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HENRY STADHOUDERS 

DE HEBREEUWSE ESOPET IN LATIJNS GEWAAD 
EEN VERGETEN BLADZIJDE IN DE GESCHIEDENIS VAN DE 
RESPUBLICA LITERARIA 

1. De mare van een polyglot 

Polymaath als hij onbetwist was, genoot de roemruchte Athanasius Kircher S.J. 
(1602-1680) een keur van geleerde identiteiten. Een daarvan was ‘de man van 
zestien talen,’ wiens verhaal de stof vormt van een pindarische ode, welke onze 
eigenste Vondel dichtte bij gelegenheid van de publicatie in 1652 van Kirchers 
Oedipus aegyptiacus.1 De oude bard tovert er ons een Indiana Jones van de 
geest in voor ogen, voor geen code vervaard. In zijn eigen archief  heeft Kircher 
een overdruk van de hem gewijde zegezang bewaard;2 is ook het Nederlands 
onder de zestien talen? De genoemde overdruk zegt nog niets: ongevraagde 
cadeaus blijven immers wel vaker onuitgepakt op zolder liggen, zelfs literaire 
als feestschrijfsels. In elk geval waren er die Kircher enige beheersing van onze 
taal toedichtten, althans passieve. Jo(h)annes Jansson(ius) van Waesberghe, de 
drukker en boekhandelaar die vanaf 1660 samen met zijn neef Eliseus (Elizée) 
Weyerstraet in hun Amsterdams drukkershuis Kirchers boeken uitgaf,3 schrijft 

                                                           
1 In het eerste deel van dat boek (Oedipus Aegyptiacus (…), Rome, 1652-1654 -toegankelijk 
via: http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/k.html) presenteerde Kircher zijn defi-
nitieve ontraadseling van de hiërogliefen op een van de Romeinse obelisken.  Vondels zege-
zang is getiteld: ‘[Op den] Edipus of Teeckentolck van den E. Heere Athanasivs Kircher,’ met 
als ondertitel: ‘Verlichter van de Gebloemde Wijsheit der Egyptenaren, en Gedencknaelt, te 
Rome herstelt door Innocent den X.’ In versregel 92 roemt Vondel Kircher met de titel: ‘Een 
tolck, een glans van zestien tongen.’ De Dichter des Vaderlands kerkte toentertijd in de 
Krijtberg van de jezuïeten en was altijd te porren voor een gelegenheidspoëem wanneer zich 
in hun wereld iets memorabels voordeed. 
Bron: http://www.dbnl.nl/tekst/vond001dewe05_01/vond001dewe05_01_0145.htm#142. 
Over Kircher zie recent: P. Findlen (ed.), Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew 
Everything, New York and Londen 2004. 
2 APUG 562, f.184r (ID 1752). Kirchers Romeins archief is toegankelijk via de data-base van 
het Athanasius Kircher Correspondence Project, Stanford University. De archiefstukken zijn 
digitaal gefotografeerd, zodat men praktisch de originelen leest. De stukken dragen de signa-
tuur van hun fysieke bewaarplaats: APUG = Archivio della Pontificia Università Gregoriana, 
plus een viercijferig ID vanwege het Project.  
Zie http://kircher.stanford.edu/insight.html. 
3 Vgl. het document APUG 566, f.005v (ID 2316; 2318), een exemplaar van het in Latijn 
gestelde Privilegium waarmee Karel II van Engeland op 15 augustus 1664 de twee firmanten 
octrooieerde met het exclusieve drukrecht op Kirchers boeken tot het eind van het volgende 
decennium. De bevestiging ervan door de Staten van Holland & West-Friesland volgt in deze 
bewoordingen: ‘Extract uyt de Privilegie. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt 
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hem op 29 december 1666 voor het eerst eigenhandig een brief, met de droeve 
tijding dat zijn compagnon onverwachts is overleden; in het Nederlands, omdat 
hij, anders dan Elizée, de Franse taal niet actief machtig is en durft aannemen 
dat Kircher als geboren Duitser zijn epistel wel zal kunnen begrijpen.4 
                                                                                                                                                                                     
hebben geconsenteert en Geoctroyeert aen JOANNES JANSSONIUS en ELIZEE WEYERSRAET (sic) 
Boeck-verkoopers tot Amsterdam, dat sy voor den tijdt van vijfthien acher-een-volgende 
Jaeren naest-komende , alleen hier te Lande sullen mogen Drucken, doen Drucken en 
uytgeven alle de Wercken van ATHANASIUS KIRCHERUS, het sy in Latijn, Frans, Hooghduydts 
of Neerduydts ; verbiedende alle Ingesetenen van dese Landen de voorsz. Wercken in’t geheel 
of ten deele na te Drucken , doen Drucken , uytgeven ende verkoopen , of elders nae gedruckt 
, binnen de gemelde Landen te brengen, op pene van de nae-gedruckte Exemplaren, en 
alsulcke somme van Penningen , als blijckt by de Brieven van Octroy daer van verleent. 
Gedaen in de Vergaderinge van de Hoog-gemelte Heeren Staten van Hollandt , in’s 
Gravenhage, den 19 Ianuarii 1665. Geteeckent Johan de Wit.’ [Wie niet in toeval geloven, 
zullen er iets providentieels in zien dat de afloop van de gestelde termijn samenvalt met 
Kirchers sterfjaar.] 
4 APUG 562, f. 173r-174v (ID 1742). Na het relaas van Eliseus’ kortstondig ziekbed en over-
lijden –‘De wonderen des Heeren zijn groot, en sijne wegen onbegrijpelijck’– vervolgt 
Janssonius: ‘Ick hebbe VR. niet willen nalaeten met dese bekent te maecken en met eene de 
oorsaecke van dit Ons schrijvens, en waerom noyt selfs tot noch geschreve hebbe, vooreerst 
dewijle Neef Saliger met VR. best bekent en de gantsche handelinge en onderlinge 
gemeenschap met VR. geslooten en tot noch toe onderhouden heeft; ten anderen dat mijn 
meeninge in de fransche tale of eenige andere soo wel niet kan uytdrucken, hoewel die (Godt 
lof) lesende redelijck versta en mede kan behelpen, hebbe mi evenwel de vrijpostigheyt 
genomen, bij dese gelegenheyt, int Nederlants aen VR te schrijven, niet twijfelende, dewijle 
VR een Hooghduyts geboren zijt Onse taele, mede sal bekent zijn; met versoeck wanneer sult 
gelieve te antwoorden, sulx int Latijn, frans of Hooghd<uy>ts gelieft te doen, en niet int 
Italiaens, als dat ’t minst verstaende, om te minder gedrongen te zijn, andere te laeten lesen, 
en onse onderlinge handelinge bekent te maecken;’ Vanuit een gezond zakeninstinct had 
Kircher het drukkerhuis Janssonius van Waesberghe-Weyerstraet vanaf 1660 het monopolie 
op publicatie van zijn schrifturen gegund. Dit moet de firma geen windeieren gelegd hebben; 
in het bijzonder de Mundus subterraneus en China illustrata zijn goed verkocht en hebben 
zelfs vertaalde uitgaven beleefd, o.m. in het Nederlands. Een korte blik in het weinige dat van 
Kirchers correspondentie met het drukkersduo in zijn archief bewaard is, leert dat Kircher aan 
Weyerstraet in het Italiaans schreef en deze hem in het Frans; na diens dood schreef hij 
Janssonius inderdaad in het Latijn. Het vroegste blijk daarvan is de kladversie van een 
dankbriefje dat Kircher namens Paus Alexander VII op 30 maart 1667 opstelde om diens 
erkentelijkheid aan Janssonius over te brengen voor de vriendelijkheid waarmee deze 
Alexanders naam aan een ‘zeventalig Alexandrijns bijbelwerk’ had willen meegeven, wat 
hem een des te verdienstelijker burger in de Republiek der Letteren maakt (APUG 558, f. 
086r; ID 1083). [Met ‘Alexandrinorum Septilinguium Bibliorum opus’ doelt Kircher op de 
om zijn unieke papierkwaliteit en druklettertypen befaamde, naar zijn drukker resp. 
uitgever/sponsor Vitré- of Le-Jaybijbel geheten polyglot, alias Polyglotte de Paris (Biblia 
Polyglotta hebraice, samarit., chald., syr., graece, lat. et arabice: cura et studio Guidonis 
Mich. Le Jay), Parisiis, typis Ant. Vitray  (=Vitré) 1628-1645), zoals deze in de ramsj bij 
Janssonius quasi-nieuw te koop werd aangeboden onder de titel ‘Biblia Alexandrina 
Heptaglotta (…) Lutetiae-Parisiorum, prostant apud Joannem Janssonium a Waesberge, 
1666.’ Er bestaan inderdaad exemplaren met een zo geformuleerd titelblad: A.M. Ledeboer, 
Het geslacht Van Waesberghe (…), Rotterdam 1859, p.113. Het Parijse megaproject had als 
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Zestien talen is veel, en ook na aftrek van de taal der hiërogliefen, 
waarvan Kircher een voze tolk gebleken is,5 vormt de rest nog een respectabele 
polyglot. Dit essay beperkt zich tot een enkel staaltje van Kirchers Hebreeuws. 

2. Een goed begin? 

In het archief bevindt zich een geïsoleerd blad waarvan, in Kirchers hand, alleen 
het recto beschreven is; het wordt hier weergegeven als Afb.1, met ernaast een 
diplomatische uitgave in Afb.2. Verdeeld in twee kolommen geeft het folio links 
Hebreeuwse tekst en rechts de Latijnse vertaling daarvan. Op het verso is een 
papiertje geplakt met een enkele א, op te vatten als ‘Nr.1.’ M.a.w., de paginering 

loopt averechts, een praktijk die niet alleen de standaard is bij Hebreeuwstalige 
geschriften, maar toentertijd ook vaak werd aangehouden voor tweetalige 
uitgaven, met het Hebreeuws op de rechter- en de Latijnse versie op de linker- 
pagina. Wat hier voor ons ligt, moet inderdaad Kirchers eerste aanzet tot zo’n 
bilingue zijn, te weten van het Fabel-, of liever Parabelenboek van Barachja ha-
Naqdan6, toen al ruim vier eeuwen oud en traditioneel bekend onder de titel 
 Vossenfabels. Het project nam de enige gedrukte uitgave van de ,ִמְׁשֵלי ׁשּוָעִלים

                                                                                                                                                                                     
paradepaardje van de jezuïeten en hun linguïstisch intellect moeten schitteren, maar liet 
drukker en uitgever failliet gaan. Paus Alexander VII zal zijn zegen aan de Amsterdamse 
verkooptruc hebben willen geven, omdat hij oude vrienden was met onze jezuïetische pater, 
reeds als  kardinaal Chigi; vgl.Ch. Nodier, Bibliothèque sacrée grecque-latine: comprenant le 
tableau chronologique, biographique et bibliographique des auteurs inspirés et des auteurs 
ecclésiastiques, depuis, Moïse jusqu'à Saint Thomas-d'Aquin, Parijs: Thoisnier-Desplaces, 
1826, 103-104.] 
Dat een jezuïet die in Rome sub aegide Papae woonde en werkte zijn geesteskinderen in het 
centrum van de gereformeerde Republiek, of all places, ter wereld kon laten komen, mag een 
lichtend voorbeeld van intellectuele tolerantie heten; à propos, Janssonius gaf tegelijkertijd 
Gijsbert Voetius uit, bien étonné de se trouver ensemble. Overigens heeft Stolzenberg 
aannemelijk gemaakt dat de Amsterdamse boekenfirma al tien jaar eerder een stevige hand 
had in de distributie van Kirchers boeken; zie D. Stolzenberg, Egyptian Oedipus: 
Antiquarianism, Oriental Studies & Occult Philosophy in the Work of Athanasius Kircher 
(PhD Diss.), Stanford University 2004, Appendix 3. 
5 Stolzenberg, Egyptian Oedipus, heeft nog eens laten zien (Ch.5; p.237, 328) dat Kircher er 
niet op uit was de natuurlijke taal achter de hiërogliefen te reconstrueren, laat staan de 
grammatica ervan te beschrijven. Als iedereen vóór Champollion meende hij immers dat de 
heilige karakters in het geheel geen normale taal uitdrukten, maar langs zuiver zinnebeeldige 
weg een verborgen wijsheid vertolkten. De natuurlijke taal van de oude Egyptenaren was 
volgens hem het Koptisch geweest; zou hij niet verdwaasd geweest zijn door het in zijn dagen 
weer virulent geworden neoplatonisme, dat in zijn mysticisme positieve kennis verfoeit, dan 
had hij met deze correcte hypothese in beginsel de obelisken kunnen ontcijferen. De Oedipus 
is als queeste naar de verloren wijsheid sinds Adam ook slechts ten dele aan de 
hiërogliefenproblematiek gewijd, in deel I; deel IIb behelst de joodse Kabbala. 
6 Moderner meestal aangeduid als Berechja/Berekhy/ja (ben Natronaj/y/i) ha-Nakdan. 
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Hebreeuwse tekst (Jozef ben-Jacob van Padua, Mantua (Mantova), 15587) als 
uitgangspunt, zonder deze trouwens ooit met name te noemen, die goeddeels 
ongevocaliseerd is en gedrukt in de lastige rabbijnenletter (‘Rasji-schrift’), om 
die in kwadraatschrift en gevocaliseerd en gepuncteerd opnieuw uit te geven en 
door een Latijnse vertaling voor de Respublica Literaria te ontsluiten. Het is 
daar pas 25 jaar later daadwerkelijk van gekomen, door toedoen van Kirchers 
leerling Melchior Hanel S.J., die in 1661 te Praag een door hem gevocaliseerde 
heruitgave van de Padua-editie vergezeld van zijn eigen Latijnse vertaling 
uitbracht, met reguliere paginering. Kircher is blijven steken in het ontwerp van 
Fabel Nr. 1, dat weinig meer zal blijken dan een probatio pennae. 
 

3. Eindelijk een boek 

Het loont iets dieper op deze geschiedenis in te gaan, aan de hand van de voor-
redes waarmee het jezuïetenkoppel zich tot de beoogde lezer van de Praagse 
Barachja richt.8 

Kircher heeft zijn voorwoord niet alleen ter aanbeveling geschreven, maar 
ook ter goedkeuring (comprobatio), als kerkelijk censor; hij is dus zowel per-
soonlijk als functioneel betrokken. Hij begint ermee te vertellen hoe hij bijna 25 
jaar terug van de beroemde maecenas Peiresc een Hebreeuwstalig boekje had 
ontvangen, מׁשלי ׁשּועלים getiteld, oftewel Parabolae Vulpium, opdat hij het 
werkje, waardoor de gever zeer gesticht was, in het Latijn zou vertalen teneinde 
het erin verborgen onderricht zo voor een breder publiek toegankelijk te maken.9 
Gevoelig voor dit appèl, dat door velen werd ondersteund, schortte hij zijn 
drukke werkzaamheden rigoreus op en zette zich aanstonds aan het lezen, ook 
om eens met eigen ogen te zien of de inhoud van het geschrift de faam die het 
aankleefde werkelijk rechtvaardigde. Al gauw in opperste verrukking geraakt 
(praefervido quodam aestu mentis abreptus) las hij het in een paar dagen uit en 
stelde vast dat het werkje zijn reputatie waar maakte. Barachja’s boekje is 
namelijk geestig en vindingrijk en zeer geslaagd in zijn scherpzinnige en gevatte 
uitspraken (argutiae apophthegmataque). De verteller weet met beknopte fabels 
                                                           
7  Met dit of soms 1557 als verschijningsjaar staat deze (eerste) druk van het boek 
bibliografisch geregistreerd; F. Goldschmidt, Mischle Schualim/Die Fuchsfabeln des Berekhja 
Ben Natronaj. Nach der ersten Ausgabe herausgegeben und eingeleitet, Berlijn 1921, p.X-XI 
merkt op dat in werkelijkheid de druk begonnen is in 1557 (titelblad) en na onderbreking door 
anti-joodse maatregelen pas twee jaar later afgekomen (kolofon). 
8 Het geluk heeft gewild dat de te Werkhoven woonachtige schrijver van dit essay gebruik 
heeft kunnen maken van een exemplaar in het bezit van Antiquariaat Forum in het naburige   
’t Goy; voor de vriendelijke toestemming van directeur S.S. Hesselink het zeldzame boek 
aldaar te komen bestuderen en fotograferen past hier een hartelijk woord van dank.  
9 In de vroege jaren ’30 van zijn eeuw hield Kircher verblijf te Avignon en onderhield daar in 
de Provence een levendig contact met deze senator, patroon van kunsten en wetenschappen, 
voluit Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, te Aix. 
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(apologi), die de gedragingen van dieren op innemende wijze beschrijven, de 
lezer moeiteloos voor zich te winnen en hem met de speelsheid van het dierlijk 
model de ernst bij te brengen voor wat maatschappelijk en zedelijk verkieslijk of 
verwerpelijk is. Na aldus ook zelf voor Barachja’s verlokkingen te zijn 
gezwicht, nam hij onmiddellijk de vertaling ter hand met het van hem 
welbekende enthousiasme (solito mentis ardore). Al gauw echter noopte hem 
een niet te stoppen cascade van dringender werkzaamheden tot uitstel na uitstel, 
tot het jaren later zover was dat hij moest vrezen ervan beticht te worden zijn 
beloften niet te houden (metus malae fidei notae), daar hij zijn vertaling reeds in 
catalogi van op handen zijnde boeken aangekondigd had.10 Toen kwam ‘niet 
zonder de beschikking van de goddelijke Voorzienigheid’ de getalenteerde 
Melchior Hanel S.J. op zijn pad, die tijdens zijn studieverblijf in Rome met 
zoveel vrucht Kirchers private lessen Hebreeuws volgde, dat hij in korte tijd met 
zijn beheersing van de rabbijnse geschriften het respect van de experts wist af te 
dwingen. Na enige aandrang verklaarde deze leerling zich graag bereid om in 
plaats van de meester het vertaalwerk eindelijk ten uitvoer te leggen. In zijn 
voortvarendheid had hij de klus binnen een jaar geklaard, met zo’n bevredigend 
resultaat dat Kircher er als eindverantwoordelijke op wat kleinigheden na niets 
aan af of toe hoefde te doen. Hanels boek krijgt derhalve zijn volmondig fiat, 
‘opdat, mocht er voor de Republiek der Letteren iets van nut en voordeel uit de 
lezing van dit werkje voortvloeien, deze weet dat dit volledig op het conto van 
de genoemde vertaler te stellen is.’ 

Uit deze woorden kunnen we het volgende leren. Kircher had de Padua-
uitgave in persoonlijk bezit; allicht is die gebruikt in zijn Hebreeuwse lessen. 
Het blad in zijn archief met Barachja’s Fabel Nr. 1 zal de neerslag van zijn ge-
fnuikte beginnersgeestdrift zijn en kan op zijn vroegst van eind 1635 dateren.11 

                                                           
10 In een brief aan Christian Augustin Flader (31 okt. 1665; APUG 558, f. 019r; ID 1019) ant-
woordt Kircher op diens verzoek, of hij hem exemplaren van zijn ganse in catalogi genoemd 
oeuvre wil sturen, dat hij helemaal geen boeken meer in bezit heeft: de complete voorraad van 
oudere titels is opgekocht door boekhuis Janssonius, tot wie verzoeker zich gelieve te wenden. 
Veel van de verlangde boeken zijn nog niet gedrukt. Van de aangekondigde vertalingen van in 
verschillende talen geschreven boeken is er nog geen vertaald, behalve Barachja’s Parabolae 
vulpium, dat M. Hanel, Parabolae vulpium Rabbi Barachiae Niqdani. translatae ex Hebraica 
in linguam Latinam, Praag: Typographia Universitatis, 1661, heeft gepubliceerd. 
11 Nauwkeuriger geciteerd zegt Kircher dat er sedert de schenking van het boek ‘bijna een 
periode van  vijf lustrums verstreken is.’ Hij moet dit dus geschreven hebben laat in het 
vijfentwintigste jaar sindsdien, kort voor de vijfentwintigste verjaardag ervan. Met ‘bijna’ 
(fere) zal een tijdspanne van enkele weken tot een paar maanden bedoeld zijn. Indien Hanels 
Parabolae vulpium vroeg in 1661 zijn uitgekomen en Kircher zijn voorbericht reeds in 1660 
zo ver van tevoren schreef, dat de aanstaande verjaardag van de schenking nog binnen dat jaar 
viel, komen we voor het folio met Kirchers eerste proeve op de terminus post quem van eind 
1635. Indien Hanels boek laat in 1661 van de pers is gekomen en Kircher zijn woorden zo 
kort van tevoren schreef, dat de verjaardag van de schenking pas in het jaar daarop zou vallen, 
komen we op begin 1637 als terminus ante quem. Een en ander mits het tweetalig ontwerp 
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Het doel dat Kircher voor ogen staat is primair een Latijnse vertaling te 
verschaffen. Over een heruitgave van de Hebreeuwse Padua-editie spreekt hij 
nergens met zoveel woorden; deze optie valt redelijkerwijs af te leiden uit de 
vormgeving van zijn eerste ontwerp en de tweetaligheid van Hanels boek, welke 
deze uitdrukkelijk een wens van de initiatiefnemer noemt. Kirchers motief is 
tweeërlei: verholen wijsheid uit te mijnen tot verbetering van het mensdom en 
geestverwanten onder de literaire bekoring van een amper gekend auteur te 
brengen.12 Hoewel hij zijn jongere ordegenoot alle eer geeft, vlakt hij zijn eigen 
bijdrage bepaald niet uit. Zijn eigen verzuim wijt hij aan de beslommeringen 
waardoor een drukbezet man geplaagd wordt. 

Dat Kircher in weerwil van zijn enthousiasme zo lang met de Parabolae 
is blijven rondzeulen, heeft nog een andere, inwendiger oorzaak, die in de brief 
aan Flader aan het licht treedt. Veelbetekenend is al zijn mededeling dat van de 
in het vooruitzicht gestelde publicaties het de vertalingen zijn, waarvan er nog 
niet een tot stand gekomen is. Anderssoortige boeken zijn wel voor een deel 
verschenen of in druk. Dit doet al vermoeden dat vertalen niet zijn fort is. In alle 
openhartigheid bekent hij Flader vervolgens dat hij de vertaling van de intussen 
wel verschenen Parabolae vulpium had uitbesteed aan Hanel ‘van oordeel zijnde 
dat het zinvoller is mijn eigen vindingen in boekvorm tot nut van het algemeen 
uit te brengen, dan mijn tijd ermee te verdoen als een zakkendrager andermans 
werk van niet zo groot gewicht over te brengen.’13 Mooi gezegd en onthullend.14 

4. Een schoolboek 

In zijn wenken aan de lezer ruimt Hanel voor zijn leermeester ogenschijnlijk een 
prominente rol in bij de totstandkoming van het boek. Hij benadrukt dat het uit 

                                                                                                                                                                                     
inderdaad het tastbaar getuigenis is van die allerprilste vertaalarbeid aan Peiresc zijn boekje, 
welke hij vertelt destijds zo resoluut te hebben aangevat. 
12 In zijn Oedipus I, 39 roemt Kircher de Vossenfabels om dezelfde redenen, in een paragraaf 
over vorm en functie van Parabolae, Adagia en Apologi bij oriëntaalse auteurs, en in het rui-
mere kader van zijn revue van bronnen van oude wijsheid; hij zegt: ‘Van de oosterlingen zijn 
het onder anderen de Hebreeën en Arabieren die zich geregeld bedienen van fabels (apologi) 
om de menselijke zeden te fatsoeneren en vervolmaken; tot dit genre behoort dat werkje van 
R(abbi) Barachia Nikdan, dat hij  משלי הׁשעלים, d.w.z. Vossenparabelen noemt, waarin hij op 

bijzonder knappe wijze vanuit de gedragingen van dieren menselijke gedragingen aan de kaak 
stelt, laakt en verbetert.’ 
13  Melius expedire judicans, meas inventiones proprias per libros publico bono prodere, 
quam alienis laboribus non tanti momenti bajulorum more transferendis, tempus perdere; 
APUG 558, f. 019r-f. 019v; ID 1019. 
14 Hij vervolgt met de mededeling dat zijn Mundus subterraneus juist bij Janssonius is uit-
gekomen en in Duitsland zo gewild is dat men het boek er van gretigheid uit elkaar schijnt te 
trekken; Flader moet het zeker kopen, indien hij in de wonderen der natuur geïnteresseerd is; 
ondertussen staat in Amsterdam de China illustrata op stapel. 



 8 

diens wil voort is gekomen.15 Om kritiek bij voorbaat te smoren besluit hij zijn 
voorbericht zelfs met het apodictum Αὐτὸς ἔφα. Anderzijds heeft Kircher – 
met diens eigen voorrede– hem tot zijn opluchting willen vrijwaren van de 
verdenking van roof en dat hij met andermans veren pronkt of diens oogst 
inzamelt. 16  Toch neemt hij subtiel afstand van de auctor intellectualis. Hij 
vertelt de lezer hoe hij terug in Praag met de door Kircher goedgekeurde (post 
Kircherianam censuram) versie van zijn vertaling op zoek ging naar een 
geboren jood om de laatste fouten eruit te halen en de Latijnse weergave te 
perfectioneren. Deze vond hij in Louis de Compiègne, een katholieke bekeerling 
van rabbijnse komaf en zodoende doorkneed in de Hebraica, die bovendien goed 
Latijn sprak. Met diens hulp heeft hij het uit Rome meegebrachte manuscript 
aan een revisie onderworpen. 

In aanmerking nemend dat Kircher leed onder permanente werkdruk en 
chronische gehaastheid, met daarbij gevoegd zijn misprijzen voor het vertaal-
métier, mogen we veilig aannemen dat zijn daadwerkelijke bijdrage aan de 
Parabolae vulpium gering is geweest en in weinig meer zal hebben bestaan dan 
het verlenen van zijn goedkeuring aan het door Hanel bereikte resultaat.17 Aan 
de bezorging van de Hebreeuwse tekst heeft hij, behalve het enkele idee van een 
tweetalige uitgave, part noch deel gehad. Dit onderdeel is echt Hanels Anliegen. 
Een lezervriendelijke heruitgave van de Padua-tekst blijkt voor hem hierom des 
te wenselijker, omdat hij vooral een pedagogische bedoeling met het boek heeft: 
hij wil het gebruiken in de praktijk van het Hebreeuws onderwijs (tyrocinium). 
Dit is een nieuw motief, dat we van Kircher nog niet kenden.18 Tot zijn spijt 

                                                           
15 In de uit de brief aan Flader eerder aangehaalde passage beweert Kircher dat Hanel zijn ver-
taling maakte me sic volente et cooperante, ‘op mijn wens en in samenwerking met mij.’ Op 
zijn beurt stelt Hanel in zijn dedicatie terughoudender het boekje te hebben tot stand gebracht 
illo volente et probante, ‘op zijn wens en met zijn goedkeuring.’ 
16 ἀλλώτριον ἀμῶν θέρος. 
17 Zie boven, voetnoot 15. 
18  Lesgeven had niet Kirchers hart, al hadden zijn superieuren, ondanks zijn gemis aan 
prudentie, bepaald dat daarin zijn geschiktheid lag, of liever misschien zijn bruikbaarheid. De 
eerste tijd van zijn academisch leven, in Würzburg en Avignon, had hij de taak wiskunde te 
doceren plus enig Hebreeuws en Syrisch. In Rome is hij meestentijds van zulke nederige 
plichten vrijgesteld geweest om zich, een Universiteitsprofessor avant la lettre, onverdeeld te 
kunnen wijden aan zijn grootse onderzoekingen. Toen hij daar opnieuw moest gaan doceren, 
reageerde hij rancuneus jegens zijn meerderen; die hadden destijds al een melancholisch tot 
cholerisch temperament bij hem geconstateerd (Stolzenberg, Egyptian Oedipus, p.80, n.26). 
Talen onderwees hij er later privaat. Hij heeft nochtans dankbare leerlingen gekend: een van 
hen prijst de Magister (in de mathematica biceps) met de spitsvondige hyperbool dat de 
landstreek Latium, die zijn naam van ‘land van verborgenheid’ traditioneel ontleent aan het 
gegeven dat Saturnus zich er voor Juppiters wraak had verborgen –latere-, sinds Kirchers ver-
lichtingsarbeid voortaan beter –naar patere, ‘open liggen,’ ‘zichtbaar zijn’– Patium kan heten 
(APUG 560, f. 059r-f. 019v; ID 1282). 
En passant hoort de moderne lezer hier van de praktijk dat de Societas Jesu haar recruten 
(tyrones) toentertijd onderwierp aan regulier onderricht in het Hebreeuws; deze tucht zal ook 
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heeft hij hier geen perfect resultaat kunnen afleveren. De Praagse 
universiteitsdrukkerij bezit namelijk voor Hebreeuws een armzalige letterkast. 
In het bijzonder de letters met dagesj zijn er slecht vertegenwoordigd en ook de 
eind-kaf  met sjwa en qamets en de mappiq ontbreken. Hij heeft de 
onvolmaaktheid van zijn punctuatie en vocalisatie echter op de koop toe 
genomen en niet willen volstaan met een reproductie van de zo goed als 
ongevocaliseerde Padua-tekst. 19  Zo heeft hij dus zijn Hebreeuwse 
tekstbewerking toch maar gepubliceerd, omdat zijn leermeester het zo gewild 
heeft en zijn werk aan dit onderdeel anders verspilde moeite zou zijn geweest, 
en, meer nog, terwille van zijn vrienden en leerlingen, die met een kale 
consonantentekst niet uit de voeten zouden kunnen. Een didactische kwaliteit 
ervan, die hij niet speciaal aanroert, is de doorlopende plaatsing van de meteg bij 
elke lettergreep met hoofdklemtoon; de pro- en enclitica uitgezonderd zijn zo 
alle woorden van dit leesteken voorzien. 

5. Fontibus nunc bibendum est! 

De fabel waarmee Barachja zijn Vossenfabels opent, volgt hieronder in vier-
voud. Na de foto (Afb.1,) en de transcriptie (Afb.2) van Kirchers eerste proeve 
van bewerking (=Kir) en vervolgens Hanels Hebreeuwse versie (= Han; Afb.3, 
t/m vs.16b), vindt de lezer de genormaliseerde Hebreeuwse tekst, met toe-
voeging van een versnummering en gecompleteerd door een variantenapparaat. 
De tekstbasis is daarbij dezelfde als de hunne, die van de Padua-editie (=Jos), 
die een niet-critische is. Gebruikt is het exemplaar van de Leidse Universiteits-
bibliotheek, afkomstig uit de nalatenschap van niemand minder dan Scaliger; 
principieel zijn onze tekst en die van Hanel dus gelijk. De Padua-tekst is 
naderhand ongewijzigd heruitgegeven door Goldschmidt (=Gol), in onge-
vocaliseerd kwadraatschrift en verlucht met houtsneden. De jongere uitgave van 
Haberman (=Hab), evenmin een critische, stoelt op een andere tektsvorm, die 
sterke afwijkingen vertoont; hij biedt zijn tekst bovendien gevocaliseerd aan.20 
Hadas heeft zijn vertaling21 op deze teksteditie gebaseerd. 

                                                                                                                                                                                     
Kircher met deze taal hebben laten kennismaken (vgl. Stolzenberg, Egyptian Oedipus, p.77, 
n.16). De wel eens gehoorde mening als zou kennis van de bijbeltalen een typisch protestantse 
eis aan het kerkelijk kader zijn, verdient dus nuancering. 
19 Ook Hanel, Parabolae vulpium, vermeldt de editio princeps nergens met enig bibliografisch 
detail. Dat deze het is die hij bewerkt heeft, aan de hand van Kirchers exemplaar te Rome, 
blijkt uit zijn opmerking ‘… het boek (…), zoals ik het gekregen had, gedrukt met alleen maar 
lopende letters en zonder enige punctuatie, als ik de liederen (carmina) buiten beschouwing 
laat.’ De Padua-editie vocaliseert inderdaad uitsluitend de ִׁשיִרים, al is het summier. 
20  A. M. Haberman, ִמְׁשֵלי ֻׁשָעִלים ְלַרִּבי ֶּבֶרְכָיה ַהַּנְקָּדן / Mišley šualim lerabbi Berakhyah 
Hanaqdan, Jeruzalem: הוצאת ׁשוקן/Šoqen (=Schocken Publishing House), 1947. 
21  Fables of a Jewish Aesop. Translated from the Fox Fables of Berechiah ha-Naqdan, 
Boston: Godine, 2001. 



 10 

 
 

Fig 1. APUG 568 - f.307r - ID 2901 
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Fig 2. APUG 568 - f.307r - ID 2901, diplomatische transcriptie22 
 

 

 

 

                                                           
22 Als .pdf-bestand te raadplegen op de website van het Kircher Project, achter het origineel. 
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Fig 3. M. Hanel - Parabolae vulpium, p.4 
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    ּוְבֵהמ�ת2   ְוַחּי�ת1ַאְרֵיה

  ִּכי ָימּו. ּוָמָטה ָיד�׃5ְוִיְתַהְּפכּו.  ַקְרֵני ה�ד�4 ָעִׁשיר ַרִּבים ְּבֵעת3א�ֲהֵבי
 

ּוְכָסָליו ָמְלאּו ִנְקֶלה׃. ן ָהָיה ח�ֶלה ָזֵקַאְרֵיה  6א .1 

 2.  ָהָיה ל�׃8ְולֹא נ�ַדע ֶמה.  ַנְפׁש� ַּבֲעָמל�7ִּתְקַצרַו

ָהַאְרֵיה׃ ְוִלְרא�ת ַמֶּפֶלת.  א� ִאם ִיְחֶיה9ם ָימּותִא  .3 
ִמָּכל־ַקְצֵוי־ֶאֶרץ ְנִׁשָּיה׃. אּו ָכל־ְּבֵהָמה ְוַחָּיהָּב  .4 

׃13 ִּתְלָאת�12ְוֵיׁש ִלְרא�ת.  א�ת�11 ִלְרא�ת10ׁש ֵמַאֲהָבהֵי  .5 

 6.  ִמי ַאֲחָריו מ�ֵל.׃14ְוֵיׁש ָלַדַעת. ֵיׁש ְלַקֵּבל ָמְׁשל� ה�ֵל.ְו

 7.  ַחי א� ֵמת׃19ִאם ע�ֶדּנּו. 18 ֶּבֱאֶמת17־לֹא נ�ַדע16 ַעד15ֶּיְחֶלהַו

ָלִריק ּכֹח�׃אּוַלי ַּתם . 21 ַוְיַנְּגח�20ָּיב�א ַהּׁש�רַו  .8 

 9.  ָאְזַנִים׃23 ִּבְבַדל22ְוַהּׁשּוָעל ְנָׁשכ�. ָהֵעֶגל ְרָמס� ָבַרְגַלִיםְו

 10.  ְוָאַבד ְׁשמ�׃25 ָימ�ת24ַוּתֹאֶמר. ָרֵחל ִּבְזָנָבּה ְמַמֶּׁשֶׁשת ְׂשָפמ�ְו

׃27272727 ִׁשָּניו27 ְּבָחָצץ26ַוַּיְגֵרס. ַהַּתְרְנג�ל ְמַנֵּקר ֶאת־ֵעיָניוְו  .11 

ִּכי ָׂשְמחּו־ב� א�ְיָביו ַוְיק�ֵנן׃.  רּוח� ֵאָליו ַוִּיְתּב�ֵנן28ָּיָׁשבַו  .12 

ְוה�ִדי ְלֵאיִדי׃. ְוִכי ָהַפ. ּכַֹח ָיִדי.  ְמֵתי ס�ִדי31 ֲאֶׁשר ִּתֲעבּוִני30־ַלּי�ם29ֵהא .13  

ִלים ְור�ִדים׃ ָעַלי מ�ְׁש33....34ָהיּו.  ַלֲעָבִדים32 ִמֶּקֶדםיּו־ִליַוֲאֶׁשר ָה֫  .14 

38׃37ִלי ְּכא�ֲהִביםיּו־ ָה34֫....36ֲאֶׁשר.  ִלי ְלא�ְיִבים35ַנְהְּפכּוְו
 .15 

׃40ִריֶקַּ֫בֲחַמת 40ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעם־ָנִדיב . ִריֶזה ַהֶּמ֫ 39ִבְרא�ת�ּו  .16 

41ַוְיק�ֵנן ַעל־ֶזה ְּבִׁשיר�׃. ִּיְתַהֵּפ. ַעל־ִציר�ַו
 .17 

 

 18.   ֶרֶגל46    ָנְׁשקּו45 ָראִׁשים44         ָרַבץ43     ִלְפֵני ֵעֶגל42ֵיהּה ִּכי ַאְרָה

 19.  ֶדֶגל51          נ�ְשֵאי50   ּוְבֵני ֶׁשֶקר49 ַּבִּטיט48 ָאמ�ן         ִנְרַמס47ֶגלֶּד

54ל ָיֵג53   ַּגם ִאיׁש ָאֶון         ִלְמא�ד52525252 ע�ֶלה52ַרד ר�ֶדה           ֵואִוילָי
 .20 

 21.  ִליִמין        ַהְּכמ� ֵׁשָגל57     ִנְּצָבה56 ֶאל ִׁשְפ־   ָחה ִנְכְּבָׁשה55ֶמתֱא

 22.        ִּבְׂשַפת ר�ֵגל61 ִּכי ַה־     ֶּׁשֶקר ְלָקָחם60     ֱאֶמת59 ֶאל58ין ֶרֶגלֵא
 

64ְּׁשֵכיָניו א�ת� ַיֲעב�ד׃ ִמ63ָּכל־ֶאָחד ְוֶאָחד.  ְּבָאָדם ָמֵלא ע�ֶׁשר ְוָכב�ד62ָמָׁשל .23  

ִּכי ָימּו. ּוָמָטה ָיד�׃. ִאם ַיִּגיַע י�ם ֵאיד�ְו  .24 

׃דּוִיְתָּפָרּ֫וֵמָעָליו . 66דּו ְוַיֲעמ֫�65ִיְתעּוֶּנֶגד ִמ  .25 
׃67ּורָּב֫חְָוִיְמֲאסּו ֵאת ֲאֶׁשר . ִצְדָקת� ִמֶּמּנּו ָיִסירּוְו  .26 
 27.  70׃רּו ִיְתַנָּכ69֫ל�ֵּכן ֶלָעִׁשיר ֶׁשּנ�ַרׁש ְׁשֵכיָניו . ָיִמירּו ְּכב�ד� ְבָקלֹון 68םַּג
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5.1.Varianten 
////ְוַה .Han | 2 ְמַׁשל ַאְרֶיה ,Kir ֲאִרֵיה .1  Kir | 3. הֵביֲא֗ו  Kir | 4. ָּב////  Kir | 5. ָוִיֶתַהֵפכּו Kir | 6. 
– Han | 7. ותקצור Kir | 8. ָמה Han | 9. ת�ָימ Han | 10.  .Hab | 12 ְלַבֵּקר .Kir | 11     בת\
לא\ .Kir | 15 דעת .Hab | 14 ְּתָלָאת� .Kir | 13 לארות  Kir | 16. +ֲאֶׁשר Hab | 17. מדע 
Kir | 18. ֶמת ////ַמ .Kir | 20 עודינו .Han | 19 ְּבֶאֽ  Han | 21. �ַוִיְנְגח Han | 22. + ַּבִּׁשַּנִים.  Hab 
ֹ .Han | 24 ִּבְּבַדל .23 | ר׃אַמַ֫וּת  Hab | 25. ָמַתי ָימּות Hab | 26. ַוִיְגַרס Han | 27.ֶּבָחָצץ Hab 
 .Han | 31 ָלי�ם .Hab | 30 ָהּה ,Gol הה .Kir | 29 ויש .Han | 28 ִׁשיָניו ,Kir Jos ׁשיניו .27 |
////ְּתָע  Han | 32. – Hab | 33. – Hab | 34.  אׁשר... היו  – Kir, aberr. oc. | 35. ּוְוֶנֶהְפּכ  Hab 
////ב .Hab | 37 ִמֶּקֶדם+ .36 |  Kir, ְל////  Hab; אוהבים gecorrigeerd in ביםייייאו  Kir | 38. Hab 
voegt hier het epimythium in (vgl. beneden, voetnoot 59). | 39. ִתי�ַוֲאִני ֶבֶרְכָיה ִּבְרא 
Hab | 40. ְּבֶקִרי Hab | 41. i.p.v. dit vers: ֹאַמר ַעל־ֶזה ְּבִׁשיִרי׃ָוֶאָּׂשא ְמָׁשִלי ָו  Hab, + ִׁשיר  
Kir | 42. ֲאָרִיים Hab | 43. ֶע////  Kir | 44. ָרְבצּו Hab | 45. ַר////  Kir, ְוָר////  Hab | 46. ָנִש////

 Kir | 
////ָש .Kir | 50 ָּבִטיט .Hab | 49 ַרְגֵלי ֱאמּוִנים ָרְמסּו .Jos | 48 ֶּדֶּגל .47  Kir, ְׁשָקִרים Hab | 51. 
////נ�ֵש  Kir, ְׂשאּוָנ  Hab | 52. ָואִּו////  Kir, ַוא////   Han, ֶּדה ַוא�ָיַרּד ר////  Jos | 52. \ֵלה  Kir |53. ִלְּמ////  
Kir Han | 54. i.p.v. dit vers: ַוֵּיְרדּו רִֹדים ְוָהְעִויִלים   עִֹלים ְוִאיׁש ָאֶון ְמֹאד ָיֵגל  Hab | 55. 
ֶמת ,Jos Kir ֶאֶמת ָחה ִנְכְּבָׁשה ַהּי�ם ְלִׁשְפ .Hab | 56  ֶוְאֶמת ,Han ֶאֽ  Hab | 57. +ְכָבר Hab | 
////ֶא .Hab | 60 ָלֱאֶמת .Hab | 59 ַרְגַלִים ,Jos ֶרֶּגל .58  Kir Jos, ֶאֶּמת Han | 61. ָלְקָחם Kir 
(corr.) Han, ְלָקָחן Hab | 62. ַמַׁשל Kir; Han laat het epimythium geheel 
ongevocaliseerd; ְוַהָּמָׁשל Hab, vgl. n.38 | 63. אחד ואחד Han, ְוָכל־ֶאָחד Hab | 64. 
////ַיֲע .Hab | 66 ִנְגעּו .Kir 65 ועובוד  Hab | 67. \רי  Han | 68. נם Kir | 69. לא Kir | 70. dit 
vers – Hab (vgl. beneden, voetnoot 59) || 

5.2. Evaluatie van de varianten23 

Kircher heeft zijn consonantentekst slordig afgeschreven, maar zijn kopieer-
fouten zijn in zoverre leerrijk, dat ze inzicht geven hoe varianten de tekst-
overlevering kunnen insluipen. Gelijkende letters: 2, 10, 37, 64, 68; 17: de 
combinatie van de rabbijnenletters (Garamone) נו lijkt veel op מ.  Metathese: 12. 

‘Schreibhörfehler:’ 69. Omissies: 28 (repercussie van vss. 5-6?); van een hele 
regel door aberratio oculi: 34; deze fout genereert op zijn beurt een tweede 
variant: de vss. 14-15 zijn chiastisch opgebouwd, zodat Kircher door zijn 
weglating 14b-15a het nu zinloze tweetal ‘dienaren’- ‘vrienden’ overhoudt; met 
een bewuste ingreep wijzigt hij dan אוהבי in אויבי (wellicht tevens een echo uit 
de overgeslagen woorden). Voor een veelschrijver als Kircher maakt de schrift-
ductus een wat onbeholpen indruk, iets wat bevestigd wordt door andere 
Hebreeuwse passages in zijn archiefstukken.24  

                                                           
23 De nummers slaan op bovenstaand variantenapparaat. 
24 Zo is er het ontwerp voor een drietalig drempeldicht (Epigramma τρίγλωσσον (Honori 
Alphonsi Konii), APUG 560, f. 048r; ID 1275; zie beneden, Afb.4), waarvan, hoewel het 
‘voor de vuist weg’ (ex tempore) was gecomponeerd, de Latijnse en Griekse strofen, beide 
een paar disticha in elegische versmaat, in volleerde meesterhand geschreven zijn, het Grieks 
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Wat betreft Kirchers vocalisatie: die is soms op het onbegrijpelijke af: 1, 
3, 5, en voldoet niet aan de regelen der kunst; er heerst met name weifeling 
tussen serê of segol: 43, 52, qames of patah: 49, 62;25 alleen in de liedpassage, 
die al in zijn origineel summier gevocaliseerd is, is ze betrekkelijk foutloos. Een 
zelfde beeld rijst op uit andere specimina als het genoemde epigram. 26 
Natuurlijk moeten we bedenken dat het in de eerste plaats het post-bijbelse 
Hebreeuws was, waarmee Kircher vertrouwd was en vocaliseren derhalve een 
hem onwennige bezigheid; deze omstandigheid kan de redundante matres 
lectionis verklaren: 7, 19, 27. 

Als punctuator levert Hanel beter werk af; maar zie 1. Soms figureert de 
dagesj ten onrechte: 23, 60, maar dit subtiele teken speelde menig ander, ook de 
editor princeps, evenzeer parten: 47, 52, 58. Niet ongewoon voor toenmalig 
Hebreeuws drukwerk is de stelselmatige omissie ervan na het lidwoord. 27 
Opvallend is het onjuiste milcel  ֶמת  dat ook Kir. en Jos. vermoedelijk ,55 ,18 : ֶאֽ

bij dit woord toepassen, als was het een nomen segolatum; voor huidige stu-
denten vormt het onregelmatige ֶתֱא֫מ  nog steeds een bekend struikelblok. Nu 

klopt evenwel het rijm in vs. 7 ritmisch niet meer. Hanel interpreteert vaak als 
Qal, waar meer of minder dwingend Pi.: 21, 31, of  Hi.: 26 vereist zijn. 

 

                                                                                                                                                                                     
compleet met accenten en ligaturen en slechts één schrijffout, terwijl de Hebreeuwse strofe 
nogal schools en aarzelend oogt. 
25 Gezegd moet dat deze weifelmoedigheid bepaald geen uitzondering is in non- en post-
masoretische vocalisatie. 
26  Een symptomatisch voorbeeld van Kirchers slordig- en eigenzinnigheid is APUG 563, 
f.104r; ID 1810, de kladversie van APUG 561, f.094r; ID 1440, waarin Kircher zijn mening 
geeft over enige passages in een recente Arabische bijbelvertaling (vermoedelijk de versio 
arabica van de Parijse Polyglot, zie voetnoot 4). Gen. I:2, Hebr. ַרֶחֶפת ְמ  brengt hij ter sprake 
als ֵמַרֶחֶפת; Gen. 1:2, Targ. א/ָבהְמַנְׁש  als ֵמַנְשָבה: tweemaal serê i.p.v. sjwa. 
Gen. 2:12, Hebr. ְּב֫דַֹלח als לה�בד en in tweede instantie als בדלה; Gen. 2:12, Targ. ְּבדּוְלָחא 
(Rabbijnenbijbel: ְּבֳדְלָחא) als ָלָתא�ֵבד en vervolgens als בדולתא. M.a.w., door de ח in het 
Hebreeuwse en Aramese woord voor ‘bdellium,’ een masc., abusievelijk te lezen als ה resp. ת 
creëert hij een niet-bestaand fem. sg. st. abs. ָֹלה)ו(ְּבד * (Hebr.) resp. een fem. sg. st. emph. 

אָתֵּבד�ָל * (met st.abs. א/ֵּבד�ָלה *, Aram.); andermaal bovendien serê i.p.v. sjwa, hetgeen een 
pertinente Unform oplevert, i.p.v. het fonologisch correcte ְלָתא�ְּבד*. Allicht is de misslag 
uitgelokt doordat in de Targum op ְּבֳדְלָחא onmiddellijk het gelijkende ְוַאְבֵני בּוְרָלא volgt, 
‘berylstenen.’ Kirchers synopsis, verderop in zijn commentaar, van deze twee steennamen in 
Gen. 2:12 volgens drie Versiones luidt: ‘Hebraica דלה וַאְבֵני הְשָהםב  / Graeca ἄνθραξ καὶ 

λίθος πράσινος / Chaldaica בדולתא ובורלא; waarbij hij de Targum verkort weergeeft, met 
weglating van ְוַאְבֵני. Voor zover hij in zijn definitieve commentaar (APUG 561, f.094r; ID 

1440) deze woorden uitschrijft, persisteren de idiosyncrasieën. 
27 Zo ook de grammatica ִמקֵנה ַאְבָרם/Peculium Abrae van Abraham de Balmis. 
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5.3. Vertaling van de genormaliseerde tekst 

DE LEEUW EN DE WILDE EN TAMME DIEREN
28 

Een rijke telt veel vrienden zolang hij op de pieken29 van zijn pracht is; 
maar wanneer hij aan lager wal raakt en zijn macht wankelt,  

wenden ze zich af. 

1 Er was eens een oude leeuw, ziek
30 en zijn lendenen onder de zweren. 2 Hij lag 

in zijn pijnen31 te zieltogen, zodat niet te zeggen viel hoe hij eraan toe was: 3
 of 

hij zou sterven of dat hij zou blijven leven32. Nieuwsgierig naar de val33 van de 
leeuw 4 kwamen tam en wild dier van elke soort uit de verste uithoeken der 
aarde.34 5 Het was

35 uit de wens hem te bezoeken36 en het was om zijn doodstrijd 
gade te slaan; 6 het was om zijn tanende37 heerschappij over te nemen en het was 
om te weten wie na hem zou regeren.38 7 Zijn ziekte verergerde tot het punt dat 
werkelijk niet meer te zeggen was, of hij nog leefde of al dood was. 8 De stier

39 
kwam en gaf hem een stoot om te zien of zijn kracht al helemaal uitgeput was. 9 
Het kalf gaf hem een hoeftrap en de vos beet hem in de oorlel. 10 Het schaap 
doorwoelde met haar staart zijn snorharen en sprak: ‘Dood aan de leeuw, weg 
met zijn naam!’40 11 De haan was al bezig zijn ogen uit te pikken en wette zijn 
tanden af met een kiezel. 12 Bij bewustzijn gekomen en bemerkend hoe zijn 
vijanden hun spel met hem dreven, hief hij een jammerklacht aan: 13 ‘Wee de 
dag waarop mijn vertrouwelingen van mij walgen en dat mijn macht en pracht in 
rampspoed zijn verkeerd, 14 en dat wie ik vroeger als dienaren had, heersers en 
                                                           
28 Hanel: ‘De parabel van de leeuw …’ 
29 Hadas, ‘when his splendor shines,’ denkt aan de betekenis ַקְרַנִים, ‘stralen,’ een bijbels 
hapax (Hab. 3:4) en als zodanig wel een kolfje naar Barachja’s hand. De geboden vertaling is 
ingegeven door de parallellie met מוך en de beeldspraak in termen van onderste-boven in de 
epimythische verzen van de parabel. 
30 Hanel: ‘De oude Leeuw was gebrekkig/ziek;’ ook Kircher vat ָהָיה als koppelwerkwoord op. 
31 Hanel lijkt �ַּבֲעָמל onvertaald te laten. 
32 Kircher en Hanel minder juist: ‘of hij dood was of leefde;’ vgl. r. 7. 
33 Of, met Kircher, ‘lijk,’ prolepsis. 
34  Enallage: ‘uit de uithoeken van de vergeten aarde;’ in bijbelse context slaat ‘vergeten 
aarde/land’ (anderen: ‘land der vergetelheid,’ vgl. Hanel) op het dodenrijk (Ps. 88:13, hapax). 
Dat dieren uit holen in de grond zijn geïmpliceerd, lijkt al te ver gezocht. 
35 Hanel: ‘deels.’ 
36 Haberman heeft een werkwoord dat specifieker naar ziekenbezoek verwijst. 
 is te overwegen. Hanel neemt het predicatief <ָה>ה�ֵל. emendatie ;ְמָׁשל� attributief bij ה�ֵל. 37
bij een in ֵיׁש geïmpliceerd subject: ‘een deel kwam.’ 
38 Naar alle waarschijnlijkheid de wolf; de incomplete fabel Nr. 34 in de Romulus Metricus 
verhaalt hoe de vergaderde dieren bij acclamatie de wolf tot hun koning kiezen, waarna deze 
van de leeuw de scepter overhandigd krijgt. 
39 Hanel: ‘het rund.’ 
 opgevat als iussivus, plene (minder correct); Hanel: ‘Hij is overleden en zijn naam is ָימ�ת 40
verdwenen,’ wat de vorm ת�ָימ geen recht doet; דַבְוָא  kan perf. cop. zijn. Haberman, Mišley: 
‘Wanneer zal hij sterven en zijn naam verdwijnen?’ 



 17 

gebieders over mij geworden zijn41, 15 en dat in vijanden van mij zijn veranderd 
wie mij 42  als vrienden golden.’ 43  16 Bij het zien van dit verraad, dat ze in 
grimmig verzet tegen een vorst waren gekomen44, rolde hij om van de kramp45 
en deed zijn beklag in een lied:46 

18 ‘Ach wee dat
47 de leeuw zich voor het rund heeft neergevlijd, wie aan 

het hoofd staan een voetkus hebben gebracht !48  19 De vlag der getrouwen 
ligt vertrapt in het slijk49, de leugenaars hijsen de vlag. 20 De gebieder is 
gedaald 50  en de proleet stijgt 51 ; ja, de booswicht juicht hoera. 21 De 
waarheid is52 lijfeigene van een slavin gemaakt, ze staat rechts van de 
zogenaamde koningsbruid53. 22 De waarheid zit zonder voeten, omdat de 
leugen haar die met slinkse roddel ontstolen heeft.54’ 

                                                           
41 Hanel: ‘het zijn die over mij gezag hebben en heersen;’ Haberman, Mišley: ‘en dat wie ik 
als dienaren had, over mij heersen en gebieden.’  
42 Haberman, Mišley, + ‘vroeger.’ 
43 Haberman, Mišley, heeft hier eerst het epimythium en vervolgens het lied. 
44 Hanel: ‘dat ze een vorst hardnekkig met woede bejegenden;’  ִרי ִעםֶק֫)ְּב(הלך  : ‘tegenwerken,’ 
‘zich verzetten tegen;’ parallel met ‘niet willen luisteren naar,’ Lev. 26:21. De variant met 
 .is een uniek idioom, Lev. 26:28 ַּבֲחַמת־ֶקִרי 
45 Hanel vat Barachja’s eigenzinnig idioom, een verdraaiing van I Sam. 4:19 & Dan. 10:16,  
in mentale zin op: ‘hij wendde zich tot zijn leed.’ 
46 Haberman, Mišley: ‘Toen ik, Barachja, dit verraad, waarmee ze tegen een vorst in grimmig 
verzet kwamen, zag, hief ik mijn spreuk aan en sprak in mijn lied:’ Niet alleen Habermans 
tekst, maar ook die van de oudere uitgaven volgt dit stramien van epimythium eerst en daarna 
het beschouwend lied bij monde van de dichter zelf consequent in alle overige fabels die zo’n 
lied bevatten, dit op nr. 22 na steevast inleidend met  ָוֹאַמר(ָוֶאָּׂשא ְמָׁשִלי( ; de nrs. 2-22 hebben 

allemaal een gezongen nabeschouwing, de rest sporadisch. De indeling van Parabel 1 volgens 
Habermans tekst verdient daarom de voorkeur. Behalve het algemeen patroon te doorbreken 
door het slotlied de leeuw in de mond te leggen als diens zwanezang, creëert de geboden tekst 
met zijn twee keer achter elkaar zingende leeuw een onschone doublure. Zie ook beneden, 
voetnoot 59. 
47 Hanel: ‘Wee, wanneer.’ 
48 Haberman, Mišley, heeft de subjecten in het meervoud; Hanel vertaalt, met toevoeging van 
een verklarende glosse: ‘(wanneer) dieren met oppergezag de voet van lagere (dieren) 
kussen.’ 
49 Haberman, Mišley: ‘De voeten der getrouwen zijn in het slijk gestapt.’ 
50 Haberman, Mišley, heeft hier meervoud. 
51 Haberman, Mišley: ‘De nozems stijgen.’ 
52 Haberman, Mišley, + ‘vandaag.’ 
53 Vs. 21b is een lastig halfvers. Ps. 45:10 heeft het bijbelse hapax  ֵׁשָגל in een ogenschijnlijk 
zelfde context: ִנְּצָבה ֵׁשָגQל ִליִמיְנ , ‘de koningsbruid staat aan uw (= koning) rechterhand.’ De 
tekst met het lidwoord in �ַהְּכמ en de st.cstr. in ִליִמין kan  niet in deze zin begrepen worden, 
maar moet in �ִליִמין ַהּכמ wel een genitivusverbinding bieden, zodat de rechterhand die van de 
koningsbruid en meesteres moet zijn. Er is dus sous-entendu sprake van een rolwisseling 
tussen koningsbruid en haar dienares, wat strookt met de overige beelden. Hanels vertaling 
quae stat ad dexteram quasi Coniux neemt  ִנְּצָבה als ptc. in attributieve functie bij ִׁשְפָחה, wat 
grammaticaal kan; het lidwoord blijft er evenwel onverklaard; dit zou desnoods een tweede 
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23 De parabel slaat op een man die baadt in weelde en aanzien; iedereen in zijn 
omgeving is hem gedienstig, niemand uitgezonderd. 24 Maar als de dag van 
rampspoed hem treft, wanneer hij aan lager wal raakt en zijn macht wankelt, 25 
dan draaien ze om hem heen, houden op een afstand halt55 en laten hem in de 
steek. 26 Ze ontnemen hem zijn rechten en verwerpen degene die ze gekozen 
hadden. 27 Ten slotte wisselen ze hun respect voor hem in voor schimpscheuten. 
Zo vergaat het de rijke die tot de bedelstaf vervallen is: zijn omgeving veinst 
hem niet te kennen. 

5.4. Synopsis van de Latijnse vertalingen van Hanel (links) en Kircher (rechts) 

 
PARABOLA LEONIS, 

et Bestiarum cum Animalibus 
Amici Divitis multi sunt quamdiu 

potens est et gloriosus. sed avertunt se 
ab eo, cum depauperatur ac deficit 

potentia ipsius 
 
1 Leo senex erat infirmus, erantque 
ilia eius plena ulcere abominabili, 
2 ac deficiebat anima illius ita, ut 
ignoraretur quid esset ipsi, 3 essetne 
mortuus, vel an viveret. Ad videndam 
vero ruinam Leonis 4 venerunt omnes 

 
PARABOLA   Ι. 

Leonis et caeterorum animalium 
Multi amant divitem tempore 

prosperitatis, tempore afflictionis ab 
omnibus deseritur 

 
 

1 Leo senex  infirmabatur, et ob 
summum senii sui taedium et 
molestiam sibi ipsi vilescens 
indignabatur; adeo quidem, ut,  
deficiente paulatim illo, utrum 
viveret, utrum mortuus esset, 

                                                                                                                                                                                     
attribuut kunnen vormen: ‘de koningsbruidgelijke,’ al moet ִליִמין dan naar Bijbels-Hebreeuwse 
normen wel in ְלָיִמין of ִמיןָּיַל  (st.abs.) geëmendeerd. Mits deze kleine emendatie in acht wordt 

genomen, leest Haberman: ‘die/hoewel ze reeds/lang aan de rechterhand (van de koning-
bruidegom) stond gelijk een koningsbruid,’ ִנְּצָבה opgevat als ptc. Nif’al, praedicative of 
attributief bij het subject ֱאֶמת. Tenslotte kan Barachja het semantisch omstreden ֵׁשָגל bedoeld 
hebben in de tegen-overgestelde betekenis van ‘bijzit,’ ‘haremdame,’ wat resulteert in: ‘zij die 
lang aan de rechterhand (van de koning, als diens gemalin) heeft gestaan, is (nu) gelijk een 
bijzit.’ Vgl. Hadas: ‘A queen become a handmaiden.’ 
Overigens geeft Hanels vertaling van het eerste halfvers, welke boven gevolgd is, de 
dramatiek van de degradatie treffender weer dan Hadas’ grammaticaal weliswaar 
verdedigbare ‘Truth is reduced to slavery.’ 
54 Waarheid en leugen hebben rollen gewisseld. Barachja keert namelijk met deze formulering 
het middelhebreeuwse spreekwoord ‘De leugen heeft geen voeten’ om, waarvan S. Scheiber,  
‘Die Lüge hat keine Füße’, Acta Antiqua Ac. Scient. Hung. 9 (1961), 305-06, aannemelijk 
heeft gemaakt dat het teruggaat op Phaedrus, Fabulae, Appendix Perottina, Nr. 5 (in 
Scheibers uitgave: Nr. 4): Prometheus boetseert een volmaakt beeld van de waarheid, Dolus 
vervaardigt een perfecte imitatie, behalve dat het voeten mist, omdat hij klei tekort komt. 
Waarheid (Veritas)  schrijdt ingetogen uit de oven, Dolus’ namaaksel komt niet vooruit en 
krijgt de naam Leugen (Mendacium). Commentatoren hebben vermoed dat er een 
volksetymologie meespeelt, die mendacium afleidt van mendum, ‘gebrek,’ ‘handicap’. 
55 Haberman, Mišley, vs 25: ‘Ze blijven op afstand van zijn pestilentie staan’. 
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bestiae  atque animalia  ex omnibus 
finibus terrae oblivionis, desertae, 
5 partim amore videndi ipsius, partim 
ad videndum eius dolorem; 6 pars ad 
occupandum  principatum eius venit; 
pars ad sciendum quisnam, Leo, post 
ipsum esset regnaturus.  
7 Aegrotabatque usque adeo, ut ne 
sciretur vere adhucne vivus esset aut 
mortuus. 8 Venit ergo Bos, et petivit 
eum cornibus, ut forsan, experiretur, 
an omnino exinanitum esset illius 
robur; 9 et Vitulus calcavit ipsum 
pedibus; Vulpes quoque illum 
momordit in extremitate aurium; 
10 Ovis autem cauda sua contrectans 
labritium eius dixit: Interiit, et periit 
nomen eius; 11 Gallus eruit illi oculos, 
confregitque lapillo dentes ipsius. 
12 Reversus autem Spiritus eius ad 
illum, et intellexit, quod gauderent 
super se inimici sui, questusque est 
dicens: 13 Vae diei, quo aversantur me 
viri consilii mei; et quando mutatur 
fortitudo potentae meae, atque gloria 
mea in afflictionem meam, 14 quique 
fuerant mihi olim pro servis, sunt 
supra me principatum habentes, ac 
dominantes, 15 et conversi sunt mihi in 
hostes, qui erant mihi quasi amici. 
16 Cumque videret hanc defectionem, 
quod procederent cum Principe in 
furore pervicaciter, 17 convertit se ad 
afflictionem suam , et lamentatus est 
propterea carmine suo: 
 18 Vae; Quando Leo coram Vitulo 
cubat, primatum habentia animalia 
osculantur, inferiorum, pedem. 
19  Signum fidelitatis conculcatum est 
in luto, et filii mendaces attollunt 
vexillum. 20 Descendit dominator, et 
insipiens ascendit: Vir quoque impius 
exultat. 21 Veritas ancillae subdita 

cognosci non potuerit. 
Caetera porro animalia, cognito 
Leonis defectu, ex omnibus mundi 
plagis longo locorum intervallo 
dissitis ad eius conspiciendum 
cadaver conveniunt. 
5 Alia quidem eum tantum videndi 
causa, alia ut eius afflictionem et 
molestiam intuerentur; alia ut 
discedentis invaderent dominium, 
alia denique ut quis post eum esset 
regnaturus cognoscerent. 
Interea adeo infirmabatur Leo, ut 
vere ignoraretur, utrum adhuc viveret, 
utrum mortuus esset. Taurus itaque 
accedens cornibus suis, ad vires eius 
enervandas, caudam aggrediebatur; 
Vitulus vero eum pedibus 
conculcabat;  Vulpes extremitates 
aurium morsu vellicabat;  
10 Agnus barbam eius palpitans veluti 
mulcebat dicens: mortuus est, actum 
est de nomine eius; Gallus porro 
eruens oculos eius dentesque eius 
evellere laborabat. 
Hæc dum gererentur, Leo ad se rediens 
et cognescens de se conceptos 
inimicorum suorum triumphos, 
infelicitatem suam hisce deplorabat 
verbis: 
Heu, dies, quo me fefellerunt viri 
consilii mei, quia ecce robor manuum 
mearum et gloria in afflictionem 
conversa sunt; 
15 et qui fuerunt ante mihi in servos, 
iam mihi dominantes inimici facti sunt. 
Et cum videret hanc rebellionem, et 
quod secum veluti cum principe tam 
dure gereretur, conversus super 
dolorem suum se deplorabat threno 
sequenti: 
Heu, qui horrore feras cunctas   
                               [subdebat, hic ecce: 
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facta est, quae stat ad dextram quasi 
Coniux. 22 Non habet pedes Veritas; 
quia mendacium abstulit eos per 
labium detractoris. 
  23 Parabola est de homine abundante 
divitiis et honore, cui quilibet ex 
vicinis eius famulatur. 24 Verum 
quando advenit dies afflictionis ipsius, 
eo quod fiat pauper, et deficiat illius 
potentia, 25 eminus oberrant et stant, 
seque ab eo separant. 26 Ac iustitiam 
eius ab ipso auferunt, et reprobant, 
quem elegerant, 27 nec non honorem 
eius in ignominiam vertunt. Sic fit 
diviti depauperato. Vicini ipsius se 
alios ipsi exhibent. 

      Et vituli et agni iam iacet ante  
                                                   [pedes. 
En vexilla virûm summûm calcantur                
                                                 [honoris 
      Atque sua e contra tollit iniquus  
                                                   [homo. 
20Descendit dominans, stultusque  
                                   [assurgit in altum 
      Veraque apud omnes exulat ecce  
                                                     [fides. 

Comparatio, seu  ἐπιμύθιον 
Ηomini pleno gloriae et divitiarum 
omnes ei servire desiderant. die vero 
afflictionis aut humiliationis, 
25

 ab omnibus desertus et contemptus, 
gloria eius in ignominiam mutata, a 
nullo vicinorum suorum agnoscitur. 

5.5. Hanels vertaling 

Hanels vertaling stemt in wezen overeen met onze Nederlandse. Wel probeert 
hij naar beste kunnen Barachja’s Hebreeuws idiomatisch op de voet de volgen, 
hetgeen weerbarstig Latijn oplevert zonder literaire opsmuk; het carmen (vs. 18-
22) is navenant prozaïsch vertaald. Hij verdedigt zich met diatribische retoriek 
tegenover Ciceronianen, die hem duisterheid en ongevoegdheid van stijl 
mochten aanwrijven, en zegt slechts Interpres en niet Paraphrastes te willen 
wezen. De Latijnse frasering is, voegt hij toe, temeer moeizaam, daar het origi-
neel op rijm gesteld is en zodoende zelf al van het gangbare taalgebruik afwijkt. 

5.6. Kirchers vertaling 

Kircher toont zich hier Hanels tegenpool. Hij geeft niet eens zozeer een 
parafrase, als wel een vrije bewerking, met willekeurige toevoegingen en 
weglatingen, die de aandachtige lezer zelf kan waarnemen. Het origineel is zo 
onherkenbaar, dat het ondoenlijk was de versnummering in deze vertaling in te 
voegen. Het epimythium lijkt afgeraffeld; tijdnood aan het eind? Bij tijd en wijle 
valt serieus aan Kirchers goede begrip te twijfelen, bijv. in het geval van de vss. 
1-2. De hier gesignaleerde methodiek is symptomatisch voor zijn vertaalwerk in 
het algemeen, dat parafraserend is of uit bestaande vertalingen is gekopieerd, al 
dan niet eigenhandig aangepast. Stolzenberg heeft aangetoond dat Kirchers 
Latijnse vertalingen van de Kabbala, in diens Oedipus IIb, welke hij uitgeeft 
voor belangwekkend nieuws van eigen makelij, veelal overgenomen zijn uit de 
vele verschillende tractaten die er in het Latijn over circuleerden.56 Overigens is 
                                                           
56 Stolzenberg, Egyptian Oedipus, Ch.4. 
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er in de onderhavige vertaling geen spoor te bekennen van oudere vertalingen of 
bewerkingen, als die al bestaan hebben (quod non57), en evenmin van citaties uit 
Barachja’s Phaedrische bronnen, die Kircher uit eigentijdse uitgaven toch 
behoorlijk kende. Anders dan zijn bescheidener leerling is de meester niet 
teruggedeinsd voor literaire verfraaiing, getuige de kunstige threnus in drie 
disticha in de voor dit doel uitgelezen elegische versmaat. Volledigheidshalve 
volgt hieronder de vertaling van Kirchers bewerking. 

5.7. Vertaling van Kirchers bewerking 

GELIJKENIS I 
Over de Leeuw en de andere dieren 

Velen beminnen de rijkaard ten tijde van voorspoed; 
ten tijde van tegenspoed wordt hij door iedereen in de steek gelaten 

1 De oude Leeuw takelde af en uit opperste weerzin en ergernis over zijn 
ouderdom had hij met een waardeloos gevoel de pest in over zichzelf, en wel 
zozeer, dat, toen het allengs slechter met hem ging, niet kon worden vastgesteld, 
of hij leefde, of dat hij dood was. Na nu van de verslechtering van de Leeuw 
vernomen te hebben, kwamen de andere dieren vanuit alle op ruime 
geografische afstand van elkaar gelegen wereldstreken bijeen om zijn lijk in 
ogenschouw te nemen. 5 Sommige toch omwille van hem alleen maar te zien, 
andere om zijn rampspoed en moeite gade te slaan, weer andere om zich de 
heerschappij van de stervende58 toe te eigenen, en nog andere tenslotte om te 
vernemen wie na hem zou regeren. Ondertussen verzwakte de Leeuw zo, dat 
werkelijk niet bekend was, of hij nog leefde, of dat hij dood was. Naderbij 
komend deed de Stier met zijn hoorns dus een aanval op zijn staart, om zijn 
krachten te verzwakken. Het Kalf van zijn kant gaf hem trappen met zijn 
hoeven. De Vos rukte bijtend aan de uiteinden van zijn oren. 10 Langs zijn baard 
strelend aaide het Lam hem als het ware, en sprak: ‘Hij is dood; het is gedaan 
met zijn naam.’ De Haan vervolgens stak zijn ogen uit en spande zich in zijn 
tanden uit te trekken. Terwijl dit allemaal gebeurde, kwam de Leeuw weer bij en 
toen hij besef kreeg van de door zijn vijanden op hem behaalde overwinningen, 
bejammerde hij zijn ongeluk met de volgende woorden: ‘Wee de dag, waarop 

                                                           
57  De Jiddische bewerkingen van Jakob Koppelmann (ספר משלי שועלים, Freiburg i. Br., 
1582/83) en Abraham ben Mattatja (קוא בוך / Kuh-Buch, Verona, 1594/95) blijven hier buiten 
beschouwing. Kircher heeft ze beslist niet gekend, hoewel het Jiddisch taaleigen voor hem als 
Duitser nauwelijks een barrière zou hebben gevormd. Voor Koppelmann zie de langverbeide 
tekstuitgave van J. Schumacher, Sefer Mišlė Šucolim (>Buch der Fuchsfabeln<) von Jakob 
Koppelmann, Hamburg: Buske, 2006. 
58 In weerwil van zijn משלו in de Hebreeuwse kolom interpreteert Kircher de vorm kennelijk 
als nomen regens -מֶֹׁשל ,ְמָׁשל?- en .ֵל�ה als genitivus ‘van de heengaande/stervende’ (discen-
dentis); misschien denkt hij aan een koning die op zijn sterfbed bij laatste wilsbeschikking een 
opvolger zal aanwijzen. 
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mijn raadslieden mij bedrogen hebben, omdat, kijk maar, de kracht van mijn 
handen en mijn luister in het ongerede zijn geraakt, 15 en wie mij vroeger tot 
dienaren waren mij inmiddels tot met macht beklede vijanden zijn geworden.’ 
En toen hij dit oproer gadesloeg en dat hij, gelijk een vorst, zo hard werd 
bejegend, wendde hij zich om en deed zijn beklag over zijn rampspoed in de 
volgende klaagzang: 

‘Ach wee! Kijk hem, die alle wilde dieren door schrikbewind bedwong: 
Hij ligt voor de voeten van en kalf en lam. 
De erevendels van hoogstaande mannen worden vertrapt, 
Terwijl de zondaar anderzijds de zijne heft. 
20De gebieder daalt af en de dwaas rijst omhoog, 
Een balling is de alom beaamde trouw.’ 

Vergelijking of epimythium  
Een man vol glorie en rijkdom, iedereen wil hem graag dienen. Op de dag van 
rampspoed of vernedering echter wordt hij, 25 van iedereen verlaten en veracht 
nu zijn glorie in smaad veranderd is, door niemand van zijn buren herkend. 
 
 
6. Barachja’s59 Vossenfabels 
 
Daar een analyse van de Hebreeuwse fabel niet in het actuele bestek past, 
moeten enkele opmerkingen volstaan. Qua opbouw blijft de dichter zijn antieke 
en Middeleeuwse voorbeelden trouw: titel, promythium, historia mythica en ten 
slotte het epimythium (moralitas, parabola). Uit Barachja’s pen komt het extra 
lied dat deze en een kleine dertig overige fabels afsluit; in deze creaties verstopt 
hij graag toespelingen op talmudische geschriften. Ook het eenvoudige 
rijmschema weerspiegelt zijn voorbeelden: van de Phaedrische collecties zijn 
sommige berijmd. Wat zijn fabels bovenal typeert, is hun door en door bijbelse 
taalvorm, die hij als klassiek model wil nabootsen. Hun grammatica, zo simpel 
als die doorgaans zijn mag, is grosso modo conform die van de Hebreeuwse 
bijbel.60 Barachja’s bijbelvastheid uit zich echter vooral op semantisch niveau. 
Zijn vocabulaire is zo goed als geheel uit bijbelse woorden opgebouwd, waarbij 

                                                           
59 Recentste overzicht van Barachja’s leven en werken: Schumacher, Sefer Mišlė Šucolim, 
XXVI-XXIX. De geleerde Jood leefde en werkte eind 12e – begin 13e eeuw in Normandië en 
misschien ook in Engeland, waar Joden zich in het kielzog van Willem de Veroveraar hadden 
gevestigd, voornamelijk in Londen, York en Norfolk. Tot hun verbanning onder Edward 
(1290) zal hun getal tussen de vijf- en tienduizend hebben gelegen. De Engelse Joden bleven 
nauw verbonden met hun continentaal gebied van herkomst, waarvan Rouen het centrum was; 
zie ook N. Golb, The Jews in Medieval Normandy. A Social and Intellectual History, 
Cambridge 1998. 
60 Onklassiek bijv. Pron. dem. in attributieve functie zonder lidw. vóór het gedetermineerd 
subst., vs. 16; ook het al te frequent gebruik van pf. cop. en ipf. cop. valt uit de toon. 
Veelvuldig zijn intrusies vanuit jonger Hebreeuws en zelfs Aramees te vinden. 
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hij een voorliefde voor hapax legomena aan de dag legt; hetzelfde geldt voor de 
idiomatische verbindingen, al moeten we er op bedacht zijn dat de begaafde 
auteur er plezier in schept ze een eigenzinnige draai te geven.61 De moderne 
lezer kan zulke gevallen eenvoudig zelf opsporen m.b.v. woordenboek of 
concordantie, maar in vroeger tijd kon alleen de hooggeletterde Jood, die de 
Tenach uit het hoofd kende, Barachja’s raffinement ad fundum savoureren.   

Met zijn originele bewerking van het toenmalige fabelgoed heeft Barachja 
dit literair genre in de Vossenfabels62 al met al een uitgesproken Joodse identiteit 
gegeven; naar het Opperwezen wordt overigens zelden verwezen, een enkele 
keer in het beschouwend slotlied. 

Van onze fabel Nr.1 zijn een zevental verschillende versies overgeleverd 
in de Latijnstalige Aesopische traditie, gegroepeerd onder de code Perry 481.63 
Aan de oorsprong staat Phaedrus I, 21; Barachja zal stellig de jongere versie van 
Romulus gebruikt hebben, die in zijn verschillende vertakkingen, c.q. hand-
schriften, verschillende nummers heeft (Rom. Div.: I, 15; Rom. Nil.: 14; Anon. 
Nil.: 16). De beesten in wie de leeuw zo teleurgesteld wordt, zijn daar everzwijn, 
stier en ezel. Vooral door de laatste voelt de leeuw zich geschoffeerd.64 Barachja 
lijkt ook Nr.13 uit de zgn. Fabulae metricae (poëtische versie van de Rom. Nil.) 
verwerkt te hebben; die gaat over de leeuw die door de wilde dieren wordt af-

                                                           
61 Bijv. ִנְקֶלה, vs.1; ֶאֶרץ ְנִׁשָּיה, vs.4; ִּבְבַדל ָאְזַנִים, vs.9; ִ֫ריָהְלכּו ִעם־ָנִדיב ַּבֲחַמת ֶק , vs.16. Het is aan 
de lezers, m.n. de studenten onder hen al Barachja’s bijbelse boodschappen te decoderen. 
62 Deze traditionele benaming is in dit essay consequent aangehouden. Barachja knoopt ermee 
aan bij de overlevering in Talmoed en Midrasj die gewaagt van vertellers die uit een 
fenomenaal repertoire van maar liefst 300 (Ri.15:4) ִמְׁשֵלי ׁשּוָעִלים kunnen putten (Schumacher, 

Sefer Mišlė Šucolim von Jakob Koppelman, XIX). Eigenlijk is de vertaling ‘Vossenfabels’ een 
pleonasme, dat suggereert dat ָמָׁשל ‘fabel’ betekent. ָמָׁשל heeft de algemener betekenis 
‘spreuk,’ ‘gelijkenis;’ ‘model,’ ‘voorbeeld/exempel.’ De toevoeging ׁשּוָעִלים bedoelt dit begrip 
in te perken tot het specifieke genre van de dierfabel, waarin immers de vos prominent 
figureert. In dezelfde zin gebruikt Barachja in zijn proëmium (Jos p.8/ח; Hab p.1/א) de 
benaming תִמְׁשֵלי ׁשּוָעִלים�ְוַחּי , ‘gelijkenissen van vossen en wilde dieren.’ Het zou semantisch 
dus volstaan ִמְׁשֵלי ׁשּוָעִלים kortweg met ‘(dier)fabels’ weer te geven. Kircher prefereert steeds 
de term apologi, wanneer hij over (dier)fabels als literatuurvorm te spreken komt; zijn 
‘Parabolae vulpium’ is een concessie aan de traditie, en een verwijzing naar het gelijkenis- en 
exempelkarakter van de verhalen. Ambivalentie in de weergave van ָמָׁשל is ook zichtbaar in 
Koppelmans praktijk zijn Jiddische bewerkingen van Barachja’s ִמְׁשֵלי ׁשּוָעִלים in hun 
opschriften nu eens te betitelen met mošel (מׁשל), dan weer met bajšpil (בייא ׁשפיל). Hun 
toepassing in het epimythium, waar Barachja לָמָׁש  pleegt te gebruiken, leidt Koppelman 
zonder uitzondering met de tweede term in; Kircher vertaalt in dit geval met ‘comparatio,’ 
Hanel met ‘parabola.’ 
63 Analyse bij E. Timm, ‘Die “Fabel vom alten Löwen” in jiddistischer und komparatistischer 
Sicht,’ in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 100 [Sonderheft Jiddisch] (1981), 109-170. 
64 Pikant detail: Haberman, Mišley, wiens uitgave ook geïllustreerd is, drukt bij de eerste fabel 
een gravure af, van Gustav Doré, die betrekking heeft op de Phaedrische versie volgens La 
Fontaine: de ezel, in Barachja’s vertelling afwezig, werpt een hooghartige blik achterom naar 
de arme leeuw en toont hem onbeschaamd zijn achterste. 
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gedankt (de leone a feris spreto), wat het dierlijk gezelschap uitbreidt en het for-
mele begrip ‘wilde dieren’ introduceert. Sterker is de invloed van een minder 
bekende fabel met verwant thema: die over de zieke wolf, die we uit de Romulus 
Anglicus (Anglo-latinus) kennen als Nr.15, en frappante details gemeen heeft 
met Vossenfabel Nr.1. Daar verkeert de wolf, die nu koning is, in de lamentabele 
positie van onze leeuw; alleen in deze fabel vinden we de scène van de vos die 
in het oor bijt.65 Een opmerkelijk verschil tussen al deze versies en Vossenfabel 
Nr.1 is, dat hun toepassing in het steeds bondige, eenregelig epimythium is, dat 
een heerser zijn onderdanen niet te hard moet aanpakken, anders zullen dezen 
zich tegen hem keren, wanneer zijn macht taant. Deze moraal is bij Barachja 
uitgezeefd. 

De portée van het moraliteitslied reikt verder dan wat de historia mythica 
rechtvaardigt. De thematiek van de fabel als geheel oogt enigszins oneven-
wichtig en inconsequent: is de leeuw nu in eerste instantie rijkaard of koning?; 
pas in vs.6 is er plotsklaps van koningsmacht sprake, die ook centraal staat in de 
beide jammerklachten. 66  Eigenlijk reppen alleen pro- en epimythium van 
rijkdom. De rolwisseling van Waarheid en Leugen is niet zo’n Fremdkörper als 
                                                           
65 H.Schwarzbaum, The Mishle Shucalim (Fox Fables) of Rabbi Berechiah ha-Naqdan. A 
Study in Comparative Folklore and Fable Lore, Kiron: Institute for Jewish and Arab Folklore 
Research, 1979 noemt in zijn commentaar bij dit detail deze fabel niet, maar wijst op de 
parallel van onze fabel bij Marie de France (Maria gallica), die ook de vos in het oor van de 
leeuw laat bijten. De onderlinge relatie van Barachja ha-Naqdan en Marie de France, als 
ruwweg contemporaine vertellers van fabels in hun eigen taal, vormt een problematiek op 
zichzelf, die wel nooit definitief zal worden opgelost vanwege de onzekere datering van 
beider levens. De twee zijn hoe dan ook eng verweven, want maar liefst zo’n dertig fabels 
hebben zij gemeen tegen de rest. Hypothetisch dienen zich voor een synoptisch geval als hier 
drie mogelijkheden aan. (1) Beiden hebben onafhankelijk van elkaar Rom. Ang. Nr.15 
verweven met Perry 481; dit is niet plausibel en historisch verwerpelijk. (2) Een van beiden 
heeft de ander als bron gebruikt. Omdat Barachja wel het Frans van Marie kon lezen, maar 
Marie stellig geen Hebreeuws, dwingt deze optie ons ertoe Barachja van Marie afhankelijk te 
maken en a fortiori de Vossenfabels te dateren na de Fables van Marie. Niet de minste 
onderzoekers staan dit voor, ondanks forse bezwaren van historische aard. (3) Beiden hebben 
los van elkaar een bron gebruikt die de fabel van de zieke leeuw en die van de zieke wolf al 
versmolten had. Deze bron is niet overgeleverd en als missing link door ons niet positief te 
kennen.  Hij kan in het Latijn of  Frans gesteld zijn geweest; het is zelfs niet uitgesloten dat 
hij het orale stadium van overlevering nooit is gepasseerd. 
66  Dit bezwaar hoeft ons minder te deren, zodra we de ruimere context in acht nemen. 
Barachja besluit namelijk zijn voorrede met de woorden: ‘Ik ga gelijkenissen vertellen over 
dieren en vogels, om slappe handen sterk te maken, en over kruipend en krioelend gedierte; ze 
staan model voor de aardbewoners. Beginnen zal ik met de leeuw, die over hen allen van 
groot tot klein koning is.’ Nochtans laat Jos Fabel Nr.1 niet onmiddellijk hierop volgen, maar 
biedt eerst nog de inhoudsopgave en het proëmium. Hab laat de voorrede wel naadloos op de 
eerste fabel aansluiten; alleen voegt hij de slotregel van deze fabel (r.27) nog aan de voorrede 
toe (vgl. boven, Varianten 38, 70). Al met al vormt in Hab onze fabel een organisch verband 
met de voorrede en neemt des te eleganter de eerste plaats in. 
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op het eerste gezicht lijkt, indien we ons realiseren dat Hebreeuwse waarheid 
trouw insluit; Kircher treft in dit geval raak met zijn fides.67 

 
 

 

Afb. 4. Epigramma τρίγλωσσον68 

                                                           
67 Nu is het wachten –en vast geen 25 jaar!– op de (critische?) uitgave met commentaar van 
de Vossenfabels, welke de veelbelovende Jutta Schumacher aangekondigd heeft: 
http://www.orient.uni-freiburg.de/judaistik/mitarbeiterinnen/habil_projekt_schumacher. 
68 Zie boven, voetnoot 24; een transcriptie van de hand van de schrijver is te vinden in de 
data-base te Stanford, onder het documentnummer. 

 


