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Inleiding

Herkomst en vertaling

Het origineel van deze versie van ma‘aseh ha-nemalah, ‘Het verhaal van de

mier’, bevindt zich in de Valmadonna bibliotheek in Londen. Deze privé-

bibliotheek omvat een verzameling Hebreeuwse drukken uit het zuiden van

Europa, uit Turkije, Azië, en Noord Afrika. Een digitale versie van het verhaal

maakt deel uit van de collectie Hebrew and Judeo-Arabic Printing in Baghdad,

gepubliceerd door IDC/Brill te Leiden (www.idc.nl).

Deze versie van het verhaal werd uitgegeven in Bagdad door Judah Ftayya,

volgens Abraham Yaari tussen 1870 en 1880. De uitvoering en de druk ogen

eenvoudig, onopgesmukt; het was een goedkoop drukwerkje voor algemeen

gebruik.

De tekst zoals aangetroffen in het boekje is hier integraal overgenomen, maar

wel voorzien van alineaindeling en leestekens, om de vertaling en de tekst goed

op elkaar aan te laten sluiten. De vertaling is een niet letterlijke. Er is naar

gestreefd de Hebreeuwse taalkenmerken in Nederlandse taalkenmerken om te

zetten. Om dat te bereiken varieert de Nederlandse vertaling van identieke

woorden in het Hebreeuws al naar gelang de context. Voor een vlotte vertaling

die recht doet aan wat in het Nederlands gebruikelijk is, zou het beter zijn

geweest de directe rede hier en daar om te zetten in indirecte rede, dus in plaats

van te vertalen: 'Salomo vroeg hem: 'hoe heet je?' te vertalen met 'Salomo vroeg

hem naar zijn naam ...' Vanwege de herkenbaarheid van de Hebreeuwse

spreekbeurten in de Nederlandse vertaling is dat achterwege gelaten.

De regelnummering in de vertaling volgt die van het Hebreeuws.

De tekst is ook te vinden in Jellineks Bet ha-Midrasch V, 22–26 (en zie XI–XIII

aldaar) en een Engelse samenvatting staat bij Ginzberg IV, 162–165.

Achter de tekst (blz. v) vindt men een verklaring van de Hebreeuwse

afkortingen en enkele andere aantekeningen.
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De midrasj

Dit verhaal wordt in de Hebreeuwse literatuur gerekend tot de zgn. Kleine

Midrasjiem. Veel verhalen uit dit vroeg-middeleeuwse genre hebben titels als

'Midrasj zus-of-zo' of 'Midrasj van Die-en-die', vandaar 'Kleine Midrasjiem'.

Meer toepasselijk zou echter zijn 'Ma'aseh zus-of-zo', omdat de verhalen qua

vorm en inhoud hemelsbreed verschillen van de midrasjverzamelingen van de

klassieke rabbijnse literatuur.

De drieslag is kenmerkend voor het genre van sprookjes en verhalen. Zo

raadpleegt Salomo in dit verhaal drie vogels die in drie verschillende hoogten

wonen en zijn er drie deuren in een ondergrondse ruimte (r. 127), elk met een

opschrift. Maar de drieslag is ook aanwezig in niet zo direct zichtbare gestalte.

In het verhaal leert Salomo tot driemaal toe een les: de eerste krijgt hij van de

wind, de tweede van de mier en de derde van de jongeman die hem het Griekse

opschrift verklaart.

Salomo onderneemt, om de plaat met het Griekse opschrift te vinden, een

uitgebreide zoektocht. Die staat symbool enerzijds voor zijn hardleersheid,

anderzijds voor zijn wil om de vinger te leggen op de ultieme wijsheid.

Onderweg komt hij langs allerlei wijze teksten, geschreven op deuren en

afkomstig van mensen die een vergelijkbare status hebben als hijzelf. Ze houden

Salomo een spiegel voor. De opschriften relativeren de rijkdom, de inspanning

die een mens tijdens zijn leven verricht en het leven zelf. Salomo vat die les aan

het eind nog steeds niet, en daar heeft hij last van. Er is een jongeman voor

nodig om hem de laatste wijsheid te openbaren

Ma`aseh ha-Nemalah is zeer waarschijnlijk ontstaan in een Arabische context.

Daarop wijzen het vliegende tapijt van Salomo, de djinns, de sprekende vogels,

de aan de vertellingen van duizend-en-één-nacht herinnerende kostbare

edelstenen en de sesam-open-u-achtige speurtocht naar sleutels die telkens weer

toegang geven tot verder verborgen ruimten, totdat Salomo in de laatste zijn

waarheid vindt.

De duidelijkste overeenkomst tussen dit verhaal en de koran staat in de verzen

17-19 uit Soerat an-naml, de Soera van de mier: ‘En voor Soelaimaan werden

zijn troepen verzameld - djinn, mensen en vogels - en zij werden in het gelid
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gezet. Toen zij dan in de vallei van de mieren kwamen zei een mier: ‘O mieren,

gaat jullie woningen binnen opdat Soelaimaan en zijn troepen jullie niet zonder

het te merken vertrappen.’ Toen glimlachte hij omdat hij om haar woorden

moest lachen en zei: ‘Mijn Heer, spoor mij aan dat ik voor Uw genade die U mij

en mijn ouders geschonken hebt dank betuig en dat ik iets deugdelijks doe dat U

bevalt en laat mij met Uw rechtschapen dienaren in Uw barmhartigheid

binnengaan.’

A. Jellinek onderkent eveneens de Arabische oorsprong van het verhaal in zijn

Bet ha-Midrasch en wijst o.a. op de Arabische namen in de tekst. Ook haalt

Jellinek nog Spreuken 6:6 aan:

Ga naar de mieren, luiaard,

Kijk hoe ze werken en wordt wijs.

Hoewel zij geen leider kennen,

Geen aanvoerder, geen koning, …

Volgens Spreuken hebben de mieren geen mosjeel. Het verhaal stelt al heel in

het begin, met de vorm we-himsjilo, dat God Salomo liet heersen over alles wat

hij geschapen had en dus ook over de mieren, zou je denken. Maar Het verhaal

van de mier speelt duidelijk met het leiderschap van Salomo, waar hij zo prat op

gaat, en draait de rollen om: de mier staat hier boven Salomo.

Het thema van dit verhaal is de sterfelijkheid van de mens en het relatieve van

zijn aardse bestaan. Dat thema krijgt hier vorm op een verrassend speelse en

lichtvoetige wijze.

Marie-José Wijntjes
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vknbv vagn

1	grhta vagn1	v"gnv vnka hnhc 2ufhknvaf 
	ukhanvu v"cev3okugca ,uhrcu ,uhj hbhn kf kg 

trca vn kf kgu ,upugu ,uhj kgu ost hbc kgu
	,rst uk i,bu /v"cev4	cahk vkusd 5v,hvu vhkg 

5	hann6ohruhm hbhn kfu cuy cvzn vdurt eurh 
/khn wx vcjru khn wx vfrt v,hvu /okugca
ost hbcn sjt ra :ohra vgcrt uk vhvu

	ohsav in hba rau vhfrc ic ;xt unau7unau 
hghcr rau vhrt ,uhjv in hahka rau ytrhnr

10/rab ,upugv in
kfut vhvu jurv kg ot hf lkuv vhv tku

	hsnc crg ,sugxu eansc reuc ,sugx8k"r 
/crgncu jrznc

	vtd,n vhva tuvv ouhv hvhu9:rnutu unmgc 
15vbhcu vnfj v"cev hk i,ba hbunf okugc ah tk

	kfavu vgsu10v,utc /uh,uhrc kf kg hbkhanvu 
	sbsb,b vga11aht ;kt wn ,rstv kgn ukpbu jurv /

!	cua :jurk rntu jurv kt egm lf vnka vtraf

[1] g ,rh -t .J piël perf. van grt, gebeuren; [2] voor de afkortingen zie de

aantekening op blz. v achter de tekst ; [3] Ikh 1a 2n 1v 2u hifil perf. van kan
heersen over; [4] , .r .S ,t tapijt; [5] c -Jh-k qal inf. van cah zitten; [6] h 1J .n
zijde; [7] oh 1s -J demonen, djinns, sing. s -J; [8] h ,s 4n Medië = Perzië;

[9] v .t4D 2, 1n opscheppen, hitpaël ptc. van  vtd; [10] k-F 2G ,v	 intelligentie,

wijsheid; [11] s-b 2s,b 2, 1b schudden, op en neer gaan, nitpaël perf. van sbsb;
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Het verhaal van de mier. 

Een verhaal uit de tijd van koning Salomo, vrede zij met hem, toen

de Heilige, gezegend zij hij, hem koning had gemaakt en hem had

aangesteld over alle wilde en tamme dieren op aarde, ook over de

mensen en over de vogels, kortom over alles wat de Heilige,

gezegend zij hij, geschapen had. Hij had hem een groot tapijt

gegeven waarop hij kon zitten. Dat was geweven uit groene zijde

5 en uit gouddraad, met alle mogelijke mooie voorstellingen erop.

Het was 60 mijl lang en 60 mijl breed.

Salomo had vier generaals: de eerste was een mens, en hij

heette Asaf ben Berechja; de tweede was een demon die Ramirat

heette, de derde was een dier: een leeuw, en de vierde was een

10 vogel: de adelaar. 

Salomo verplaatste zich uitsluitend op de wind. Hij ontbeet

altijd in Damascus, en dineerde altijd in Perzië, dus in het oosten

en in het westen.

Op zekere dag werd Salomo hooghartig en zei: ‘Er is niemand

15 op de hele wereld zoals ik! De Heilige, gezegend zij hij, heeft me

wijsheid gegeven en kennis, inzicht en een verbluffende intelli-

gentie en hij heeft mij over al zijn schepselen aangesteld!’ Precies

op dat moment begon de wind hevig op en neer te bewegen en

vielen er 40.000 mannen van het tapijt. Toen Salomo dat zag riep

hij tegen de wind: ‘Hou op!’
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vtd,, tku lhvkt og v,t cua :rntu jurv chav
20hrcsn vnka okfb vga v,utc /lng hbt cuatu

/jurv
sjt kjb kg rcgu sjt ouh lkuv vhv sugu
vruja vknbn sjt kue gnau /ohknb uc uhva

	uxhbfv :ohknbk ,rnut v,hva1tka ofh,ck 
25	uh,ukhhj of,t u,hjah2gnaaf /lknv vnka ka 

.rtk vynk sr :jurk rntu upt vrj lf vnka
:vrnt ofn hn :rntu ohknbv rjt jkau /srhu
hbt :vknbv v,ut vrnt ?	wufu ofh,ck uxhbfv
:uk vrnt ?	lf ,rnt vnk :vk rnt /ovk h,rnt

30	tna h,trh3jcavn ukychu lhbjn ,utrk utuch 
	ihjcana4rnt /ubdrvhu ubhkg upt rjhu v"cevk 

hbt :k"t ?	,t tkt ohknbv kfn vrcs tk vnk :vk
/vwwnajn k"t ?	lna vn :k"t /ovka vfkn

/,jt vkta l,ut kutak vmur hbt :vk rnt
35	hutr ubht :uk vrnt5txf kg cauh ktuav vhvha 

	ta, tkt .rtv kg ktabvu6	ruzjtu lhsh kg h,ut 7

	vrtab ush kg v,ut jeku vcua, lk8/uhbp sdbf 
:uk vrnt?	hbnn r,uh kusd okugc ah vk rnt /kta 

:vk rnt !	hbt  :uk vrnt ?	tuv hn :vk rnt /iv  :uk vrnt
[1] Uxh 1b 2f ,v brengt binnen! hifil imp. plur. van  xbf; [2] uh 4,Ikh -j plur. van

k 1h ,j + suff. 3e pers. zijn legers; [3] t 4N .J opdat niet, misschien; [4] ih 1j 2C ,J 2N .J
die zij aan het lofprijzen zijn; [5] hUt 4r gepast, zoals het hoort; [6] t¬ 1T qal

imperf. van tGb optillen; [7] rIz?j .t ik zal teruggeven, qal imperf. van rzj;

[8] v 4r@t 2J 1b nifal perf. 3e pers.fem. van rta blijven; 
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De wind antwoordde en zei: ‘Pas als jij terugkeert naar je God en

20 niet zo hooghartig doet hou ik op!’ Toen hij die woorden van de

wind hoorde, schaamde Salomo zich.

Hij zweefde nog een dag lang boven de aarde. Toen kwam hij

boven een vallei waar mieren woonden. Hij hoorde een stem van

een zwarte mier zeggen tegen de mieren: ‘Ga vlug jullie huizen

binnen, zodat de legerscharen van koning Salomo jullie

25 niet vertrappen!’ Toen Salomo dat hoorde werd hij boos en beval

hij de wind: ‘Ga naar beneden, naar de grond’. En hij landde.

Salomo liet de mieren halen en zei: ‘Wie van jullie heeft gezegd

dat de mieren vlug hun huizen binnen moesten gaan?’ Toen zei die

ene mier: ‘Ik heb ze dat gezegd!’ ‘En waarom heb je dat gezegd?’,

30 vroeg Salomo. ‘Ik was bang dat ze naar jouw legers zouden komen

kijken en op zouden houden de Heilige, gezegend zij hij, te loven,

en dat hij dan boos op ons zou worden en ons zou uitroeien’.

Salomo vroeg door: ‘Waarom ben jij de enige van alle mieren die

iets heeft gezegd?’ ‘Ik ben hun koningin’, antwoordde ze. ‘Hoe

heet je?’ vroeg Salomo. ‘Machshemah’. 

Toen zei Salomo: ‘Ik wil je een vraag stellen.’ ‘Jawel, maar het

35 is ongepast dat de ondervraagde op de grond zit terwijl de

vraagsteller op een troon zit! Neem me op je hand, dan zal ik je

antwoord geven’ zei ze. Toen nam Salomo haar op zijn hand, en

was zij op ooghoogte.

’Vraag maar!’ zei ze. ‘Is er op aarde iemand groter en

machtiger dan ik?’ vroeg Salomo. ‘Ja!’ antwoordde ze. ‘Wie

dan?’, vroeg hij. ‘Ik!’ zei ze. ‘Hoe kan jij groter en machtiger zijn

2



40h,hhv tk ukt :uk vrnt ?	hbnn vkusd ,t smhf
kg hbta,a hkmt v"cev ljka tk lnn vkusd

 /lhpfvfhkavu vhkg upt vrj lf vnka gunaf
hbt ?	hbt hn ,gsuh lbht vknb :vk rnt /.rtk
lk gs, :vknbv uk vrnt /v"gv shus ic vnka

45	vpyn v,ta1v,utc /lnmgc vtd,, tku vjurx 
	ahhc,bu uhbp kg vnka kpb vga2/okfbu 

tab /lkbu ,rstv ,t ta, :jurk rnt lf rjt
lk :vnkak vknbv vrnt /lkvu ,rstv ,t jurv
jurv vhvu /vtd,,u ,"hav ,t jfa, tk kct

50wh rtabu .rtvu ohnav ihc vkgnk vkugu lkuv
/,ukhk whu ohnh

	ihkery vtr ohnhn ouh3hubc ukuf vucd kusd sjt 
	cy cvzn4ihkery h,htr tk :uhrak vnka rnt /

sr :jurk vnka rnt vga v,utc /kkf vz unf
55/vynk jurv srh vynk

uhvu vhfrc ic ;xt uka rau tuv vnka lkvu
	ohkhhynu ohfkuv5cag jhru ihkeryv ,uchcx 

	ihthmun uhv tku isg id jhrf uc vhva6j,p uc 
smhf :ornutc rcsv vz kg ohvn, uhvu vxhbf

60?	ufu,c xbfhk vagb
[1] v 4jUr 2x v 4P 1y een druppel zaad; [2] J-H ,C 2, 1b hij schaamde zich, nitpaël perf.

van Juc; [3] ih 1k 2e ,r 2y triclinium, ruimte met aan drie zijden zitbanken;

[4] cIy; [5] oh 1k2H ,y 2n wandelen, piël ptc. act. plur. van kuy;[6] ih 1th 1mIn hifil

ptc.pl. van tmh; mogelijk te lezen als ih 1t 2mIn qal ptc. pl. van tmn vinden,

zoals bij Jellinek; 
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40 dan ik?’ vroeg hij. Toen antwoordde ze: ‘Als ik niet groter en

machtiger zou zijn dan jij, zou de Heilige, gezegend zij hij, jou

niet naar mij toegestuurd hebben om mij op je hand te nemen!’

Toen Salomo dat hoorde werd hij boos op haar, gooide haar op de

grond en zei: ‘Mier! Weet je wel wie ik ben! Ik ben Salomo, de

zoon van koning David, vrede zij met hem!’. Toen zei de mier:

45 ‘Dan zou je moeten weten dat je bent voortgekomen uit een

zaaddruppel en dat je niet zo hooghartig moet zijn!’ Toen boog

Salomo zich neer en schaamde zich diep.

Daarna zei hij tegen de wind: ‘Til het tapijt op, laten we gaan’.

Dat deed de wind. De mier tenslotte zei: ‘Ga maar, maar vergeet

God, moge hij gezegend zijn, niet en wordt niet

50 hooghartig’. De wind steeg hoger en bleef hangen tussen hemel en

aarde, tien dagen en tien nachten lang. 

Op zekere dag zag Salomo een groot, hoog gebouw beneden

zich, helemaal opgetrokken uit kostbaar goud. Salomo zei tegen

zijn legeraanvoerders: ‘Nooit eerder zag ik zo’n gebouw’.

55 Salomo beval de wind: ‘daal af, omlaag’, en dat deed de wind.

Salomo en Asaf ben Berechja, zijn generaal, liepen helemaal

rondom het gebouw. De geur die er hing was heerlijk, als in de

tuin van Eden. Maar ze konden de ingang niet vinden, en daar

60 verbaasden zij zich over: ‘Hoe kunnen we hier binnenkomen?’

vroegen ze zich af.
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	iuhg vzc ov1:uk rntu lknk tc ohsav rau 
dtus v,t vnk hbust dtus hbt :vnka rnt ?	lf kf

smhf gsuh hbhtu j,p uk ihta vz ihkeryv kg
	ruzdt v,g lknv hbust :ohsav ra k"t /wagt2kg 

65utmnh hkut ihkeryv ddn vkgnk ukgha ohsav
v,utc /vhrc oua ut ;ug ut ost ut rcs oua
ddv atrk ukgu urvn :rntu ohsav kt egm vga
:urntu usrhu ukg /rcs oua utmn, ot utru
kusd sjt ;ug tkt kkf ost oua ubhtr tk ubhbust

70/uhjrpt kg cauh tuvu rab unau
lk :k"ntu ,upugv rak tre vga v,utc

	xrpv lkv /rabv ,t hk tcvu3hbpk rabv ,t thcvu 
v"cev v"nn hbpk jchau rnzc uhp j,pu wnka
vn :vnka uk rnt /vnka lknk ouka uk i,bu

75:k"t ?	lnarnt ?	v,t ohba vnf ic k"nt /stbgkt 
ut ,gsh ut ,htr :uk rnt /ohba ,utn gca ic :uk
lhhjc 'hbust :k"nt ?	,hcv vzc j,p aha ,gna
hbnn kusd jt hk ah kct h,gsh tk hbt 'latr hhju
/,hba vkgnc cauhu ihcnu gsuh tuvu vba oh,tn

80thc,u unuenk rabv vz lhku, :xrpk vnka rnt
/ihg u,ut v,tr tku lkv /ubnn kusdv uhjt hk
in kusd rab ungu vnka hbpk tc vga rjtk

[1] iUH 1g het nadenken over, het ergens mee bezig zijn; [2] rIz 2d .t ik geef

opdracht, qal imperf. 1e pers. van rzd; [3] x .r .P	 onreine vogel (Lev. 11:13,

Deut. 14:12); 
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Terwijl zij zo bezig waren, kwam de generaal van de demonen

naar de koning toe en zei: ‘Heer! Waar maakt u zich

zorgen over?’ ‘Over dit gebouw, dat het geen ingang heeft, en ik

niet weet hoe ik moet handelen’, antwoordde Salomo. ‘Mijn heer

de koning’, zei de generaal van de demonen, ‘ik zal de demonen

65 bevel geven boven het dak van het gebouw uit te stijgen,

misschien vinden ze daar iets; misschien een mens of een vogel of

een ander schepsel.’ Onmiddellijk schreeuwde hij de demonen toe:

‘haast je, en ga naar boven, het dak op, en kijk of je daar iets kunt

vinden.’ De demonen stegen op, daalden weer af en zeiden:

‘Meester, wij hebben geen enkel mens gezien, maar wel een grote

70 vogel die ‘Adelaar’ heet en die op zijn kuikentjes zit.’

Toen riep Salomo de generaal van de vogels bij hem en beval

hem: ‘Ga de adelaar voor mij halen!’ De vogel ging weg en bracht

de adelaar bij Salomo. De adelaar opende zijn snavel met gejubel

en lofprijzingen jegens de koning der koningen, de Heilige,

gezegend zij hij, en begroette koning Salomo eerbiedig.

75 Salomo vroeg hem: ‘hoe heet je?’ en hij antwoordde hem:

‘El-Anad.’ En: ‘hoe oud ben je?’ ‘700 jaar oud’ antwoordde hij.

En: ‘Heb je ooit een poort gezien in dit gebouw, of weet je er van

of heb je er ooit van gehoord?’ en hij antwoordde: ‘Heer, bij uw

leven en dat van uw hoofd, ik weet werkelijk niets, maar ik heb

een broer die 200 jaar ouder is dan ik, en hij weet alles en begrijpt

80 alles. Hij woont in de Tweede Hoogte’. Salomo beval de generaal:

‘leid deze Adelaar naar zijn plaats en breng mij zijn grote broer.’

Dat deed hij, en hij verdween uit het zicht.

Na een uur kwam hij terug bij Salomo met een adelaar die veel
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,ujca,u ,urha rntu /iuatrv ouka i,bu utruck
rnt ?	lna vn :uk rnt /uhsh ihc sngu vnka lknk

85:uk rnt ?	lhhj hba hnh vnf :uk rnt /;ugt"kt :uk
j,p aha ,gna ut ,gsh :k"nt /vba ,utn ga,
hbt 'latr hhju lhhj 'hbust :uk rnt ?	ihkeryv vzk
tuvu vba w, hbnn kusd jt hk ah kct gsuh hbht
rak vnka rnt /,hahka vkgnc cauhu ihcnu gsuh

90/ubnn kusdv uhjt hk thc,u vz ,t lhku, :,upugv
/ihg u,ut v,tr tku u,ut lhkuvu

tku sutn iez vhvu kusd rab tc vga rjtk
hbpk uthcvu uhpbf kg u,ut tabu ;ugk kufh vhv

i,bu vnka ouka i,bu utruc hbpk vkv,u jca
95/rng,kt :uk rnt ?	lna vn :vnka uk rnt /lknk

akau ;kt ic :uk rnt ?	v,t ohba vnf ic :uk rnt
vzk j,p aha ,gna ut ,gsh :uk rnt /vba ,utn
kct h,gsh tk lhhjc hbust :uk rnt ?	ihkeryv
	v,hxf lt crgn smn j,p uk aha hk rphx hct1

100vmr, otu /vhkg urcga ohbav curn rpgv v,ut
	rhxha jurv kg ruzd,2,hcv ,uchcxn rpgv 

jurv cabu jurv kg vnka rzdu /j,pv vkd,hu
vhvu /j,pv vkd,bu ,hcv ,uchcxn rpgv rhxvu
unf vrtabu kzrcn vhuag sutn vkusd j,pv

105/ohbnzv curn vhukcu vpura

[1] vreemde vorm; Jellinek heeft hier rpgv Uv 4X 1F; [2] rh 1x4H .J verwijderen,

hifil imperf.van rux;
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ouder was dan de eerste. Deze brak uit in gezang en in

lofprijzingen jegens zijn schepper en begroette koning Salomo. Hij

ging tussen Salomo’s armen staan. Salomo vroeg hem: ‘hoe heet

85 je?’ en hij antwoordde: ‘El-Aoef’. Ook vroeg hij: ‘hoe oud ben

je?’ en hij antwoordde: ‘900 jaar’. En: ‘weet je of heb je ooit

gehoord of dit gebouw een deur heeft?’ en hij antwoordde: ‘Heer,

bij uw leven en dat van uw hoofd, ik weet het niet, maar ik heb

een broer die 400 jaar ouder is dan ik, en hij weet veel en begrijpt

veel en woont in de Derde Hoogte’. Salomo beval de generaal van

90 de vogels: ‘Leid deze naar zijn plaats en breng me zijn oudere

broer.’ Dat deed hij, en hij verdween uit het zicht. 

Na een uur kwam er een grote adelaar, een hele oude die niet

meer kon vliegen. Hij had hem op zijn vleugels genomen en bracht

hem bij Salomo. Hij brak uit in lofprijzingen en psalmen jegens

95 zijn schepper en begroette de koning. Salomo vroeg hem: ‘hoe

heet je?’ en hij antwoordde: ‘El-Teamar’. Ook vroeg hij: ‘hoe oud

ben je?’, en hij antwoordde hem: ‘1300 jaar’. En: ‘weet je of heb

je ooit gehoord of dit gebouw een deur heeft?’ en hij antwoordde:

‘Mijn heer, bij uw leven, ik weet het niet, maar mijn vader heeft

me verteld dat er een poort is aan de westkant, en

100 dat het stof die heeft bedekt in de loop der jaren. Als je wilt kun je

de wind opdragen het stof rondom het gebouw weg te blazen,

zodat de deur vrijkomt.’ Salomo gaf de wind opdracht, en de wind

begon te waaien en blies het stof rondom het gebouw weg, en de

poort kwam tevoorschijn. De poort was heel groot en gemaakt van

105 ijzer, en zag er verbrand en versleten uit door de loop der tijd.

5



	gsuuh :uhkg cu,f vhvu kugbnv ,ks kg utru1

ohba ihkeryv vzc ubcah ubjbta ost hbc ofk
	vcuyu vcrv2ubbjy cgr ovhkg tcafu ohdubg,cu 

	khguv tku ohyjv ,j, ,uhkdrnv3	ubjbvu /ubk 4

110:ovk ubrntu /.rtv kg ubcfau ohrabk ,hcv
 kfhubc :urnt, ihkeryv kg ovk ktaha hn

/uvubtmn
tkt vzv ,hcc ost xbfh tk :cu,f vhv sugu
uc ost xbfhk vmrh otu /lkn ut thcb tuv ot

115zdrt vtrhu rga tmnhu 'j,pv ihnh smk rupjk
j,phu /,uj,pn uc tmnhu u,ut rucahu ,hfufzn
xbfhu v,ut j,phu cvzn sjt rga tmnhu j,pv
vfhrf uc vtrhu sutn sg vtb ihbc vtrhu /vfu,c

	,ercu vsyp osutn ,jt5ufu,c vtrhu ',uhkdrnu 
120vnfu vnf tmnhu /,uhkdrn hbhn kfn ,jt vcue

	ohpumr ohcuy ohrmju ohrsj6;xf ka sjt ohbctc 
	kf,xhu /cvz ka wtu7creg ,rum vtrhu .rtc 

.rtv ,j, ,hc tmnhu ;xfn tuva cregv rhxhu
iht sg ,uhkdrn hbhn vnf vc ahu v,ut j,phu

125/;xfu cvz hbhn vnfu rpxn
kg cu,fu kugbn uhkgu ,rjt j,p tmn,u
[1] g ,s 4U 1h beseffen, nifal imperf. van gsh; [2] Jellinek heeft: ,IcIyc;

[3] kh 1gIv baten, nut hebben, hifil perf. van kgh; [4] Ub 2j,B 1v laten, achterlaten,

hifil perf. van jub; [5] v 4s 2y 1P topaas, ,.e .r 4C smaragd, o .sIt robijn; [6] ;Um 4r
ingelegd, qal ptc. pass.; [7] k-F ,T 2x1H ,u hitpaël imperf. van kfx, kijken

naar;
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Ze keken naar de vergrendelde deur, waarop geschreven stond:

‘Mensenkinderen! Weet dat wij in deze ruimte vele jaren goed en

met veel genoegen hebben geleefd, maar toen er een hongersnood

kwam, maalden wij onze edelstenen in plaats van graan, maar dat

110 hielp ons niets. Wij hebben het gebouw aan de adelaars gelaten en

zijn op de aarde gaan wonen. En wij hebben ze gezegd: “Iedereen

die jullie vraagt naar het gebouw moet je zeggen: Wij hebben dit

aangetroffen als een voltooid gebouw”.’

En ook stond er geschreven: ‘Geen mens mag dit gebouw

binnengaan, behalve als hij een profeet of een koning is. Als hier

een mens wil binnengaan moet hij aan de rechterkant van de poort

115 een gat graven. Hij zal een deurtje vinden en een glazen kistje zien

staan dat hij stuk moet slaan: daarin zal hij sleutels vinden. Dan

moet hij de poort openen en zal een gouden deur vinden. Die moet

hij openen, naar binnen gaan en dan zal hij een zeer fraaie ruimte

zien. Daarin zal hij een vertrek zien van robijn, topaas, smaragd en

120 andere edelstenen, en daarin weer zal hij een nis van allerlei

edelstenen zien. Ook zal hij enkele kamers vinden en mooie

binnenpleinen geplaveid met stenen, een met zilver, en een met

goud. Dan moet hij naar de grond kijken, daar ziet hij een reliëf

van een schorpioen. Wanneer hij die schorpioen, die van zilver is,

opzij schuift, ziet hij een ondergrondse ruimte. Die moet hij openen.

125 Daar bevinden zich ontelbare soorten edelstenen, en ook goud en

zilver. 

Dan zal hij een derde deur vinden, vergrendeld, waarop
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'vrucdu sucfc vhv osue ihkeryv vz kgc :,ksv
	usjph1vzc cauhu /usuvu u,ufknn ohcusvu ,uhrtv 

	ohdubg,cu vcuyk ihkeryv2utxf kg cau[h] lknu 
130kgn r,fv kpbu ,nu u,g tkc ,unk ubnz tcu

	tvhn, vtr,u ihkeryc xbf,u /uatr3/
cu,fu wd j,p vtru xbfbu ,ksv j,p lf rjt
rtabu kusd raugu sucfc ihcauh uhva uhkg

	iunnv4sg inzv ,urm ovhkg urcgu ufkvu u,n ovu 
135	ugxb rat5kdr ,fhkv ovk rtab tku ohrcek 

/.rtc
osutn ,jt vfhrf tmnu j,pv ,t j,phu
h,hre vnf h,sng vnf :vhkg cu,fu ,ercu vsyp
ohauckn h,ack vnfu h,h,a vnf h,kft ,nf

140/h,sjp vnfu h,sjpv vnf ohtb
vku ,ercu vsypn vtb vrhs tmnu sug lkvu
reah tk ost ic :wtv j,p kg cu,fu ohj,p wd

	vkf, inzv lc6	gx,u lk,u v,t 7cfa,u lnuenn 
ygn 'rvn, kt :hbav j,p kg cu,fu /.rtv ,j,

145j,p kg cu,fu /i,b, vzk vzn okugv hf lk ygn
	ie,u lrsk vshm lk je :hahka8sugcn kftn lk 

ouh gs, tku wnstv kg rta, tk v,t hf ouh
[1] Us@j 2p 1h qal imperf. van sjp bang zijn; [2] oh 1dUb@g ,T plur. van dIb@g ,T, luxe,

genot; [3] t 4vh 1n 2T, znw., iets wonderlijks, verbazingwekkends; [4] iIn 4n
rijkdom; [5] Ug 2x4b qal perf. van gxb opbreken, verder gaan; [6] Jellinek heeft

v.k 2c 1T qal imperf. 2e pers. van vkc slijten; [7] g ,X 1, 2u qal imperf. 2e pers. van

gxb; [8] i -E ,T	piël imper. van ie, klaarmaken; 
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geschreven staat: ‘De eigenaar van dit gebouw was voordien

geëerd en machtig. De leeuwen en beren vreesden zijn

heerschappij en zijn roem. Hij woonde hier in geluk en in

voorspoed. Hij regeerde en zat op zijn troon. Toen kwam de tijd

130 dat hij moest sterven, terwijl het zijn tijd nog niet was. Hij stierf en

de kroon viel van zijn hoofd. Ga het gebouw binnen en je zult iets

wonderbaarlijks zien.’

Daarna opende hij de deur en ging naar binnen, en zag die

derde deur waarop geschreven stond dat men er in eer en grote

rijkdom had geleefd, en dat de rijkdom gebleven was, maar zij

gestorven waren en weggegaan, het wel en wee van de tijd was

135 over hen heen gegaan totdat zij naar hun graven waren afgereisd

en er van hen geen spoor meer op aarde over was. 

Hij opende die deur en vond het vertrek uit robijn, topaas en

smaragd, waarop geschreven stond: ‘Hoezeer heb ik stand

gehouden, wat veel heb ik gelezen, gegeten en gedronken, mooie

140 kleren gedragen en vrees ingeboezemd en wat ben ik veel bang

geweest!’ 

Hij liep verder en vond een mooie kamer van topaas en

smaragd, met drie deuren erin. Op de eerste deur stond

geschreven: ‘O mensenzoon, de tijd bedriegt je niet, je zult

afgeleefd raken, je zult afreizen van waar je nu bent en onder de

aarde wonen.’ En op de tweede deur stond geschreven: ‘Haast je

145 niet, doe langzaamaan, want de wereld wordt van de een naar de

ander doorgegeven.’ En op de derde deur stond geschreven:

‘Neem leeftocht mee voor onderweg, bereid voedsel als het nog

dag is, want je zult niet op de aarde blijven en de dag van je dood
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/l,un
vturvu cauh wt okm vtru xbfbu ,ksv j,pu

150/uhkt adhu okmv hbpk lkhu /hj tuva cuajh u,ut
ohbyav hbc utuc :kusd kuec egmhu okmj agr,bu
at tmuh vhvu /of,t sctk vnka tc hf utr

	uhrhjbn1/iagu 
vrnu vkusd vegm ofu,c v,hv vga v,utc

155ovhkg kuec vnka egm /ogru agr ovhkg v,hvu
hbta ohgsuh o,t iht ?	h,ut ushjp, o,t :rntu
ausev trca vhrc kf kg lkunv lknv vnka

	rxhht vmur hbt otu ?	tuv lurc2hbhn kfc of,t 
	ohruxh3	ohsrun o,tu 4oa ovhkg treu ?	hc 

160	arupnv5kufh vhv tku okf ue,a vga v,utc /
ovhbp kg okuf ohnkmv ukpbu /ovn wt oua rcsk
kusdv ohk onmg ufhkavu ujrc whbyav hbc o,utu

/vnka shc ukph tka hsf
	uburdn ;xf juk jeku okmv kt vnka cre6

165vhv tku ihkeryv hbhhbg kf jukc cu,fu ,kakau
	u,urek gsuh7/vkusd vdts dtsu 

	h,gdh lf kf ?	o,gsh tkv :uhrak rntu8

gsuh hbhtu jukv h,jek v,gu okmv kt h,cre,bu
[1] o 1h ,rh 1j 2b (dualis) neusgaten; [2] r-X,h@t ik zal kastijden, straffen, piël imperf.

van rxh; [3] oh 1rUX 1h pijnigingen; [4]	oh 1s 2rIn in opstand komen, qal ptc. act.

plur. van srn; [5] J 4rIp 2n ,v o -J de onuitsprekelijke naam; [6] iIr4D keel, nek;

[7] I,Ir 2e 1k alternatief voor I,It t«r 2e 1k; [8]	h 1T 2g,d4h ik heb me ingespannen,

moeite gedaan; 
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ken je niet.’ 

Hij opende die deur, ging naar binnen en zag een zittend beeld.

150 En wie het ook maar zou zien, zou gedacht hebben dat het leefde.

Hij liep naar het beeld toe en kwam naderbij. Het beeld schrok op

en schreeuwde luid: ‘Kom, duivelskinderen, kijk, Salomo is

gekomen om jullie uit te roeien!’ En er kwam vuur en rook uit zijn

neusgaten. 

Op dat moment barstten zij uit in een luid en bitter protest en

155 maakten een ontzettend lawaai. Salomo verhief zijn stem en sprak

luid: ‘Jullie willen mij bang maken? Weten jullie niet dat ik

Salomo ben, de koning die heerst over alle schepselen die de

Heilige, gezegend zij hij, geschapen heeft? Als ik wil kan ik jullie

tuchtigen met allerlei soorten tuchtigingen: verzetten jullie je nog

160 tegen mij?’ En hij riep de Onuitsprekelijke naam uit. Op dat

moment zwegen zij allen, niemand van hen kon nog iets

uitbrengen. De beelden vielen neer, allemaal, en de

duivelskinderen vluchtten en wierpen zichzelf in de Grote zee,

opdat ze niet in handen van Salomo zouden vallen.

Salomo benaderde nu het beeld en haalde een zilveren plaat uit

165 zijn keel, en een ketting, en op die plaat stonden alle

bijzonderheden over het gebouw geschreven. Maar hij kon het niet

lezen, en dat stemde hem zorgelijk.

Hij zei tegen zijn generaals: ‘Kennen jullie dit schrift? Ik heb

me zo ingespannen om die gestalte te kunnen benaderen, en nu ik

eenmaal die plaat te pakken heb, weet ik niet wat erop geschreven
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	ibuc,n vhvu /vc cu,f vn1?	vagt smhf :rnutu 
170hbpk tcu rcsnv in tc sjt rujc vbvu vtru

lknv vnka lk vn :uk rntu uk vuuj,avu wnka
hbhta dtus hbt jukv vz kg :uk rnt ?	dtus v,ta
tret hbtu hk i, :rujc u,ut rnt /vc cu,f vn gsuh
vtr ,h"avu hnuenc cauh h,hhv hbta lk u,ut

175/c,fv lk turek h,ut tkau 'dtus l,ut
	onu,avu vtru vc yhcvu /ushk v,ut i,b2vga 

iuak tuj c,fv vz :vnkak uk rntu vfcu ,jt
	hbuuh3:rnut vc cu,f lfu h,fkn /stg ic stsa hbt 

ohxux hpkt ;kt kg h,cfru ,ubhsn hpkt ;kt kg
180 vhvuhpkt ;kt h,drvu ohfkn hpkt ;kt hsh ,j,

h,kufh tk ,unv ltkn hkt tca vgacu /ohrucd
tk c,fv vz treha hn kf :vc cu,f vhvu /ung
ost kf ;uxa 'okugv vzc vcrv unmg ,t gdhh
uvzu /cuy tkt rcs oua ostv shc rtah tku ,unk

185/okugv vzc vnka atr kg tca vn

/r"hft vfrck ohehsmv kf rfzu

/oukav uhkg lknv vnkan vknbv vagn okabu o,

[1] i-bIC 2, 1n beschouwen, gadeslaan, hitpaël ptc. act. van ihc; [2] o -nIT 2J 1v	
verbaasd, geschokt zijn; staren; hitpolel perf.van onJ; [3] h 1b 4u 2h Grieks
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staat!’ Hij dacht diep na en vroeg zich af: ‘Wat moet ik doen?’

170 Hij keek op en zag een jongeman uit de woestijn komen, die

op Salomo toeliep, voor hem boog en tegen hem zei: ‘Wat is er,

koning Salomo, dat u zich zorgen maakt?’ Hij antwoordde: ‘Over

deze plaat ben ik bezorgd, omdat ik niet weet wat erop geschreven

staat.’ De jongeman zei toen: ‘Geef hem aan mij, dan zal ik hem

aan u voorlezen. Want toen ik thuis was, zag God, moge hij

175 gezegend zijn, dat u zorgelijk gestemd was, en stuurde mij om u

het schrift voor te lezen.’ 

Salomo gaf hem de plaat. Hij keek ernaar, en keek en bleef een

uur lang stom van verbazing, begon te huilen en zei tegen hem,

tegen Salomo: ‘Wat hier geschreven staat is Grieks, en dit staat er:

“Dit zeg ik, Shadaad ben ‘Aad: ik heerste over duizend maal

duizend steden en reed op duizend maal duizend paarden en

180 duizend maal duizend koningen waren aan mij onderworpen en ik

doodde duizend maal duizend helden, maar op het uur dat de

doodsengel naar me toekwam, stond ik machteloos tegenover

hem”.’ En ook stond erop geschreven: ‘Laat ieder die leest wat

hier staat zich niet al te zeer vermoeien op deze wereld, want ieder

mens moet sterven, en de mens blijft niets over dan alleen een

185 goede [naam].’ En dat is ook wat over Salomo kwam op deze

wereld. 

En de herinnering aan alle rechtvaardigen is tot een zegening,

amen, het zij zo! 

Zo eindigt het verhaal van de mier van koning Salomo, vrede zij

met hem. 
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Aantekeningen

A. Afkortingen

De tekst uit Bagdad bevat veel afkortingen, zowel officiële, als minder bekende

gelegenheidsafkortingen. Ook leenwoorden en vreemde namen worden vaak

met een afkortingsteken gemarkeerd.

1 v"gnv lees oIk �	 
v uh�k�g Q�k �N 
v  

4 v"cev lees tUv QUr �C JIs �E 
v

6 wx zestig; de telwoorden zijn overwegend door de letters van het

alfabet aangegeven.

12 k"r lees r 
nIk v�mIr

28 �ufu lees Vh k !f "u (etc.)

33 k"t lees Ik r 
n �t, V�k v �r "n �t enz.

v"najn lees v �n  J "j 
n (vreemde eigennaam) 

44 v"gv net als in regel 1 v"gnv lees oukav uhkg lknv

49 ,"hav lees Q 
r �C, 'h o  	 
v

73 v"nn lees oh 'f�k "N 
v h  F "k 
n Q�k �n
wnka lees v«n«k "J

85 ;ugt"kt lees ;Ug �t k �t (vreemde eigennaam)

147 wnstv lees v �n �s+t �v

162 whbyav lees oh 'b �y "¬ 
v

186 r"hft lees iIm �r h 'v "h i  F 'i  n �t

B. Aanvullende opmerkingen bij de tekst

11 k fIt v�h �v "u vergelijk met koran 34:12, 38:36

60 x b �Fh 'k fonetische weergave van de vorm x b �F 'v "k zoals in Jellinek.

v



61 oh 's  	 
v r 
G zie koran 21:82, 34:12-14, 38:37-38

71 ,IpIg �v r 
G zie koran 27:16

118 v �fh 'r "F hier vertaald met 'vertrek'. Volgens Jastrow en Alcalay een

boekband, een bundeltje, een doek (o.d) waarin je iets kunt wikkelen.

Dit woord is niet zo gemakkelijk in de context te vertalen. Ik beschouw

het hier als een ruimte die in een andere ruimte is ingesloten en zelf ook

weer een ruimte insluit: een nis met een alkoof (v�CUe) in een kamer.

120 v�CUe gewelfde ruimte, hier vertaald met ‘nis’. Ons woord alkoof komt

van het Arabische al-quba. Met opzet is hier niet met ‘alkoof’ vertaald,

vanwege de betovergrootouderlijke connotaties die dit woord in het

Nederlands heeft aangenomen: een afsluitbare ruimte, precies groot

genoeg voor een tweepersoons ledikant, in de huiskamer van een

Hollandse woning. 

132 lf rjt de reden om de tekst op de deur pas hier te laten eindigen is

drieërlei: ten eerste lopen de wa-jiqtol vormen door tot en met deze

passage. De volgende qatal vormen duiden op een overgang naar de

verhalende vorm. Ten tweede is de overgang naar de verhaalvorm

gemarkeerd door de tijdsbepaling lf rjt zoals in het Hebreeuws

vaker gebeurt. Ten slotte een argument uit Ginzberg, deel IV, p. 164, in

zijn parafrase ‘Lessons in Humility’, waar, na het citaat over de

hongersnood, staat: ‘A second statement contained a detailed

description of the wonderful palace, and mentioned where the keys for

the different chambers were to be found.’

156 h,ut ushjp, o,t kan ook als een constatering worden opgevat:

‘jullie maken mij bang!’

175 tkau deze vorm kan geïnterpreteerd worden als t«k �J u ‘en, ben [ik]

het niet die …?’ De Jellinek-versie heeft hier jkau ‘en hij zond

[mij]’, waar ik in de vertaling de voorkeur aan geef. 

vi




