
v�B �v cUJ�k ,UJ �r h �BB �n , 	j 	e�k v �m �r J �F 'sIg h �k g 	C �J�b �u
', 	j 	t v�b �� �n r �,Ih r �j 	t �, �h t«K J 'v�bIJt �r �v IT �J �t �k
oUT �j tUv �u 'UK �t ,Ir �y �J �C ,IgUc �� 	v v�B �v �u /h 	k �t cUJ�H J �u
vmIr Ibh �t �u 'v �cIy , 	j 	T v�g �r h �k o�K 	J �k vmIr v �T	g �u /o v �C
v �N�k 'uh �P , t Uk�t �J �T J ',k tIJ h �f«b�t v �T	g �u /h �N �g cUJ�k
,IgUc �� 	v h ��r �y �J k	g y �P �J �n r e«C	k Ubh �s �u /Q �F v GIg tUv

/vK �t �v
k �v �E 	v h�b�H 	S Ik Ur �n �t#v �, �G�g J 'V �N �g r�zIj W �bh �t 	gUS 	n :

,IcIy v �N 	F W �N �g#h �T �� 	v k	g rIc�g	k kIf�h v �T 	t Qh �t sIg �u ?

[1] /c't vfhn#
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je eigenhandig hebt bezegeld? Hij antwoordde: Alles wat ik
gezegd en gezworen heb, is gebeurd onder dwang en uit
overmaat van vrees. Want ik wist dat als ik niet zou doen wat ze
wilden, ze me zouden doden. Daarom heb ik ontheffing
gevraagd van die eden en ze hebben ze voor me ontbonden. Ik
wil niet met haar terug, want het is niet normaal dat een mens
een geest tot vrouw neemt en geestenkinderen verwekt. Maar ik
wil terug bij mijn vrouw die een mens is net als ik, en ik wil me
bezig houden met vruchtbaar zijn en talrijk worden zoals
geschreven staat in onze tora:1 “Ik zal hem een hulp maken, die
bij hem past.” En deze past niet bij mij, daarom wil ik niet bij
haar terug. En laat zij maar een van die geesten nemen zoals zij,
dan is het soort bij soort, maar ik blijf bij mijn eerste vrouw die
mijn vrouw uit de jeugdtijd is.2

Daarop sprak de dochter van Asjmodee tot de rechters: Jullie
erkennen toch dat wie zijn vrouw wil verstoten, voor haar een
scheidingsbrief moet schrijven, haar die ter hand stellen en
betalen wat daarover in haar ketoeba staat. De rechters
antwoordden: Dat is inderdaad duidelijk en buiten kijf, want dat
schrijft de wet voor. Zij sprak: In dat geval moet hij een get 3

voor mij schrijven en mijn ketoeba voldoen. Daarop haalde ze
het document, haar ketoeba, tevoorschijn; ze vonden daarin een
onmetelijk groot bedrag genoemd. De rechters zeiden tegen
hem: Ofwel u betaalt haar het bedrag van de ketoeba, of u gaat
met haar terug. Hij antwoordde: Alstublieft, hierbij overhandig
ik hun het hele bedrag, ik sta het aan hen af en ik zal haar haar
get geven, want met haar ga ik van z’n leven niet terug. 

[1] Gen. 2:18. [2] Jes.54:6. [3] scheidingsbrief volgns joods recht. 
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W �s�h �C �T �n 	, �j J ,IgUc �� 	v#o v�k v�b �g ?#h �,h �G�g J v 	n k �F :
t«k o �t J h �T �g 	s�H J /v �t �r �h , 	n�j �nU xbIt �C v�h �v h �T �g 	C �J�B J �u
,IgUc �� 	v k	g h �T �k 	t �J�b i �f�k �u /h �bU,h �n�H J o�bIm �r v G7g t
. r t Q r S �N vz ih �t J 'V �N �g rIz�j	k vmIr h �bh �t �u h �k oUr �T �v �u
cUJ�k vmIr h �b�t t�K t 'oh �s �J sh �kIv �kU v �s �J o �s �t i C j 	E�H J
v�H �c �rU v�H �r �p �C e �X	g �, �v �kU h �bIn �F o �s �t h�b �C �N th �v J h �T �J �t o �g

Ub �, �rI, �C cU, �F J In �F#1#,t«z �u '"IS �db �F rz�g Ik v G7g t" :
th �v Q�k �, �u 'V �N �g cUJ�k . �p �j h �bh �t Q �F h�b �P �nU 'h �S �db �F V�bh �t
h �b�t 	u 'Ibh �n �C ih �n vh �v �h �u 'V �,In �F oh �s �� 	v i �n s �j t j 	E �, �u

/oh �rUg �b , J �t th �v r J�t v�bIJt �r �v h �T �J �t o �g sIn7g t#2

ih �b�H 	S	k ht 	s �n �J 	t , 	C v �r �n �t#vmIr J h �n oh �sIn o f �bh �t :
, �,�k �u ,U,h �r �F r p �x V�k cI, �f �k Ik J�H J IT �J �t , t J �r�d �k

Ur �n �t �u ih �b�H 	S 	v Ub �g /V �, �C /, �F V�k 	gIr �p �k �u V �s�h �C#r �c �S 	v , n7t :
o v�k v �r �n �t /i �,Ib ih �S 	v i �F h �F 'iIf�b �u ch �M	h vZ 	v#i �F o �t :

'V �, �C /, �F r 	y �J v �th �mIv /h �, �C /, �F h �k g 	r �p �h �u h �Y �D h �k cIT �f �h
Ik Ur �n �t /r �P �x �n Ik v�h �v t«K J kIs�D iIn �n v �C cU, �F Ut �m �nU

oh �b�H 	S 	v#v�b�g /V �N �g cUJ �T It v �C /, �F 	v ,t«z V�k g 	r �p �T It :
o v�k#i �T t �u 'k«F 	v o v�k k �jIn h �b �B �v 'o �s�h �C iIn �N 	v k �F v�B �v :

/o�kIg �k cUJ �t t«k V �N �g J 'V �Y �d V�k

[1] /jh'c ,hatrc#[2] /u'sb vhgah#
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De laatste kusDe laatste kusDe laatste kusDe laatste kus

Daarop zeiden de rechters: Bedenk dat je moet voldoen aan de
uitspraak: ofwel met haar meegaan ofwel van haar scheiden en
haar ketoeba betalen, en als je dat niet doet, geven wij haar
toestemming om met je te handelen zoals haar goeddunkt. Zij
sprak toen tot de rechters: Aangezien ik zie dat jullie je houden
aan de wet en gezegd hebben dat jullie hem volgens de halacha
veroordelen, wens ik van nu af aan niet langer dat hij gedwongen
met mij meegaat, nu hij zo de spot met mij heeft gedreven. Maar
ik verzoek u, hem te zeggen dat hij mij nog éénmaal kust, daarna
ga ik terug naar mijn plaats. Ze zeiden tegen hem: Doe wat ze
verlangt en kus haar, dan ontslaat ze je van alles waartoe we je
hebben veroordeeld. 

Daarop gaf hij haar een kus, zij wurgde hem, hij viel dood
neer. Toen zei ze: Zo, dat is je verdiende loon, omdat je hebt
gelogen en bedrogen met die eed bij God en met het verbod van
je vader; omdat je me belachelijk hebt gemaakt en me in de steek
wilde laten zodat ik als een onbestorven weduwe1 zou
achterblijven. Nu zal je vrouw een eenzame weduwe wezen want
het gezegde luidt: Als iemand mijn man inpikt dan gaat-ie eraan,
aan hem zal niemand meer lol beleven: ik niet, dan ook een
ander niet.2

Daarna sprak ze tot de gemeente: Als jullie niet willen dat ik
jullie dood, neem dan mijn zoon Salomo hier en geeft hem de
dochter van de belangrijkste notabele onder jullie tot vrouw, en
stelt hem over jullie aan tot vorst en overste en kapitein, want hij
is een van jullie, en hij blijft bij jullie. Want nu ik zijn vader heb
gedood, wil ik niet dat hij nog bij mij blijft, dat ik er niet steeds
aan word herinnerd en treurig word. Ik vermaak aan hem een
grote som gelds zodat hij helemaal niets tekortkomt. En jullie

[1] 2 Sam. 20:3 [2] Dit opmerkelijke spreekwoord is niet uit andere bron bekend;
de vertaling is “bij benadering”. 



vfv�bIr �j�t 	v v �e �J �B 	v

v�bIr �j't �v v �e �J �B �v

oh �b�H 	S 	v Ik Ur �n �t#ih �S 	v i �n ,Ib�g	k W �k J�h Q �F J v �t �r :#It :
t«k o �t �u 'V �, �C /, �F 	gIr �p �k �u V �,It rIy �p �k It V �N �g , fk�k
/V �J �p	b , 	m �p j �F W �C ,IG�g	k ,UJ �r V�k i �T �b 'vz v G�g 	,

o v�k v �r �n �t#o T �r 	n�t 	u ih �S 	C oh �sIn o T 	t J v �tIr h �b�t J i �uh �F :
h �N �g Q�k�H J v�m �p�j h �f«b�t ih �t v �T	g �n 'v �f�k�v 	F I,It o T �c	H �j �u
Ik Ur �n �t 'o F �n v �J �E 	c �C o�b �n �t /h �C k �T �v J r 	j 	t �n 'xbIt �C

Ik Ur �n �t /h �nIe �n �k h �k cUJ �t �u h �,It eIJ�b �H J#V�bIm �r v �G�g :
/WUb �c	H �j J v 	n k �F �n W �,It , r yIp th �v �u 'V �,It eIJ�bU

Ik v �r �n �t /, �n �u I,It v �e �B �j �u 'V �e �J�bU Q	k �v#tUv vz :
k	g �u 'Wh �c �t , 	u �m �n �cU o �� 	v ,	gUc �J �C �T �r 	e �� J k	g 'W �r �f �G

,UH 	j ,Ub �n �k 	t c �J �t J �u h �b �jh �B 	v �k �,h �m �r �u h �c �T �k 	T �v J 1v �T	g /
r �nIt k �J �N 	v �u /v �sUn �k	d �u v�b �n �k 	t W �N �n W �T �J �t vh �v �T#h �n" :

v �cIy v G�g	h t«k �u tUv ,Un�h h �k �g 	cU h �Jh �t h �k j 	eh �k J�E 	c�H J
/"r �j 	t �k t«k �u h �k t«k v �j �n �G t«k �u

k �v �E	k v �r �n �t i �f h �r�j 	t#'o f �, t ,h �n �t J Um �r �, t«k o �t :
v �� �t �k o f �C J kIs�D 	v , 	C Ik Ub �,U vz v«n«k �J h �b �C Uj �e
'tUv o F �N h �F ih �m �e �kU Jt«r �kU th �G�b �k o fh�k�g UvUnh �e�v 	u
v �m �p�j h �f«b�t ih �t 'uh �c �t , t h �T �d 	r �v J r 	j 	t �n h �F /o f �N �g c �J�h �u
h �f«b�t 	u 'J pb , 	F 	n �kU iIr �F �z �k h �k vh �v �h t«K J 'h �N �g c �J�H J
oUk �F Ik r 	x �jh t«K J h �s �F 's«t �n s	g kIs�D iIn �n �C UB JhrIt

[1]d'f c ktuna#
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moeten opdracht geven dat er uit de erfenis van zijn vader een
extra kindsdeel meer dan zijn andere broeders aan hem wordt
vermaakt. Aldus deed de gemeente; ze stelden hem aan tot vorst
en hoofd en kapitein en koning over hen. Zij keerde terug naar
haar plaats en haar vader.

Daaruit leren wij dat geen mens een eed bij God mag schenden,
noch het gebod van zijn vader overtreden.

EINDE



ufv�bIr �j�t 	v v �e �J �B 	v

r 	t �J k	g r �,Ih uh �c �t h �x �f �b , 	JUr�H �n Ik , �,�k UU 	m �T o T 	t �u
Jt«r �kU th �G�b �k o vh�k�g UvUnh �e�v /k �v �E 	v UG�g i �f �u /uh �j t

/ �vh �c �t �k V �nIe �n �k v �r �z �j th �v �u /o vh�k�g Q	k �nU' ih �m �e �kU

k	g t«k �u o �� 	v ,	gUc �J k	g rIc�g	k o �s �t�k ih �t J it �F �n
/uh �c �t , 	u �m �n

o	k �J�b �u o 	T







;Ix �C v�h �v 
J 's �j 
t v�b �g
Ibh�g �n t �nUx v�h �v 
J 'i �j �k �� �v

r �n �t �u i �C �d �u , �j �t�h �b t :
 /s �j 
t oIh �C o �J �k UB 
fh �kIt

Ik v �r �n �t�/v �m �p j h �b t Wh
k �t :

Toen zei er een, helemaal aan
het eind van de tafel, blind
aan een oog en met een
bochel: Ik breng hem daar in
een dag. 
Jou moet ik hebben, zei ze.
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