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Inleiding
Sjemoe’el Josef Agnon (iubdg ;xuh ktuna, geboren Czaczkes,
1888–1970) is de klassieke schrijver van de moderne Hebreeuwse
literatuur. Zijn werk, gedrenkt als het is in de joodse cultuur en in de
klassieke teksten van het Jodendom, imponeerde zijn
joods-zionistische tijdgenoten enorm en de toekenning van de
Nobelprijs voor literatuur in 1966, tesamen met de in Zweden
woonachtige Duits-joodse dichteres Nelly Sachs, werd in Israël
gevierd als was het een wereldkampioenschap.
Agnon schreef een aantal grote romans en vele korte verhalen. Zijn
Hebreeuws is in zeer sterke mate geënt op de klassieke bronnen, en
dan vooral de rabbijnse literatuur van de Talmoed, de Middeleeuwen
en het traditionele joodse Oost-Europa. Agnon beheerst dit idioom als
geen ander en het is bij hem een essentiëel onderdeel van zijn
schrijverschap. In zijn vroege werk overheerste het ouderwetse
Hebreeuws meer en nadrukkelijker dan later, maar zijn traditionele
taalgebruik is de onmiskenbare karakteristiek van al zijn werk
gebleven. Goede kennis van de joodse cultuur met al haar gebruiken
is eigenlijk wel noodzakelijk om het goed te begrijpen. Dit maakt de
schrijver Agnon voor de één aantrekkelijk en voor de ander juist
moeilijk toegankelijk; in beide gevallen is het leerzaam, en dat is hier
de bedoeling.
Het korte idyllische verhaal ihcuxn verscheen voor het eerst onder de
titel r �s �X �v in het Warschause tijdschrift v �rh 
p �M �v, rond Pesach van het
jaar 1913. Het werd in bewerkte vorm onder de huidige titel
ingebracht in Agnons grote roman v�K �F , �x�b �f �v, die verscheen als
eerste deel van zijn Verzameld Werk (Berlijn 1931, 233–239), en
later, opnieuw licht bewerkt, in het definitieve Verzamelde Werk
(Jeruzalem-Tel Aviv, 1953, etc., 191–196).
Wij kozen voor de versie van 1931. De tekst is door ons voorzien van
wat extra leestekens en een aantal licht sturende vocalisatietekens die
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alleen bedoeld zijn om het lezen te vergemakkelijken en verder geen
pretenties van consekwentheid, laat staan volledigheid voeren. Er zijn
dan ook geen veranderingen in de spelling van de consonantentekst
aangebracht. De noten dienen tot een beter begrip van het Hebreeuws.
De vertaling (ook met een enkele verklarende voetnoot) volgt
getrouw de originele tekst, maar wil toch ook prettig leesbaar zijn.

Over Agnons stijl is boven al iets gezegd en nog zeer veel meer is
erover geschreven in de uitgebreide ‘Agnon-wetenschap’ die intussen
is ontstaan. Wij beperken ons tot het volgende.
Agnons Hebreeuws is gestroomlijnd ‘rabbijns Hebreeuws’. Er zitten
veel verborgen citaten in zijn tekst – de literatuurwetenschap noemt
dat intertextualiteit – en wie deze weet te herkennen geniet zoveel
meer. Met een gewoon woordenboek kom je een eind, maar soms is
uitwijken naar een speciaal woordenboek geraden. Met opzet
handhaaft Agnon allerlei grammaticale eigenaardigheden van het
na-Bijbelse Hebreeuws die in het Israëlische Hebreeuws niet in
zwang zijn gebleven – zoals typische infinitiefvormen als l�kh�k of
r �n«uk, en met uitgevallen v als c�xh�k in plaats van c�x �v �k – als ook
idiomatische, zoals het veelvuldige gebruik van h �r$v in plaats van v�B 
v,
en ouderwetse ‘vraagpartikels’.
Een aparte uitleg verdient de titel ihcuxn. Het is door ons vrij vertaald
als ‘Disgenoten’ maar zou ook kunnen worden weergegeven als
‘Aangezetenen’. De term is ontleend aan de laatste van de Vier
Vragen van de Haggada van Pesach, het v�B �T �J
B v �n dat de jongste
aanwezige voordraagt: ‘Alle andere avonden eten we hetzij gewoon
zittend, hetzij aanleunend, maar vanavond allemaal leunende’, vkhkv
ih 
C �x �n ubkuf vzv. Het komt van de wortel ccx en dit werkwoord is in
de betekenis ‘omgeven’ ons allen wel bekend. Bij de vele
betekenisnuances die R. Alcalay’s Complete Hebrew-English

Dictionary ervan opsomt, staat ook, bijna verborgen, ‘to sit at table,
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sit round’; daar blijft het bij, ook voor de afgeleide stammen. Slaan
we M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim etc. op, dan komen we
bij de pi’el een passief participium (dus van de pu’al) tegen met de
betekenis ‘surrounded, assembled; especially: reclining on the dining
couch around the tables’. We moeten hier denken aan het befaamde
‘aanliggen’ bij banketten uit de klassieke wereld. We zagen al dat het
in die betekenis wordt gebruikt in de Haggada, en het woord v�C 
x �n in
de moderne betekenis ‘feest’ komt hier vandaan. Bij Jastrow vinden
we ook de hif’il c�x �v, met als eerste betekenis ‘to recline for dining in
company’. Dit vinden we in ons verhaal herhaaldelijk terug, evenals
een enkele keer het afgeleide v�C 
x$v – o.a. ‘het aanliggen’ (r. 144, 148;
spelling en vocalisatie onzeker).

Literatuur van of over Agnon:
Samuel Josef Agnon, Liefdesverhalen, vertaald en toegelicht door
Albert van der Heide, Hilversum 1990 (bevat ook ‘Disgenoten’ in
de versie van 1953 en een nawoord over de schrijver)
Nelly Sachs en Samuel Joseph Agnon, Gedichten/Toneel en Proza,
met inleidingen door Maurits Mok en Dr. J. Melkman. Den
Haag/Antwerpen 1971. Pantheon der winnaars van de Nobelprijs
voor literatuur (waardevol; soms nog antiquarisch te verkrijgen!)
A. Band, Nostalgia and Nightmare, a study in the fiction of S.Y.

Agnon, Berkeley and Los Angeles 1968
A. van der Heide, ‘Agnon, Samuel Josef’, in: Moderne

Encyclopedie van de Wereldliteratuur, 2de druk, Weesp 1980–1984,
I, 50–51

In de noten wordt verwezen naar:
J. Dasberg, Siach Jitschak. Gebed van Jitschak. Siddoer, de
geordende gebeden voor het gehele jaar, Amsterdam 1979
Ph. de Vries, Joodse Riten en Symbolen, Amsterdam 1968
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ihCUxn

,hcn ana kfhn tmhaf /aNa kfhn vagn vz
vjIjz u,gs v,hv jxp ka iuatrv vkhkc arsnv

kfhn rnt /uhkg�jxp crg rcga oav lurc :�1;tu 
i  uh !f /ostv kf rt "a #f vzv vkhkc junak kufh hbt

5vek,xb u,hck lkuv unmg vtru ,u, ksv ,t kgba�2

ubnhv�3lkuv ubhta kfhn vhv gsuh /u,jna 
cauh ubhtu 'vgUgr vrhsk tkt ohfkn ka ihke *ryk
vc ukP #y tka vgUre , -x -f kg tkt ohtb ,ug M *n kg

Vb "e *,k vat ka  vhsh�4tvhu �5sg vcrv *j !rIy 
10vhv inkt ana kfhna /ukhac *, ,t uk oN *jha

u,hc lu,c uk ,snug vat v,hv tku vga v,utc
uk ihe,vku u,y #n uk ghM *vku ijkua uhbpk lIrgk

c!xh!k Ibhnz #v sckc sjt tka ,nt /khac,�6ung 
uk urnt /Ibhnzvk usng oh,c hkgc vnf -a tkt�hcr :

15vzv vkhkv 'jna ukUf okugv kf vzv vkhkv 'kfhn
hshjh c !xh !n v,tu ,hcv hbc og ohcUxn ktrah kf�?

ohehZ *nv ohykua ihta kfhn hcr Wh -ra *t�7vzv vkhkc '
aUj k ah ouen7kfn�8oU9 #n �9.n  jf thva ,ucm*g 

/i k "mh #k t b  n<j *r 'jxpc10v,ut vjIs vhv kfhnu �11

[1] Lett.: ‘de dag vóór Pesach is voorbij’; [2] ekx nitpa.: ‘opgeheven worden,
verdwijnen’; [3] UB -N #n; [4] Lett.: ‘om het (kussen) te herstellen’; [5] v-h "v #h "u;
[6] c!x  v "k, inf. hi. van ccx, ; zie inleiding; [7] Lett.: ‘schade toebrengers’; van ezb
hi; [8] Hier wrsch.: ‘gevoel hebben voor’; mee klinkt wellicht xuj ‘ontzien’
[9] ‘vanwege’ [10] Aramese standaarduitdrukking, lett.: ‘de Barmhartige moge

ons redden’; [11] Lees liever o,ut 
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DISGENOTEN 

Dit is het verhaal van Mechel, de sjammasj. Toen Mechel

de sjammasj op de eerste avond van Pesach uit het leerhuis

kwam, was hij overmoedig. Goddank, dacht Mechel, het is

Pesach geworden en zelfs ik kan me nog op deze avond

verheugen, net als ieder ander mens. Toen hij de deuren

5 had vergrendeld en zichzelf naar huis zag gaan, ging zijn

blijdschap over. Want Mechel wist dat hij niet op weg was

naar een koninklijke feestzaal, maar naar een vervallen

woning; en dat hij niet zou zitten op fraaie sofa’s, maar op

een gescheurd kussen, waarvan geen vrouw het herstel ter

hand had kunnen nemen, en dat het hem veel moeite zou

10 kosten om zijn eten warm te krijgen. Want Mechel de

sjammasj was weduwnaar in die tijd en er was geen vrouw

in zijn huis die klaar stond om de tafel te dekken, zijn bed

opmaken of zijn eten bereiden. Het is waar dat niet slechts

een enkeling hem genood had om mee aan te zitten, maar

dat een heel aantal huisvaders waren opgestaan om hem uit

15 te nodigen. Zij zeiden: Reb Mechel, op deze avond dient

iedereen zich te verblijden. In deze nacht zit heel Israël

aan, met hun huisgenoten. Zou jij dan alleen zitten? Wees

maar blij, reb Mechel, dat de kwade geesten geen macht

hebben in deze nacht. Toch dient men zich te hoeden voor

enige droefheid, die – de hemel verhoede – op Pesach even

erg is als gezuurd brood. Mechel had hen afgeweerd, al
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20kg ;t /cuy ouhc ohrjt ijkuak s !r  Yhk tka sckcu
u,na#bu tuv ohrmn htmuh #n tuv ;t 'tuv anaa hp

oukau xj 'c *r c -r!g !n vbht�!
ohrht "n rhgv h,c kfu ivhcauhn ubeIr,b ,ucujrv
juru Vsx *jc vrhtn vbckv /ohjxp hkhk ka o  rIt "c

25jhX *n kfhn vhv rcfu /,cA*bn chct ka�12u,gs 
aeaen vhvu vthrcv in v bBv-bu unmg hex #gn

/dIzf ,xbfv7,hc ka ,uj !,p *n *c13uhbpk vkga iuhf 
rfzb vhvu cUmg uck vagb ,uj,pnv ka okue

r !n*h "nu�14vcrv k !ngu arsnv ,hcc aN *an tuva 
30u,ft*kn ,t vaug tuvafu ,uftknv kf vaugu

Uvh !r<v u,hck rzuju�15hshjh u,hc hk ",  f ihc omnUmn 
,pua tuva sg hrv /khac, o*g *y oguy ubhtu�16uk 

I,py<j 'vrhse�17ubuzn hsh tmuh tuvu vbha �18ehe  rc 
vthcn vata jUp,c ut iIb "m #c ,pc ut ohk  mc ka

35apb ,jubnk kkp,ha khcac arsnv ,hck uk
,unh kfc ,uagk htar v,ta vn kct /vhcIre
ubta cuy ouhc if ,uagk htar v,t ht vbav

ehpxv tk /vjnav kg ohuUmn�19sg u,hck ghdvk 
V,hc iIkj -a vtru yhcv /sjt iIkj uhbpk j,pba

[12] jxb hi.: ‘verwijderen’, vaak met ,gs: ‘zich niet bewust zijn van, afleiden’;
[13] dIz of dUz ‘bel, gong’; [14] rnh pi. hier wrsch. ipv. gebruikelijker hitpa.: ‘zich
beroemen op’. In de laatste versie van ihcuxn heeft Agnon deze passage
herschreven; [15] tuv /// vbv; [16] ‘(op een vuur) plaatsen’; [17] ‘grissen,
grijpen’; [18] vcuj  hsh tmh - ‘aan een verplichting voldoen’, hier woordspeling
met iIz  n - ‘voedsel’; [19] epx hi. + k ‘voldoende doen om te’ 
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20 was het alleen maar om niet op een feestdag naar

andermans tafel verdreven te worden. Ook al was hij maar

een sjammasj, ook hij stamde af van hen die eens uit

Egypte waren getogen, en zijn ziel behoorde, God bewaar,

niet tot het gepeupel dat was komen aanlopen!1

De straten waren leeg geworden van hun bewoners en uit

alle huizen van de stad blonk het licht van de Pesachavond.

25 De maan scheen weldadig en er waaide een lentewind.

Mechel had zijn eigen beslommeringen al van zich afgezet

en genoot van de schepping. Hij rinkelde met de sleutels

van de synagoge als met een bel. Maar toen het geluid van

de sleutels zo rond hem opklonk, werd zijn hart bedroefd.

Hij bedacht met voldoening dat hij dienst deed in het

30 leerhuis, veel te doen had en al het werk daar verzette.

Maar wanneer hij zijn werk gedaan had en terugkeerde

naar zijn huis, werd hij opgesloten tussen de muren van

zijn huis, alleen en zonder een hap eten. En nog voordat hij

dan een pan had opgezet, zou de slaap hem al hebben

overmand, zodat hij het uiteindelijk zou moeten doen met

een uienbroodje, een stuk brood met radijs of de appel die

35 een vrouw hem in het leerhuis had gebracht opdat hij voor

de zielenrust van haar verwanten zou bidden. Maar wat

men gedurende een heel jaar wel kan doen, mag men niet

doen op een feestdag waarop wij tot vreugde gehouden

zijn. 

Nog voordat hij zijn huis bereikt had ging er een raam

open. Toen hij beter toekeek, zag hij dat het een raam

[1] De ‘menigte van allerlei slag’ genoemd in Exodus 12, 38. 
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40iukjc vsng thv ;t /tuv vbnktv vtk vra ka
v  j  J /.ujk vyhcvu�20v,ut lrhcu vhbpk kfhn �:

vtk vra vcha<v /vtk vra 'vjnak ohsgun
vrntu�'ihtku ihtn /kfhn hcr 'iIaak ohbnzu ohdj :

kfhn hcr�kfhn rnt ?�hbhrvu tc hbt arsnv ,hcn :
45vra uk v g "bg #b /cxhku hbjkua ,t rS *xk h,hck lkuv

uckc kfhn rnt /vjbt,bu vatrc vtk�hbt vtur :
r *nIk vmur thva�21v,tra iuhf /ih,n #vu 'rcs hk 

vrnt 'snug kfhn�ot ,utrk hbukj ,t h,j,p :
'l!kh!k hbnz ghdv22Wh-hj /h*b !f "a kmt cxhk h *k g -a �23

50jxp rsxk oUkf vrxj hbhtu h,be,v cUy kf -a
, -s -ryb if hp kg ;t 'I,  fk #v "f�24hnuenn hbt 

vjhrynu�25kg vjhryn hbta hs tk /ohrjt kg 
 ,-m -cm *cn hbta cuy ouhu ,ca kfc h,ubfau hbfa26

hbt jxpc ;t 'vkscvu aushe ,gac ovh,cc vkugu
55kfhn rnt /ovhkg vjhryn�'lhbhgc thv vjr #y ot :

vtk vra vrnt /ohrjt hbhgc thv vumn�vumn :
kfhn hcr 'rnut v,t�'kfhn hcr 'v,t rUcx ?

ivhaugk iv ,ujIb vktf ,Iumna�kf sUry ost ?
vtc jxp tc /uhbcu u,at ,t vtur ubhtu ouhv

[20] ‘buigen’; [21] inf.+ k van rnt; [22] inf.+ k van lkv; [23] Uitdr. van
bezwering: ‘(bij) je leven’; [24] sry nif.: ‘verjaagd worden’; [25] jry hi.: ‘last
bezorgen’; [26] .mc pilpel: ‘uitbarsten, doorbreken’
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40 van het huis van de weduwe Sara Lea was. Ook stond zij

aan het raam en keek naar buiten. Mechel knikte haar toe

en wenste: Goede feestdagen, Sara Lea. Sara Lea

antwoordde en zei: Vrolijke en prettige dagen, reb Mechel.

Waar kom je vandaan en waar ga je naar toe, reb Mechel?

Mechel zei: Ik kom uit het leerhuis en nu ga ik naar huis

45 om mijn tafel klaar te maken en de maaltijd te houden.

Sara Lea knikte hem toe en zuchtte. Mechel zei bij

zichzelf: Ik zie dat ze me iets wil zeggen, en wachtte. Toen

zij zag dat Mechel stil was blijven staan, zei zij: Ik heb

mijn raam open gedaan om te zien of het al tijd is om te

gaan. Want ik moet bij mijn buren aanzitten. Zo waar als je

50  daar staat, ik heb allerlei heerlijks klaar gemaakt. Voor een

geheel verzorgde Pesachmaaltijd, helemaal zoals het hoort,

kom ik niets te kort. Maar toch moet ik mijn huis uit en

anderen tot last zijn. Het is nog niet erg genoeg dat ik

iedere sjabbat en feestdagen de buren moet lastig vallen en

zowel bij de inwijding als de afloop van sjabbat hun huis

binnen kom stormen, ook met Pesach moet ik ze weer tot

55 last zijn. Het is in jouw ogen misschien een last, zei

Mechel, maar anderen zien het als een goed werk. Dat

noem jij een goede daad, reb Mechel, maar denk je soms,

reb Mechel, dat dit soort goede werken leuk is om te doen?

Een man is de hele dag druk bezig en heeft zijn vrouw en

kinderen de hele dag niet gezien. Dan komt de rust van
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60c !ah!k aecn uvhrvu 'vjubn�27u,hc hbc og 
,mpue shn 'v  u "k *ac�28vtcu vbnkt v,ut uhkg 

iImr h #v "h /ovhbhc ,cauhu�29'h *,  p«a #c t  yj -t tka 
jf ,UA *, vtcu ohbav uygn,b�30rcg -a "k /okugk 

vhv tku u,hck ohjrut vnf jxpc thcn hsuvh
65vcUkg vbnktk ukhpt ouen iht uhafgu rm ouenv

uhkg 'tct ,hcc ohjxp hkhk hbt ,rfzb /h,Inf
/o !a *c oh #b "n*z "n uhva 'oukav31uhkg 'hkgc hfu 
jrut tkc cxhn vhv 'oukav�/hnuenn v kId hbtu ?

oukf h,hcc rxj hfu�xIf ukhptu ihh hrv 'ihh ot ?
70/vrUna vmn ukhptu ,umn hrv ',Im *n otu /vrh,h32

uh  P*d<t uynab ann 'hsuv kudbr, hrv 'rac otu
,urnut ,ubfav uhv vn /i -nIan�kt 'vtk vra ?

rvb rc!gk l !fanh tna l,yn h!gr *fk u,ut hrae,
tuv ;Ig hfu /iuhycnx�tuv r  cv rIa ?�vatv tkt !

75,n /vk tuv htsf kfv vkgc ,hcc thva inzc
vkhj, h,hhv vrucx /vk htsf ubht okugv kf 'vkgc

,uhrcv urnth vn kct jrut ihnzvk�?33s !a uz vbez 
c *e vk ,aecn ', *j *an�34jbtbu kfhn ejG /, *j*b 

(j"he ,unch) rntu�c *,h #n "k #n USb *y c *,h #n "k c  y :

[27] inf. + k van cah[28] ‘springen’; [29] Gebedsformule: ‘moge het (Gods) wil
zijn’; [30] Lett.: ‘verbreking van kracht’; [31] Lett.: ‘men riep op (tot het gebed

na de maaltijd) met (de formule die) de Naam (bevat)’; zie noot bij de vertaling;

[32] Zie Ex 12, 17: ,IM *N *v7,-t�o -T "r *n "JU; [33] Lett.: ‘schepselen’; [34] Inhouds-
maat; aanduiding van het minimum waar men recht op heeft
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60 Pesach en wil zo iemand ongestoord bij zijn vrouw en
kinderen zitten, maar nee, ineens wordt hij opgezadeld met
een weduwe die erbij komt zitten. Laat ik geen verkeerde
dingen zeggen, maar de tijden zijn er wel op
achteruitgegaan en het gaat allemaal even slap toe in de
wereld. Vroeger bracht een jood ik weet niet hoeveel

65 gasten mee naar huis op Pesach en plaatsgebrek was er
nooit. Maar nu is er voor een arme weduwe als ik nog geen
plaats. Ik herinner me de Pesachavonden in het huis van
mijn vader, hij ruste in vrede; het tafelgebed werd er
massaal aangeheven.2 En dacht je dat mijn man zaliger ooit
de maaltijd hield zonder dat er een gast aanzat? Maar ik
word van mijn plaats verdreven. Alsof het me daar ook
maar aan iets ontbreekt. Wijn? Wijn is er, en ook wel een

70 glas extra.3 Matses? Matses zijn er, en zelfs de speciale
matse.4 Vlees? Er is een kalkoen zo vet dat zijn vleugels
eraf vallen. Wat zeiden de buurvrouwen? Sara Lea, bind
hem maar niet aan de beddenpoot want hij trekt je mee tot
voorbij de Sambatjon.5 Dat is geen vogel meer, dat is een

75 oeros. Alleen, zolang een vrouw nog samen met haar
echtgenoot is, is ze met alles tevreden. Maar wanneer hij
dood is, kan niets ter wereld haar nog iets schelen. Ik had
me eerst voorgenomen een gast uit te nodigen, maar wat
zullen de mensen zeggen? Die ouwe is een duvel uit de hel,
die lust een klein pleziertje wel. Mechel lachte en citeerde
zuchtend (Talmoed, Jevamot 118): Beter zitten te krap dan

[2] Zie bv. Misjna, Berachot 7, 3: ‘Hoe roept men op (tot het gebed na de

maaltijd)? Bij drie (aanwezigen): Laat ons bidden. … Bij honderd: Laat ons

bidden tot de Heer, onze God.’ De huidige gebedenboeken maken doorgaans

alleen onderscheid tussen drie (of meer) en tien (of meer) personen; zie

Dasberg, 345. [3] Misschien bedoeld de ‘beker van Elia’; zie De Vries,  125. [4]

De onder speciaal ‘toezicht’ bereide matse waarin, op grond van letterlijke

gehoorzaamheid aan Ex. 12, 17, geen spoortje van gisting heeft kunnen

plaatsvinden.  [5] De legendarische rivier die de uiterste grens van de bewoonde

wereld vormt.  
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80/h #k #nr *t35'urntb hnrt iuakc ohrcsva hp kg ;tu 
ostf vatrc uk vgbgb 'vrhF *n vtk vra ihta

rnuta�tuv r !a  f ost kfhn /,rcs ,nt ',rcs vph :
vrntu vtk vra vphxuv /ih !u *f,b vcuyk hts *u "cu�:

ah vn ',hcc iht ,hcv kgc ot kct 'itf ah kfv
85,hcc�hnmg ,t ,ktua hbt ;t ?�lk vn 'vtk vra :

vp lk hnu vp�h #T "n *nIr "u h #T "k *S #D oh #b  C ?�36uczg ovu 
/vsUgxv rjt ijkuaf 'vsUnk*du vkUf "J hbtu h,ut
vfUnx vhvtu ktrah .rtk ,ukgk h,hhv vrucx
,Ushsc shn, ,rfzb vhvt tku ohausev ,unuenk

90t h "aUev ,rzuja tkt /ohnhv kf vsUsc hbta�37

ihta ouenk vshjh ,fkuv vat lthv /vnuenk
v,ut ohrhfn�hck ouen kfn 'ktrah kf ohrcj ?

h #b *p "eIb�38kfhn tkn,b vga v,utc /vshjh ,ukgk 
vk r *nIk aecu ,hb  n "hv u,t !pc zjtu vhkg ohnjr

95un ", *,xb /vbhb<ju hUMh #r hrcs�39uh,ub<gy �40khj,vu 
rnutu o!dn*dn�oUk "f 'vat :�41l k -9 #n vph hkzn �?

hbtu 'ohb  s<g *n ,kfut 'vkff ,t ,yaUen ktk vkhv,
;Uzb�42tkt uk iht ktrahn ost tkt /inktf k !c  tu 

/h  j o  s  t i!bIt ", #H7v *n /tuv7lurc7ausev ka usxj43

[35] Aramees spreekwoord dat enige malen in de Talmoed voorkomt.

Usby�'us�iy: meestal opgevat als ‘een lading verdriet’. In Oost - Europees
Hebreeuws rijmden u en i, maar er wordt ook Uknrt gelezen.  [36] h #c Ug "J  P o !v "u..
= Jes. 1, 2; [37] Aramees: ‘moeilijkheid, kwestie’; [38] ;eb ‘slaan, kloppen’;
ongeveer: ‘ik krijg hartkloppingen van het idee om...’; [39] o,x nitpa.: ‘gesloten,
verstopt worden’; [40] v b<g *y - ‘bewering’; [41] Vraagpartikel: ‘soms?’;
[42] ;zb - ‘verwijten’; [43] Klaagl. 3, 39
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80 zitten in weduwschap.6 En ofschoon de woorden Aramees
waren, een taal die Sara Lea niet kende, knikte zij hem toe
als iemand die wil zeggen: Dat heb je mooi gezegd, zo is
het. Mechel was een oprecht mens en hij bedoelde het
zeker goed. Sara Lea ging door en zei: Ik heb hier alles,
maar als een huis geen heer des huizes heeft, wat is er in

85 zo’n huis nog te beleven? Ook vraag ik me wel eens af:
Sara Lea, wat heb je nog te doen hier, wie heb je nog over?
Ik heb zonen opgevoed en groot gebracht. Die hebben mij
verlaten, zodat ik nu weer kinderloos ben en alleen gelaten
als een tafel na de maaltijd. Ik heb eraan gedacht om naar
het land Israël te gaan. Dan zou ik dicht bij de heilige
plaatsen zijn en niet altijd aan eenzaamheid herinnerd

90 worden, dat ik alle dagen alleen ben. Maar dan kom ik

weer op dezelfde moeilijkheid. Hoe zou een vrouw alleen

naar een plaats toe kunnen gaan waar men haar niet kent?

Alle joden zijn vrienden, jawel, maar alleen gaan daar heb

ik bezwaar tegen. 

Op dat moment werd Mechel vervuld van medelijden met

haar. Hij greep zijn rechter zijlok en probeerde haar

95 sussend en vertroostend toe te spreken. Maar zijn

argumenten stokten en hij begon te stotteren: Een vrouw,

maar is mijn lot beter dan het jouwe? God zij geloofd, je

bent getooid als een bruid en eet lekkernijen, maar ik als

weduwnaar ben een treurige verschoppeling. Het is dat een

jood niets dan Gods genade heeft. Wat klaagt dan de mens

[6] Dwz.: Liever gewoon ongelukkig dan weduwe.

5



100ubk vkhkj�44Vnj*bk aeca lu,nu /djv ,t ,hcavk 
ukdkd,b�45rntu unmg kg uhnjr �vn rcdu 'rcd :�?

oav lUrc /vat hb  a<g tka lUrc /v  c  r<gc r gr*g
kct /I,  fk #vf jxp rS *xku ihhv kg asek gsuh hbta

kuj ,rhsk t!m�46kf ukac,b tka ihkhac, lk o !n *ju 
105,-x -f kg lk c !au vgUgr vyn kg lk v!k<gu o  F "r  m

yUek*hv rnut o b #j "k tk /lknf 'vgUre�ohrUX #hv kf :
ohtc ohruxhv kf 'o kUFn vae hbIg kau ohae
ka ohruxh kct /vhva unf asj,n ovk ohfkuv -a "fu

ihvf *n hbug�47tkt vz h,rnt tk /ost ka uhbhg 
110s-d-b "f�48",rnta vz �tkt sug tku /hbt vat :�49

tk 'vae kUgh #a tuv7lurc7ausev hkg thcva
jpenu h,nha"b ,t kyuba 'lhkg�50hbshrynu hhj ,t 

/okugv in51ehpxv tk �52/jbud khj,va sg ohhxk 
vtk vra uk vrnt�;t 'vB #mc sung, kt 'kfhn hcr :

115/vbmv vexp tk ih #h *s<g ; -rIjv rcg rcfa hp kg
kfhn o !ehg /.ujc sung, ktu ,hck x!b  F #,a c  yUn

IP "r g ,t�53uhbpk tmnu xbf #bu urt  u *m ,h !ck Ixhbf #vu 
h !kf tkn ijkuau ovhkg c !xh!k ohtb ohrfu vtb vrhs
,urbu uhkg snug ihh tkn eucecu gmntc snug ;xf

[44] ‘het zij verre van ons’; [45] kdkd nitpa. – ‘gerold worden, overkomen’;
[46] ‘niet-gewijd, geen feestdag’; tegenst. van J -s«e; [47] vvf hi.: ‘donker, dof
maken’; [48] ‘naar aanleiding van’; [49] ‘en dat niet alleen, maar ook’; [50] jpe
pi.: ‘afdwingen, beroven’; [51] Lett.: ‘me verjaagd van de wereld’ [52] Zie noot

19; [53] Lett.: ‘draaide zijn nek’
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100 die nog leeft. Laten we het feest toch niet ophouden.

En terwijl hij haar probeerde te troosten, werd het

zelfmedelijden hem te machtig en zei hij: Een man, wat is

nou een man? Een struik in een zandwoestijn. Gezegend

Hij die mij geen vrouw maakte. De Heer zij geloofd, dat ik

weet hoe men de lofzegging over de wijn uitspreekt en hoe

men de maaltijd van Pesach naar de voorschriften moet

houden. Maar ga zelf maar eens naar een doordeweekse

woning en warm het eten op dat niet gaar genoeg is

105 geworden. Klim zelf maar eens op een wrakke divan, neem

maar plaats op een gescheurde zitting, als een koning! Niet

voor niets zegt de Jalkoet:7 ‘Ieder lijden is zwaar, maar het

leed van de armoede is het zwaarst van alles. Van ieder

lijden geldt dat alles weer wordt als vanouds wanneer het

weg is, maar het leed van de armoede maakt de ogen van

een mens dof.’ Ik zeg je dit alleen maar omdat jij zei: Ik als

110 vrouw. Daar komt nog bij dat de Heilige mij die zware last

bezorgd heeft, moge je gespaard blijven, die mij de adem

afsnijdt en me het leven zuur maakt en me zowat het leven

kost. 

Hij was nog niet klaar of hij begon te kuchen. Reb Mechel,

zei Sara Lea tegen hem, blijf hier niet zo in de kou staan.

115 De winter is wel voorbij, maar de kou is nog niet over. Je

kan beter even binnenkomen in plaats van buiten te blijven

staan. Mechel schokschouderde en dook in zijn kraag. Hij

kwam binnen en bevond zich in een mooi huis met mooie

kussens om op aan te zitten. Een tafel vol zilveren bestek

stond in het midden en een volle fles wijn stond erop en er

[7] Middeleeuwse verzameling van klassieke rabbijnse tradities, met name

van het midrasj-type; geciteerd wordt hier de Jalkoet Sjim’oni § 601,  op

Ruth 1, 19: ‘Is dit Naomi?’ 
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120j,p /dj .mub ,h #u z kfnu ,urubnc ohekus v !cr *v
t hb  xf *t sIc "f #c�54rntu �ka  vh -s ha vz ouen vtb vn :

vmpe s*h #n /uc ukP #y vat�55uhbpk v,kdu vtk vra 
oh #j BUn uhv /ijkuav kf�56xpr *f 'rurnu vm *n 

t"shya *p ihnu ohdsu racu gIrzu ohmh !c ',xIrju
125i -nIa V KUF -J�57vra uk vrnt /ihh "f oIst y"arucu 

kfhnk vtk�hfu :�58rs!xk lhrm hn �hbt s*h #n hrv ?
jIfak hk vhv vaea tkt 'rjt ,hck ,sryb

UKht "f hnmgk jxp h,hagu h,hhv ,hc ,kgca�59

/ostv kf rtaf ihcuxn tuvu hbtu ohhe hkgc
130uhkg .pe /vn rcs rnIk aecu kfhn ka uck o *n *j,b

IzdUr�60vhbhg h,a vtk vra vb,b /kUgha ka 
vrntu kfhnc�ohrcs k *f«t, ktu rIrn v-cr *, kt :

vn "k v,t gsuh /kfhn hcr 'jbud v,t hrv /ohphrj
lhrm v,t�hn kct /lhrm v,t veU,n vy xufk ?

135l,hcc ihN *j lk vaug�vke vga lIa "n ?�61hbtu 
sg oh!hxk vehpx #v tk /ihnj ka oUenUe lk , -, -pua

vrntu vhp kg vk vjpya�ka VjIn oynUyn vnf :
Iz�62j *f *,a#ba �63/vkhj, aS *ek ohfhrma vB -nh !v 

itf c !xh !n v,t rapt�vcajnv ve,gba iuhfu ?

[54] ‘herberg, (gast)verblijf’; [55] ‘(naar voren) springen’; [56] jub hof. (en
‘verdubbelde b’ in de causatieve stammen): ‘neergelegd zijn, liggen’; [57] Lett.:
‘die in haar geheel vettigheid was’; [58] Vraagpartikel; [59] ‘alsof`’;

[60] z-d«r - ‘woede’; [61] Lett.: ‘verleng een klein uurtje’; [62] Lett.: ‘wat stom zijn
de hersens van deze (vrouw) (= van mij)’; [63] jfa nitpa. + in, lett.: ‘vergeten
zijn door’ 
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120 brandden veel kaarsen in de kandelaars. Uit alle hoeken

glom de feestdag je tegemoet. Hij begon met een

complimentje voor de gastvrije woning en zei: Mooi is het

hier. Daar hebben de handen van een vrouw voor gezorgd.

Sara Lea schoot toe en onthulde de hele tafel voor hem.

Matses en bitter kruid lagen daar, radijs en zoete saus,

eieren en een pootje, vlees en vis, een soort romige pastei

125 en borsjt die rood was als wijn. Maar wie heeft hier

behoefte aan een sedermaaltijd, zei Sara Lea tegen Mechel.

Straks moet ik immers toch naar het huis van een ander. Ik

vond het alleen moeilijk om te vergeten dat ik eens de

vrouw des huizes was en ik zelf Pesach vierde, zoals toen

mijn man er nog was en hij en ik aanzaten als ieder ander.

130 Mechels hart werd warm en hij probeerde iets te zeggen,

maar hij werd door een woeste hoestbui overvallen. Sara

Lea keek Mechel aandachtig aan en zei: Je moet niet teveel

van het bittere kruid of van andere scherpe dingen eten. Je

hoest erg, reb Mechel. Weet je wat jij nodig hebt? Een glas

zoete thee heb je nodig. Maar wie zou er voor jou thuis iets

135 warms klaarmaken? Blijf nog wat langer, dan zet ik voor

jou een ketel water op. Zodra ze dat gezegd had, sloeg ze

zich op de mond en zei: Wat een onnozel verstand heb ik

toch, het is me helemaal ontschoten dat we eerst het feest

moeten inwijden! Kun je hier niet aanzitten? Zodra de

7



140vkhpfv rUchsk�64vrntu vhr  cs ,t �tna :�65c!xh !, 
itf�,hcv ,kgc ka vcuyv v,ut kf kfhn vtr ?

ouen #k uhr  ch !t ueC *s,b ukhtf zUzk kufh vhv tku
vsng /vcua,v ,t ghkcvu odndn khj,v /u,chah
vaug v,hva lrsf v  Ch #x<vv ,t vbhe,vu vtk vra

145ka uh,uj,pn kfhn kyb /ohhe vkgc vhva inzc
.h #m !n vhvu okhyva ouenc o kh #y #vu arsnv ,hc

yh #C *nu�66vbhe,va ,ubckv ,u,  x "fv i,ut kf kg 
uh #z #n ivhkg i  ,h #b ukhtf vcxhvv ,t vtk vra ivc

ohy gUn ohg dr uhv tk /vkgn ka�67ka "k *,a#ba sg 
150ruzj, vat v,uta I,c *ajn j«fc lhanvu i  fI,k

vsng lf u,ut v,tra iuhf /vkmt rsxha Iaeck
vhbau ihhc vbU,b ,jt ubhg v,hv /xufv ,t vdznu

uckc rvr #v /,hcv h!kfc� vhsh -a vz ouen vtb vnf :
/ush kg xufv v,kg lf lIT #n /uc ,ukP *yn vat ka

155ivh!k<t !n ,uajrn uh,I, "p« #a ukhj,v vga v,utc
jur ,rIe lu,n vtk vra vjbt,b /ihhv kg asheu
ostf VpUD #n utkn,b vhs dcu vcrv urht !v vhbpu

vckc vr<vr #vu 'vjna uk aha�ka Ikue vtb vn :
uhv tk /vaUse #ca ohrcs ghna *n -a "f ktrahn ost

[64] kpf hi.: ‘verdubbelen’; [65] ‘misschien dat’; [66] Lett.: ‘loerde en keek’;
[67] Lett.: ‘er waren geen weinige ogenblikken dat’
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140 gedachte in woorden was omgezet, zei ze nog eens: Kun je

hier niet aanzitten? Mechel zag al dat moois van de vrouw

des huizes en kon zich niet verroeren, alsof zijn ledematen

waren vastgeplakt aan de plaats waar hij zat. Hij begon te

stotteren en slikte zijn antwoord in. Sara Lea stond op en

begon de zitplaatsen in orde te maken, zoals zij dat altijd

145 had gedaan in de tijd dat haar man er nog was.

Mechel nam de sleutels van het leerhuis en wierp die

ergens neer. Hij keek steels rond naar al die witte kussens

waarmee Sara Lea de zitplaatsen in orde had gemaakt; het

was alsof hun een hemelse glans verleend was. Het duurde

niet lang of hij liet zich er midden in zakken. Hij liet zijn

150 gedachten gaan over de mogelijkheid dat deze vrouw hem

opnieuw zou vragen om bij haar de seder te vieren. Toen

zij hem zo zag, stond ze op en schonk het glas in. Hij zat

met één oog naar de wijn te kijken en met het andere naar

de meubels. Hij dacht bij zichzelf: Wat kan een plaats mooi

zijn als de zorg ervoor in vrouwenhanden is. Inmiddels had

155 hij het glas al in de hand. Toen begonnen zijn lippen als

vanzelf te prevelen en hij sprak de wijding over de wijn uit.

Sara Lea zuchtte van welbehagen en haar gezicht glom

helemaal. Haar lichaam leek in haar kleren te groeien als

iemand die heel blij is. Ze dacht bij zichzelf: Wat mooi

klinkt het wanneer een jood de heilige woorden uitspreekt.
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160uhsh kyb /ohn h #k "s uhbpk vthcva sg ohygUn ohg dr
vmn gmcu jkn h !nc Ikcyu e -r-h ka v-k g jeku
,xfv ,j, Vbnyu , *j *pync V hm -j lrfu oh,a #k

rntu vrgev ,t Vhcd #vu i  nIehptk�t h "b *g t  n "j*k t  vw :
vtk vra v,hv vga v,utc /wt b  ,  v "c *t Uk  f<t h #s

165vckc ,rnutu vnmg kg vvhn ",�h,hhv vga hbpk :
/h,hc lu,c ,cauh hbhrv uhafgu h,hcn l!kh!k ,snug
,ukhdr iv vnf /kfhn ka uhsh h !P*k "f ,-k -F *,x #n v,hvu

vaUse #ca ohrcsc�vshruvu vhbp unst,ba sg !
,uxufv ,t vtk vra vdzn /vaUc lu,n vhbhg

170vtk vra vnst,b /kfhn vk znr /,um *nv ,t v,kdu
vsngu rushxv lu,k vhbhg ,t vkhpavu , -eIbh,f
sg ,fkuvu ,true v,hvu ,uhaIe gcrt kIta #k
,t kfhn rhzj -v s*hn /wihcuxn ub kUf vzv vkhkvw

evvjnacu kuec cha!vu VnIenk vrg�wubhhv ohscgw :
175vn kf vk arpnu vsUgxv sg lkuvu shD *n vhvu

i  Th #ba�68a"yhh *y iua "k #c arpk �69kf vk eh,nvu 
ohk !sc uhrUX #h /,utkpb hruphxcu ohkanc ohrcsv

,-p -P*kn vgh!zvu ,xfc geua uatr 'UB -nhv�70,t 
lkuvu geua tuvu uh,j, ,eng,n ,xfvu uh,It !p

[68] i,b nif. + k: ‘in aanmerking komen’; [69] ‘Deutsch’ = Jiddisj; [70] Eig.:
‘inwikkelen’ 
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160 Even later bracht ze hem een schaal water. Hij wies zijn

handen, nam een groen blad en doopte dat in zout water.

Hij brak een matse in tweeën, wikkelde de helft in een

servet en stopte die onder het kussen als afikomen.8 Hij

hief de schaal op en zei: ‘Dit is het brood der armoede dat

onze vaderen aten ....’9 Op dat moment was Sara Lea zeer

165 verbaasd over zichzelf en dacht: Nog maar even geleden

stond ik op het punt om mijn huis uit te gaan, en nu zit ik

hier in mijn eigen huis. Ze keek naar Mechels handen. Wat

waren ze bedreven in de geheiligde handelingen! Ze

kleurde ervan en sloeg haar ogen neer van schaamte. Sara

170 Lea schonk de glazen in en onthulde de matses. Mechel gaf

haar een teken. Sara Lea kleurde als een kind en sloeg de

ogen neer naar het gebedenboek. Ze stond op om de Vier

Vragen op te zeggen. Ze las ze helemaal op tot aan: ‘Maar

deze nacht zitten wij allen aangeleund.’ Meteen zette

Mechel de schaal terug en antwoordde luid met blijde

175 stem: ‘Slaven waren wij...’ En hij las het hele verhaal door

tot aan de onderbreking voor de maaltijd. Hij legde haar

alles uit wat in de omgangstaal uitgelegd kan worden, en

met vergelijkingen en wonderverhalen verzoette hij alle

zaken voor haar. Zijn zorgen weken van hem, zijn hoofd

zonk in het kussen en zweet bedauwde zijn zijlokken. Het

kussen, waar hij steeds verder in wegzakte, was dik onder

[8] Een deel van één van de matses wordt aan het begin van de seder verstopt

tot na de maaltijd. Afiqoman is een leenwoord dat misschien ‘nagerecht’

betekent. [9] De Aramese openingszin van de Haggada van Pesach. Ook de

in het vervolg als citaat aangemerkte zinnen komen uit de Haggada.
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180aeaen uns /okugv ,t ohphE *n ohkusd ohs  xju
,jt vga uk vpha tkt ,tmk snug ucku uhr  chtc
w/u,fk #vf jxp rushx k *x<jw /vzv okugv hhj kfn itf
ihn "f ,arup vbckvu v  n  n "s #c vhUr "a VkUf rhgv kf
shD *n kfhn /vtk vra ka V,hc kg rIt ka vPUj

185vnhg "b #c�vbug vtk vrau wcIr  ec u,hc vbchw :
uhrjt�rta lu,nu w/curec ubhn hc vrvnc vr !vn #cw :

,ukue vnf ohkug cIjrv h,c kf�'vbc kt 'v!b "c k !tw :
ovk vN *sn ostc gUybv iIh  n #svu w/curec l,hc vbc
rha ohrN*zn ovu /ktrah .rtn vgUmr itfa

190,usnug reIcv hr«P #mu rcg vkhkv /, *j*bc ohrhav
v  rh #a h !e "r #p ,urnutu�71vra ,hcc r !rIa "h rcd kueu 

/ohrhav rha vtk

k *fh #n v !G<g *n ;Ix
195v g !s k !t IC i *, B -J

v  sh #d "B *v7, -t t  G b "u�72

v  t!k v  r  G , *r  n

[71] Een oud lied waarin alle schepselen Gods lof zingen; [72] ‘een welgestelde

vrouw’
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180 hem. Grote weldaden omvingen de wereld. Zijn bloed

klopte in zijn leden en zijn hart zwol, alleen maar omdat dit

ene moment hem mooier toescheen dan zijn hele aardse

leven.‘Tot zover de orde van Pesach zoals die is

voorgeschreven.’ De stad lag geheel in stilte verzonken en

de maan spande als het ware een baldakijn van licht uit

over het huis van Sara Lea. Mechel droeg voor op toon:

185 ‘Moge Hij Zijn huis ten spoedigste bouwen’, en Sara Lea

antwoordde daarop: ‘Haastiglijk, ten spoedigste, in onze

dagen.’ Uit de overige huizen van de straat klonken

verscheidene stemmen op: ‘Bouw, o God, bouw Uw huis

ten spoedigste’. En met de verbeelding die ieder mens is

ingeplant, verbeeldden zij zich dat het hier een strook van

het Land Israël was waar zij in alle rust het

190 Hooglied zongen. De nacht ging voorbij en de

ochtendvogels begonnen hun loflied te zingen, terwijl een

mannenstem in het huis van Sara Lea het Hooglied zong. 

Eind van het verhaal van Mechel, 

195 die God het juiste inzicht gaf,

Om te huwen met Sara Lea,

die rijk en eenzaam was.
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Agnon-monument in Bad Homburg 

waar hij woonde van 1921 tot 1924 

(foto: Wikimedia Commons) 
 




