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Ten einde de bij het lezen altijd hinderlijke aanteekeningen
onder aan de bladzijden te vermijden en het raadplegen
van een glossarium achter elk deel onnoodig te maken,
zijn de Joodsche woorden en spreekwijzen in den tekst zelf
verklaard.
Bij de spelling ervan werd zooveel mogelijk de uitspraak
door de meerderheid (de Duitsche Joden) gevolgd.
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welgesteld als de Jood van het spreekwoord, maar
alien rijk door hun opgewektheid, hun vlijt en handigheid. De meesten voerden slechts hun bidriemen en bidsjaals met zich, benevens een goedige verachting voor
de Christenen en het Christendom. Want een Jood is
zelden door de vervolging bitter geworden. Hij weet
dat hij in gholoes (ballingschap) is; dat het nog de tijd
niet is voor den Messias en hij beschouwt den vervolger eenvoudig als het domme werktuig van een
alwijze Voorzienigheid. Deze arme Joden waren dus
rijk aan deugden, vroom en toch verdraagzaam, en
sterk in hun vertrouwen op Geloof, Hoop en, meer in
het bijzonder, Liefdadigheid.
In het begin van de negentiende eeuw waren alle
Israelieten broeders. Zelfs de pionier-kolonie van rijke
Sephardim, afstammelingen van de Spaansche cryptoJoden, die via Holland naar Engeland waren gekomen,
had het boycotten van de arme Asjkenaze (niet uit
Spanje komende) immigranten laten varen, nu deze
een overweldigende meerderheid waren geworden. Er
was een hoogere laag van Engelsch-Duitsche Joden,
die den tijd hadden gehad vooruit te komen, maar al
de stammen van Asjkenazen leefden vrijwel als 66n gelukkige familie, de arm en niet op een afstand van de
rijken, maar er steeds op uit hun gelegenheid te geven
tot weldoen. De schnorrer had geen valsche schaamte
als hij bedelde. Hij wist dat het de plicht van den
rijke was hem ongezuurde brooden met Paschen, steen-
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kolen in den winter en nu en dan een halve kroon
in alle jaargetijden te geven; en hij beschouwde zich
zeIf als de Jakob's ladder, waarmede de rijke naar het.
Paradijs klom. Maar, zooals alle echte philanthropen,
dankbaarheid verwachtte hij niet. Hij besefte dat deugd
haar eigen belooning is, vooral als hij in Sabbath-kleeding op Vrijdagavonden aan het hoofd van zijn tafel
zat en op een opera-achtige wijs God dankte voor
het wit katoenen tafellaken en de gebakken visch. Hij hield
veel van gesprekken met de deftigste magnaten en wist humoristisch te antwoorden op hun drukkende berispingen..
En de rijken gaven onbekrompen, in denzelfden
Oosterschen, onwetenschappelijken, niet officieelen geest.
waarin de Dayanim, die Kadi's van het Oost-Einder
recht spraken. De takif, de man die er warmpjes in
zat, was evenzeer gewoon aan de uitgestrekte hand
van den bedelaar buiten de Groote Synagoge, als aan
de rammelende bus daarbinnen. Zij woonden in de
Bury-straat, de Prescott-straat en Finsbury, die aristocraten van het Ghetto, in woningen die thans niets.
zijn dan complexen van appartementen. Zij hadden
weinig uitstaan met Belgravia, maar veel met de Petticoat-laan en de Groote Sjoel, de statigd oude Synagoge die altijd met kaarsen is verlicht en nog altijd
niet van modern licht weten wil. De Spaansche Joden
hadden een oudere Snoge, maar deze was op twee
passen van het gebouw op het Duke's-plein. In die dagen
kwam het bij den dienst in de Synagoge niet zoa
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zeer op decorum aan; ook stelde men zich toen den
Almachtige nog niet voor als iemand, die eens in de
week officieele receptie hield. Men bad niet met ingehouden adem, alsof men bang was door de Godheid
te worden beluisterd. Men was op zijn gemak in Sion.
Men wisselde snuifdoozen en opmerkingen over het
weer. De gelegenheid tot overspringen, door een te
weelderige Mturgie geboden, was voor de conversatie
bevorderlijk en zelfs over fondsen werd gesproken ge<iurende de verschrikkelijke „longueurshet gevolg
Tan de onnoodige herhaling door den voorzanger van
gebeden, reeds door de gemeente gezegd, of van het
oplezen van lijsten van gekochte zegeningen. Soms,
natuurlijk, was dat oplezen van offeranden interessant,
Tooral wanneer er een buitengewone concurrentie was.
De groote lui boden met guinjes voor het voorrecht
om de Wetsrol te mogen oprollen, of het Gordijn van
<le Arke te mogen trekken, of een bijzondere kaddiesj
te zeggen wanneer zij in den rouw waren, en dan
gingen rillingen van ontzag door de gemeente. De
maatschappelijke hierarchie werd in zekeren zin bepaald door de bijdfagen in de Synagoge en wie ook
maar een kleine offerande kon brengen, deed die als
een „gift" vermelden.
Zeer weinigen, die werden „opgeroepen" om de
Wet voor te lezen, kwamen er af voor de som die zij
bedoelden te offeren; want men gaat allicht verder
dan men wil, dank zij een vleiend beambte, niet in
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staat des gevers edelmoedigheid laag te schatten en
bovendien een beetje doof. Het oogenblik, dat aan de
bekendmaking van het bedrag voorafgaat, was voor de
toehoorders bijzonder spannend. Op Sabbath en feestdagen konden de autoriteiten de sommen niet opschrijven, want schrijven is werken en werken is verboden; ze te onthouden zou voor het geheugen een
onmogelijke last zijn geweest. Perkamenten boeken van
een bijzondere inrichting, met gaten in de bladzijden,
waardoor koorden werden gehaald, losten het probleem
op van boekhouden zonder pen en inkt. Het is mogelijk dat velen geneigd waren boven hun middelen te
offeren, uit vrees van de achting te verliezen van den
sjammes, den pedel, een machtig personage, in invloed
onmiddellijk volgend op den voorzitter, wiens overjas
hij gedienstig afnam, wanneer de groote man een
bezoek aan de Synagoge bracht. Het oog van den
pedel was overal tegelijk in de sjoel en hij kon een
twist over plaatsen regelen zonder iets van den dienst
te verliezen. Zijn werktuiglijke amens weerklonken
krachtig door de Synagoge, tegelijk opwekkend en
berispend. Het was waarschijnlijk een concessie aan
hem, dat armen, die geen vaste plaats hadden en geen
kachelpijpen op het hoofd droegen, achter een ijzeren
omheining bij de deur van het gebouw waren opgehoopt, in rijen geschaard tegen banken zonder ruggen,
en het pleit niet weinig voor het gezag van den
sjammes, dat zelfs de schnorrer dat niet betwistte. Ge-
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beden werden door de gemeente vlug en luide gezegd, door den ghazan langzaam gezongen. De
voorzanger was vox et praeterea nihil. Hij was het

eenige geoorloofde muzikale instrument en op hem
rustte de geheele taak den dienst aantrekkelijk te
maken. Hij slaagde daarin, geholpen door de gezelligheid der toehoorders, want de Synagoge was feitelijk
een Joodsche club, het brandpunt van het sekte-leven.
Sommige vaderen van het Ghetto hadden harde en
bittere tijden, maar zij aten hun droog brood met het
zout van den humor, hadden hun vrouwen lief en
loofden God voor Zijn genade. Onbewust van de
geslachtsboomen, die door welvarende kleinkinderen
voor hen zouden worden gevonden, dreven „kleerkoopen" hun handel, werkzaam en tevreden. Zij waren
zachtzinnig en bedeesd buiten het Ghetto en liepen
omzichtig, uit vrees voor den Christen. Dulden was
nog de leus van hun geheelen stam. Dat er echter
Joden waren, die het hoofd hoog droegen, kan blijken
uit het volgende verhaal. Weinigen konden schuchterder langs den weg schommelen of zachter „kleerkoop!"
roepen dan Slaperige Sol. De oude man, gebukt
onder zijn nederigheid en zijn kleerenzak, kwam op
zekeren dag in een stal voor militairen en liet zijn
bevenden roep hooren. Een der stalknechts kwam
met een brutaal gezicht op hem af.
„Goud galon te koop?" stamelde Slaperige Sol.
„Maak dat je wegkomt!" bulderde de stalknecht
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„Ik geef den hoogsten prijs," zeide Slaperige Sol
overredend.
„Maak dat je weg komt," herhaalde de stalknecht
en duwde den ouden man de straat op. „Als ik je weer
hier vind, breek ik je den nek."
Slaperige Sol had zijn nek lief, maar op goud galon
van oude uniformen valt veel te verdienen. De volgende week strompelde hij weer naar den stal, in de
hoop een anderen stalknecht te vinden.
„Kleerkoop!" klonk het zwakjes.
Helaas, daar kwam dezelfde strenge bullebak weer
naar voren en herkende hem.
„Jou smerige ouwe jood," riep hij. „Daar, daar!
Als je nog eens het hart hebt terug te komen zul je
op een berrie naar huis gaan."
De oude man kreeg zijn „daar," „daar" en ging
heen. Den volgenden dag kwam hij weer.
„Kleerkoop!" kreunde hij.
„Wat," riep de knecht, terwijl het bloed hem
naar het grove gezicht steeg. „Heb je vergeten watik
je beloofde?"
Hij greep Slaperigen Sol bij den nek.
„Zeg, wil je dien ouwen man weleens met rust laten ?"
De stalknecht staarde den spreker aan, wiens komst
hij in zijn opgewondenheid niet had opgemerkt. Het
was een jonge Jood, gewoon gekleed in een peper- en
zoutkleurig pak. De gespierde knecht mat hem verachtelijk van het hoofd tot de voeten.
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„Wat heb ik met jou te maken?" zei hij met bestudeerde minachting.
„Niemendal?" erkende de jonge man. „Enwatdeed
hij jou voor kwaad?"
„Dat is mijn zaak," antwoordde de stalknecht en
greep Slaperigen Sol nog steviger bij den nek.
„Dan zou ik die, als ik jou was, liever laten loopen," zei de jonge man bedaard. „Laat den manlos."
Een verachtelijke lach klonk van de dikke lippen
van den stalknecht.
„Laat hem los, heb je verstaan ?" herhaalde de
jonge man.
„Pas op je neus," zei de stalknecht zijn knobbelige
vuist ballend.
„Best," zei de jonge man. „Dan zal ik jou bij je
neus pakken."
„0 zoo!" zei de stalknecht. „Wou je met mij beginnen ?"
En hij slingerde Slaperigen Sol op straat en begon
zijn mouwen op te stroopen. Zijn jas had hij al uitgetrokken.
De jonge man trok zijn jas niet uit, hij nam alleen
een verdedigende houding aan. De stalknecht kwam
met grimmigen ernst op hem af en wilde hem een
geduchten slag op zijn meest karakteristiek gelaatsdeel
toebrengen. Bedaard weerde de jonge man dien af,
terwijl hij op zijn beurt den stalknecht op het oor een
slag toebracht. Zijn verwoede tegenstander sprong op
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hem toe. De jonge Jood pakte hem losjes bij de linkerhand beet, en sloeg hem rechts een blauw oog;
daarna tapte hij kalmpjes een beetje bloed uit zijn
neus, gaf hem een paar stompen op de borst, als om
de kracht zijner longen te beproeven, en smeet hem
toen spartelende op de plaats. Een kameraad kwam uit
den stal aanloopen en slaakte een kreet van verbazing.
„Je moest zijn gezicht maar eens afwasschen," zei
de jonge man kortaf.
De laatstgekomene spoedde zich naar den stal.
„Wacht eventjes," zeide Slaperige Sol. „Ik kan je
een goedkoope spons leveren; ik heb een prachtstuk in
mijn pak."
Er waren genoeg sponzen, maar de tweede stalknecht kocht een van de tweede qualiteit.
„Blief je nog wat?" vroeg de jonge man minzaam
aan zijn op den grond uitgestrekten tegenstander.
De stalknecht kermde. Hij was beschaamd voor zijn
vriend, dien hij lang geleden had overtuigd van zijn
meerderheid in kracht.
„Ik denk wel van neen," zeide de vriend, terwijlhij
den overwinnaar beteekenisvol toegrinnikte.
„Nou, dan wensch ik je een goejen morgen," zei de
jonge man. „Ga je mee vader?"
„Ja, schoonzoon," zei Slaperige Sol.
„Weet je wel, wie dat was, Joe?" vroeg de vriend,
terwijl hij het bloed afsponste.
Joe schudde het hoofd.
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„Het was Hollandsche Sam," sprak zijn vriend eerbiedig fluisterend.
Joe trilde over het heele lijf van verrassing en ontzag. Hollandsche Sam was de eerste vechter van zijn
tijd — in het gewone leven een verbazende dandy en
een gunsteling van Z. M. George IV. En Slaperige
Sol had een mooie dochter en zag er misschien zelf
goed uit, als hij op Sabbath gewasschen was.
„Hollandsche Sam!" herhaalde Joe.
„Ja zeker. We hebben zijn portret binnen hangen,
maar daar is hij naakt tot aan het middel."
„Wel, dat trof ik! Hoe dom van me dat ik hem
niet herkende!" Zijn gehavend gezicht klaarde op.
„Geen wonder dat hij me aan kon!"
Behalve dat de meer beestachtige typen van mannen
en vrouwen er betrekkelijk weinig voorkomen, is Judaea
altijd een cosmos in het klein geweest en haar vechters en wetenschappelijke mannen, haar philosofen en
„helers", haar gymnasten en geldschieters, haar geleerden en makelaars, haar musici, haar schaakspelers,
dichters, komische zangers, krankzinnigen, heiligen,
geldinners, staatkundigen, krijgslieden, lafaards, wiskundigen, acteurs, buitenlandsche correspondenten zijn altijd in
de voorste rij geweest. Nihil alienum a se Judaeusputat

Joe en zijn vriend begonnen over de groote daden
van Hollandschen Sam te spreken. De een was al voller
van bewondering dan de ander over den machtigen
vechtersbaas.
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Den volgenden dag kwam Slaperige Sol op het plein
aanslenteren. Hij liep doodbedaard en, ondanks de
zwaarte van zijn pak, met den neus in den wind.
„Kleerkoop!" schreeuwde hij.
Joe kwam te voorschijn, het hoofd in een doek. In
zijn hand hield hij goud galon. Het was al een onderscheiding zaken te doen met den schoonvader van
een held.
Maar het is weinigen gegeven hun dochters uit te
huwelijken met kampioenboksers en daar Hollandsche
Sam geen Don Qmchot was, smaakte de gewone
marskramer of venter nooit de weelde van met den
neus in den wind te loopen en zijn handelsroep uit te
kraaien. De primitieve vaderen van het Ghetto zouden
zich misschien meer airs hebben gegeven, hadden zij
kunnen voorzien dat zij de voorouders zouden zijn van
burgemeesters en schepenen, die van Christen Hidalgo's
en Poolsche Koningen afstamden, en dat een ongeboren
geschiedschrijver tot de conclusie zou komen, dat het
Ghetto van hun tijd bevolkt was met vermomde Prinsen.
Zij zouden even verbaasd zijn geweest te vernemen wie
zij waren, als te hooren dat zij orthodox waren. De
groote hervormingsscheuring kwam eerst goed over
de helft der eeuw en de Joden van die dagen konden
niet begrijpen, dat men een Jood kon zijn zonder kosjer
vleesch te eten, en zij zouden het moderne onderscheid tusschen Joden naar het ras en Joden naar het
geloof, hebben beschouwd als sophisterijen van den
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bekeerling of den zendeling. Zoo hun godsdienstig
leven naar de Groote Sjoel convergeerde, het brandpunt van hun maatschappelijk leven was in de lange,
nauwe Petticoat-laan, nog ten tijde van Strype met
mooie boomen beplant, die zeker heel wat prettiger
aanblik opleverden dan de vervelooze kruiwagens en
vieze bedelaars van later tijd. De Laan — zoo
werd ze familiaar genoemd — was het bolwerk van
het orthodoxe Jodendom, door het ongeloof geschuwd,
waarin geen zendeling den voet durfde zetten, en vooral
geen afvallige apostel. Zelfs in moderne tijden werd
de nieuwerwetsche Joodsche geestelijke van de deftige
voorstad, opgetuigd als zijn Christen collega, voor zulk
een mesjommed aangezien en hij zag zich gratis groenten
en eieren toegeworpen. De Laan was altijd de groote
marktplaats en elke ongezonde straat en steeg die er
op uit kwam, was bedekt met het teveel van haar
handel en modder. Wentworth-straat en Goulston-straat
waren de voornaamste vertakkingen en in feesttijden
was de laatste een pandemonium van klokkend en
kwakend, kakelend en krijschend gevogelte in kooien.
Kippen, ganzen en eenden werden levend gekocht en
meegenomen, om tegen betaling door den officieelen
slachter den hals te worden afgesneden. Met Poerim
verlevendigde een vroolijkheid, als die van een Romeinsch
carnaval, de slikkerige Wentworth-straat en bracht zij
een glimlach op haar ongewasschen plaveisel. De banketbakkerswinkels, vol gevulde koek en „boles", werden

14

belegerd door troepen luidruchtige, mooie meisjes met
haar vrijers, dikke vrouwen met haar kinderen, die zeer
zoet en gekruid gebak met kopjes chocolade naar
binnen werkten; in tijdelijk ingerichte wiegen schommelden schreeuwende veelkleurige pakjes heen en weer;
er was overvloed van cartonnen neuzen, grotesk door
hun afwijking van de natuur. Het Poerim-S^/, of
Poerimspel, drong in Engeland nooit door; ook werd
Haman niet op straat verbrand, maar vrienden wisselden
met elkander sjlaghmonos, of geschenken van het seizoen,
en troepjes verkleede menschen deden een inval bij de
buren. Maar op gewone Vrijdagen en Zondagen was
de Laan al levendig genoeg. De beroemde Zondagmarkt was een gebeurtenis van metropolitaansch gewicht
en koopers van alle geloof kwamen daar. De Vrijdagsche
markt was meer lokaal en bepaalde zich in hoofdzaak
tot eetwaren. De markten v66r de feestdagen hadden
iets van de beide anderen, want Joden wenschten evenzeer op feestdagen voor het eerst nieuwe hoeden en
kleeren te dragen, als extra-lekkernijen te eten, en zij
sloegen bij elk belangrijk tijdstip allerlei nieuwe dingen
in, van zeildoek tot kopjes en schotels toe. Vooral was
dat het geval tegen Paschen, want dan moest zelfs de
armste Jood een week lang een ander stel aardewerk en
keukengerij gebruiken. Aan een Babel van geluid, verscheidene straten in de ronde hoorbaar, was het merkbaar
dat het markt was in Petticoat-laan en een dichte menigte,
die tegelijk naar beide kanten ging, blokkeerde de straat
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Eerst langzamerhand werd de gemeente ver-Engelscht.
Onder den invloed van middelpuntvliedende krachten
begonnen de rijkere leden nieuwe kolonien te vormen,
hun oude veeren te ruien en door mooiere te vervangen, steeds verder het centrum ontvluchtend.
Mannen met organiseerend talent stichtten ongeevenaarde philanthropische en onderwijs-instellingen, naar
Engelsch voorbeeld; millionairs streden voor gemeentelijke en hun eigen staatkundige emancipatie; makelaars
drongen zich onbeschaamd in op de Beurs; geestelijken hielden preeken in slecht Engelsch; een Engelsche
courant werd op touw gezet; zeer langzaam werd
de conventioneele Engelsche traditie gevestigd en op
die menschelijke palimpsest, waarin alle talen en tijdperken hun sporen hebben gelaten, werd met groote
letters het stempel van Engeland gedrukt. Judaea boog
voor den Dagon van haar eeuwenouden vijand, den
Philistijn, en het fatsoen begon naar boven te kruipen,
het Oostersch bloed met zijn kille vingers bevriezend
en de levendige tinten van het Oosten tot het eentonig
grijs van het Engelsche burgerlijke leven dempend.
In het tijdperk, waarin ons verhaal speelt, waren slechts
sporen van de oude vroolijkheid en broederschap overgebleven; de sterke al fresco-geur was verdampt.
En thans zijn zij alien dood — de takiefim met
hun groote harten en nog grooter beurzen; en de
humoristische schnorrers, die hun geld aannamen; en
de vroolijke vrome marskramers, die soms op wonder-
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baarlijke wijze fabelachtige fortuinen maakten. De jonge
moeders, die haar kleinen in de zon de borst gaven,
zijn heengegaan in den zonneschijn; ja en ook haar
zuigelingen zijn met grijze haren tot stof vergaan.
Dood zijn de mooie dikke vrouwen, met liefderijk
gemoed, die goedig door het leven schommelden,
steeds bereid een traan van medelijden te storten, de
beste van alle vrouwen en kooksters en moeders;
dood zijn de kale, blozende, oude mannen, die rond
gingen in verkleurde stoffen pantoffels en tot begroeting
de snuifdoos lieten rondgaan; dood zijn de flinke
jongelieden, die naar Tom Tiddler's land voeren, en
dood de mooie meisjes, die zij onder den bruiloftshemel geleidden wanneer zij terugkwamen. Zelfs de
groote dokter Sequeira, deftig met zijn witte kousen, buitengewoon geneesheer van den Prins-Regent
van Portugal, ligt terneergeveld door zijn levenslangen
tegenstander en zelfs de Baal Sjem, de Koning der
Cabalisten, kon geen wonder daartegen oproepen.
Waar zijn de kleine meisjes in witte jurkjes met
rose ceintuurs, die op hoogtijden en feestdagen het
Ghetto verlevendigden? Waar is de schoone Betsy
van het Victoria-ballet, waar de vroolijke dignitaris der
Synagoge, die bij het bal op Vreugde der Wet den
cotillon met haar opende ? Reeds lang hebben de worm en
het hoofd van den grooten financier opgegeten; de geborduurde vesten der dandies zijn zelfs voorbij het stadium, waarin zij schoorsteenvegers op den Mei-dag tot
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versiering dienden en de vuist van Hollandschen Sam
is beeniger dan ooit. Dezelfde schimmel bedekt
alien — zij die guinjes offerden en zij die „giften"
offerden, de schurken en de huichelaars en de grappenmakers, de vromen en de lauwen, de rijkaards en
de armen, de ruwen en de beschaafden, de wonderlijke venters en de ongelukkige sjlemiels, rabbi en dajan
(rechter) en sjoget (slachter), de schrijvers die de heilige
wetsrollen schreven en de zangers die ze met zoet
geluid opdreunden en de houders van weddenschappen
die er nimmer naar luisterden; de smerige Russen
met hun mutsen en oorlokken en de Dons met het
blauwe bloed, die zich met degens en kniebroeken in
de beste Christen-gezelschappen bewogen. Zij die de
smakelijke „boles" kneedden liggen naast hen, die ze
aten, en de makelaars van huwelijken met hen, die zij
tot elkander brachten. Olijven en komkommers worden
groen en dik als te voren, maar de liefhebbers er
van zijn vermengd met een grond, die daarvan verstoken is. De rustelooze, drukke menschenmassa's, die
lachend tegen elkander aanhotsten op de voddenmarkt,
zijn tot rust in het Huis des Levens; de vertooning,
die hun sterk geslacht opleverde, is vervlogen als een
droom. Zij stierven met de betuiging van de eenheid
Gods op hun verstijvende lippen en de zekerheid van
wederopstanding in hun verlammende harten. En een
verbleekt Hebreeuwsch opschrift op een graf, of een
ongelezen opschrift op een plaat in de synagoge is
Kinderen van het Ghetto. I.
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het eenige dat van hen overblijft. En toch, misschien
is hun geslacht niet geheel tot stof vergaan. Wellicht
wrijft hier en daar een of andere afgeleefde oude zijn
half blinde oogen met het oliesel der herinnering, en
ziet die tafereelert van het verleden, door den tijd
gewijd, en vindt zijn gerimpelde wangen nat van het
pathos, dat de vreugden van weleer heiligt.

HOOFDSTUK I.
HET BROOD DER

DROEFENIS.

Een spotvogel, die al dood en begraven is, noemde de
straat Fashion (fatsoen)-straat en de meeste menschen, die er wonen, begrijpen de grap zelfs niet. Indien
zij van naam ruilen kon met Rotten Row (rotte
rij), zouden beiden eigenaardiger zijn benoemd. Het
is een saaie, vuile, nauwe zijstraat in het Oost-einde
van Londen, die Spitalfields met Whitechapel verbindt
en zich vertakt in sloppen. In de dagen, toen de kleine
Esther Ansell over haar morsig plaveisel voortsukkelde,
kon men bij de uiteinden de vloeken hooren uit sommige der gemeenste wijken en smerigste krotten van
de hoofdstad der beschaafde wereld. Sommige van die
spinnewebklonten zijn sedert dien door den bezem van
den socialen hervormer weggeveegd en de spinnen zijn
in donkerder holen weggekropen.
De Londensche straat gaf de conventioneele tooneeltjes te zien, toen Esther Ansell door den kouden mist
van een Decemberavond, met een kan in de hand voort-

2O

spoedde, in haar Oostersche kleuren als het ware een
miniatuur van Rebecca, gaande naar de bron. Een
straatzangeres, een sleep van kinderen achter zich, liet
haar schril lied hooren; twee slonzen, de handen in
de zijde, scholden op elkanders familie; een dronkelap
liep loerend voort, in opgewekt zelfgesprek; een orgeldraaier, wiens neus blauw zag als die van zijn aap,
bracht eenige kinderen in lompen aan het dansen onder
het flauwe schijnsel van een lantaarn. Esther trok haar
omslagdoekje dichter om zich heen en liep door, zonder op die haar bekende tafereeltjes te letten, terwijl
in haar koude voeten het vocht van de straatsteenen
drong door de versleten zolen van haar lompe schoenen. Het waren mannenschoenen, door den een of
anderen dronken landlooper uitgeschopt en door Esther's
vader opgeraapt. Mozes Ansell had .wel eens meer
zulke buitenkansjes, het gevolg misschien van de
gewoonte met het hoofd gebukt te loopen, alsof hij letterlijk gebogen ging onder het juk der Gevangenschap.
De Voorzienigheid beloonde hem voor zijn nederigheid,
door hem nu en dan een schat te laten vinden. Esther
had de week te voren van de school een paarnieuwe
schoenen gekregen, en de vervanging daarvan door
het schoeisel van den landlooper leverde een zuivere
winst van een halve kroon op en brood voor een week
voor Esther's broertjes en zusjes. Op school, onder de
oogen van de onderwijzeres, zorgde Esther in de eerste veertien dagen dat haar voeten niet te zien kwamen„
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maar naarmate de vrees voor ontdekking verdween,
had zelfs haar tamelijk nauw geweten vrede met het
bedrog, met het oog op hetgeen de magen daarbij
wonnen.
Op school konden de kinderen ook brood en melk
krijgen, maar Esther en haar broertjes en zusjes namen
die nooit, uit vrees dat men zou denken dat zij er gebrek
aan hadden. Het is hard de meerderheid van een schoolmakker te verdragen, en een kind, dat karakter heeft, zal
niet licht er voor uit komen dat het gebrek lijdt, in
tegenwoordigheid van een troep kinderen met geld op
zak, sommige waarvan elken dag wel een halven stuiver
aan lekkers konden besteden. Het zou Mozes Ansell
verdriet hebben gedaan, als hij had geweten dat zijn
kinderen bedankten voor het brood dat hij hun niet geven
kon. De handel was slap in de uitzuigersholen en Mozes,
die altijd van de hand in den tand had geleefd, had in
den laatsten tijd minder dan ooit tusschen beiden gehouden. Hij had hulp gevraagd bij het Joodsche Armbestuur,
maar de bureaucratie is er zelden zoo vlug bij als de
honger; bovendien was Mozes een oude kennis van het
Armbestuur. Maar er was een soort van aalmoes, die
Mozes niet kon worden onthouden en die Esther niet
voor hem kon verbergen, zooals zij het gratis ontbijt
op school geheim hield. Want het was ieder bekend,
dat wie maar wilde driemaal in de week soep en brood
kon krijgen in de inrichting in Fashion-straat en bij de
familie Ansell werd het openen van de soepkeuken te
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gem oet gezien als de dageraad van een gouden eeuw>
waarin het onmogelijk zou zijn een dag zonder brood te
blijven. De flauw herinnerde reuk van soep wierp een
geur van poezie over den komenden winter. Elk jaar,.
sedert Esther's moeder was gestorven, was het kind
gezonden om het voedsel te halen, want Mozes, het
eenige andere beschikbare lid van het gezin, was altijd
bezig met bidden wanneer hij niets beters te doen had.
En zoo begaf zich Esther naar de soepinrichting met
haar roode kan ; in haar haast ging zij tal van vrouwen voorbij, die met hetzelfde doel op weg waren en
die lompe tinnen kannen droegen, door de inrichting
verstrekt. Een individueel instinct van zindelijkheid deed
Esther de familie-kan verkiezen. Thans is de keus
niet meer vrij en de modelkan, met een nummer en
een stempel er op, dient als soepkaartje.
Er stond een heele troep liefhebbers voor de deuren
van de keuken, die op staldeuren leken, toen Esther
aankwam ; sommigen misschien met gevulde magen, de
meesten uitgehongerd en rillend van de koude. Het
vrouwelijk element was overheerschend, maar er waren
een twaalftal mannen en enkele kinderen onder de
menigte ; de meeste mannen nauwelijks grooter dan de
kinderen — vreemde, in hun groei gestuite, bruine,
harige wezens met groezelige gezichten, verhelderd door
zwarte, glinsterende oogen. Enkele waren indrukwekkend
van gestalte ; zij droegen grove, stoffige vilten hoeden»
of puntmutsen, met ruige baarden en verkleurde dassen
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om den hals. Hier en daar zag men ook een vrouw,
die er aardig uitzag en bevallig van gestalte was, maar
grootendeels was het een verzameling oude wijven, oud
v6or hun tijd, met onheilspellende, fletse, verflenste
trekken, morsebellen op sloffen, blootshoofds, of met
een morsigen doek op het hoofd in plaats van een
muts — roode, grijze, steenkleurige, modderkleurige
doeken. Toch was er iets onbestemd romantisch en
pathetisch in de smakeloosheid en heksachtige leelijkheid en er was een zekere identiteit tusschen al die
Poolsche, Russische, Duitsche, Hollandsche Jodinnen,
die geen notitie van elkander namen en alle voorwaarts
drongen. Sommige hielden zuigelingen tegen de bloote
borsten, en deze dommelden rustig met tusschenpoozen
van huilen. De vrouwen, die geen doeken hadden, droegen
niets om den hals tot bescherming tegen de koude;
de donkere nekken waren bloot, soms waren zelfs de
eerste haken van het lijf noodeloos los. De meesten
droegen goedkoope oorbellen en donkere, onnatuurlijk
gladde toeren; wie geen toer droeg, had gekroest haar.
Half zes werden de staldeuren opengeworpen en de
menigte drong door een lange, smalle, gewitte steenen gang in een vertrek, dat op een schuur leek, met
een gewitte zoldering, door houten balken afgedeeld.
In dit vertrek, slechts een smallen ronden rand overlatend, was een soort van veehok, waarin de bedeelden
elkander verdrongen, in een ongemakkelijke houding
en onder algemeen gekakel het zalige oogenblik
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afwachtend. De eenige gaspit, die van de zoldering
king, verlichtte de vreemde aapachtige gezichten en
verleende daaraan een groteske schilderachtigheid, die
Dor6 in verrukking zou hebben gebracht.
Zij hadden honger, die schilderachtige menschen; hun
naaste en dierbaarste betrekkingen waren thuis hongerig. In hun verbeelding genoten zij van de soep, en
vergaten ze dat die diende als gift tot tegemoetkoming
van het loon, onbewust van den ernstigen economischen
kant van het pauperisme enz. en volkomen bereid met
de soep hun onafhankelijkheid in te slikken. Zelfs
Esther, die veel gelezen had en fijngevoelig was, legde
.zich zonder tegenspraak neer bij de opvatting van het
lieelal, door de meeste menschen in haar omgeving
gedeeld, dat menschen daarin van dieren verschilden,
dat zij hard moesten werken voor een stuk brood,
maar dat hun lot werd verlicht door het bestaan van
een kleine en half-goddelijke klasse, takiefim genaamd,
of rijke lieden, die weggaven wat zij niet noodig hadden. Hoe deze rijke lieden in de wereld kwamen, daar
vroeg Esther niet naar; zij maakten evenzeer deel uit
van de bestaande dingen, als wolken en paarden. De
half-goddelijke varieteit ontmoette men slechts zelden.
Zij leefden ver weg van het Ghetto en men zeide, dat
een klein gezin er van een heel huis bewoonde. Vertegenwoordigers er van, gekleed in ruischende zijde of
deftig laken, die iets niet te omschrijven van boven
de menschheid te staan uitstraalden, kwamen soms op
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de school, voorgegaan door de stralende hoofdonderwijzeres. Dan stonden alle kleine meisjes op en maakten
een buiging; de beste, die dan voor de gemiddeld
goede van de klasse doorgingen, brachten de halfgoddelijke bezoekers in verbazing door hun grondige
bekendheid met de topographie van de Pyreneeen en
de geschillen tusschen Saul en David en de ontmoeting
tusschen de beide soorten eindigde in lieve lachjes en
tot algemeene tevredenheid. Maar het domste van de
meisjes begreep de vertooning heel goed en had een
goedige verachting voor de nai'eveteit der half-goddelijke bezoekers, die tot hen spraken alsof ze niet opnieuw
zouden beginnen te kibbelen, elkander bij het haar
trekken, elkanders sommen afschrijven en elkanders
naalden stelen, zoodra zij hun half-goddelijke hielen
hadden gelicht.
Dezen avond kon men half-goddelijke personen een
schitterenden kring zien vormen, want op de gereserveerde staanplaatsen, achter een wit houten toonbank,
was een aantal philanthropen bijeen. Het vertrek had
een zonderlingen veelhoekigen vorm; tegen de muren
stonden acht kookketels, waarvan de groote houten
deksels door katrollen werden opgelicht, door rood
geverfde ijzeren ballen in evenwicht gehouden. In den
hoek stond de kookmachine. Koks, in witte kielen en
met witte mutsen op het hoofd roerden, de dampende
soep om met lange houten spanen. Een industrieel
vestigde de aandacht der Joodsche reporters op den
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door hem verbeterden kookketel en de opzichter bezwoer hen zijn naam niet te vergeten; terwijl, te midden
der eenvoudig gekleede geestelijken, de huwbare dochters van een predikant uit het Oost-einde rondfladderden,
als prachtige kolibries onder een troep kraaien.
Toen een voldoend aantal halve goden bijeen was,
hield de voorzitter een lange toespraak tot de vergadering; hij trachtte de geestelijken en andere aanwezige
philanthropen aan het verstand te brengen, dat liefdadigheid een deugd was en beriep zich op den Bijbel,
den Koran en zelfs de Vedas, om aan zijn betSog
kracht bij te zetten. Reeds bij het begin van zijn speech
had men de schuifdeur, die het veehok van de eigenlijke keuken scheidde, moeten sluiten, omdat de opdringende menigte zoo kakelde en stoute kinderen schreeuwden, en over het geheel scheen men weinig benieuwd
te zijn naar de ethische gevoelens van den voorzitter.
Het was een materialistisch zoodje; ze dachten alleen
aan hun magen en babbelden nog harder toen zij van
de toespraak waren uitgesloten. Zij waren nu overtalrijk
en golfden onbedachtzaam heen en weer en Esther
moest haar armen dicht bij het lijf houden, uit vrees
voor ontwrichting. Buiten de staldeuren stond een telkens wisselende troep hongerige en nieuwsgierige jongens
en meisjes. Toen de voorzitter had geeindigd, werd de
rabbijn uitgenoodigd de philanthropen toe te spreken,
hetgeen hij niet minder breedvoerig deed, op welsprekende wijze de stelling steunende dat liefdadigheid een
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deugd was. Hierop werd de deur dichtgeschoven en
werden de twee eerste bedeelden toegelaten, terwijl de
opzichter moedig de overigen terughield. De opperkok
vulde een paar borden met soep, uit een tinnen pot,
dien hij in den ketel liet zakken. De rabbijn sloeg de
oogen naar boven en sprak het dankgebed:
„Geloofd zijt Gij, o Heer, Koning van het heelal,
naar wiens gebod alles bestaat."
Hij proefde toen een lepel soep en dat deden ook
de voorzitter en verschillende bezoekers; bij alien had
het glijden van de vloeistof langs het verhemelte glimlachjes van goedkeuring en verrukking ten gevolge.
Inderdaad was de soep op dezen eersten avond krachtiger dan ze later zou zijn, wanneer, volgens den gewonen loop der dingen, het grootste gedeelte van het
vleesch zijn wettige plaats zou innemen onder hetgeen
er van de keuken afviel. Het gezicht der half-goddelijke
personen, met smaak de soep verzwelgend, deed Esther
watertanden, terwijl zij aan de grens van het Paradijs
worstelde om ruimte tot ademhalen. Het ongeduld, dat
aan haar knaagde, werd bijna getemperd door visioenen
van den flinken Salomon, de lieve Rachel, het grienende
Saartje en Ikey, alle het heerlijke vocht slurpend. Zij
dacht zelfs een beetje aan den meer sto'icijnschen vader
en aan de grootmoeder. De Ansells hadden dien morgen niets gegeten dan een snede droog brood elk.
Hier voor haar, in het land van Gozen, overvloeiend
van soep, waren halve brooden op elkaar gestapeld,
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terwijl nog op planken ontelbare brooden waren geschaard als voor de tafel van een reus. Esther keek
met gretige blikken naar den vierkanten toren van
eetbare steenen, huiverend wanneer, door een plotselinge
gaping in de zich bewegende menigte, de snijdend koude
lucht tot haar rug doordrong. De tocht herinnerde haar
nog meer aan de kleintjes, die thuis op de vliering,
waar geen vuur brandde, bij elkaar kropen. Wat een
heerlijke avond was er voor hen in aantocht! Zij zou
hen niet de twee brooden op eens laten opeten ; dat
zou schandelijke verkwisting wezen. Neen, 6en zou
voldoende zijn voor het feestmaal; het andere zou zorgvuldig worden bewaard. „Morgen is ook een dag",
zooals de oude grootmoeder in haar vreemd koeterwaalsch placht te zeggen. Maar het feestmaal zou niet
zoo spoedig worden aangericht, als Esther's verbeelding
vliegen kon ; de deuren moesten weer dicht gaan en
andere half-goddelijke en goddelijke personen (witgedast)
moesten moties voorstellen en ondersteunen (welsprekend
en breedvoerig) van dank aan den voorzitter, de rabbijnen en alle anderen, die daarvoor in de termen
vielen ; een Fransch bezoeker moest zijn bewondering
voor de Engelsche liefdadigheid uiten. Maar eindelijk
kwamen de hongerige magen aan de beurt. De bonte,
steeds kakelende menigte drong langzaam vooruit, zich
met moeite door de nauwe (ingang werkend en een
ruit van spiegelglas aan den kant van het veehok verbrijzelend; de half goddelijken wreven zich in de handen
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en glimlachten vriendelijk; slimme bedeelden trachtten
door de ingang voor de half-goddelijken naar de
kookketels te sluipen ; de tropische kolibries fladderden
onder de kraaien rond ; er was een plassen met soeplepels, een klokken van watervallen soep in de kannen
en een gegons van stemmen. Een tandelooze, grijze
heks met leepoogen klaagde in goed Engelsch dat haar
soep werd geweigerd, omdat naar haar omstandigheden
nog geen onderzoek was gedaan, en haar tranen be
vochtigden het eenige brood dat zij kreeg. Een Rus,
die in hetzelfde harde geval verkeerde, wierp zich op
de steenen en jammerde. Eindelijk liep Esther door
den mist, gewarmd door de kan die zij tegen het lijf
drukte en een instinctmatige aandrift bedwingend om
de in haar schort gebonden brooden te betasten. Zij
vloog bijna de donkere trappen op, die naar de vliering
in Royal straat leidden. Zij hoorde kleine Saartje snikken. Zich bewust een engel der verlossing te zijn,
trachtte Esther de twee laatste treden in eens te klimmen;
zij struikelde en kwam terecht tegen de vlieringdeur,
die open vloog, zoodat zij met een smak in de kamer
viel. De kan vloog in stukken, de geurige soep vormde
een plas op den grond, vloeide onder de twee bedden
en lekte door de reten van den vloer in de kamer
beneden. Esther barstte in tranen uit; haar jurk was
nat en vettig geworden en haar handen bloedden door
de scherven van de kan. De catastrophe deed kleine
Saartje haar snikken staken. Moses Ansell was nog niet
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terug van den avonddienst, maar de verwelkte oude
grootmoeder, wier verschrompeld gelaat door de som
bere koude donkere vliering opdoemde, ging recht op
het bed zitten en schold haar uit voor een sjlemiel.
Een gevoel van onrecht deed Esther nog bitterder
schreien. Zij had in jaren niets gebroken. Ikey, een
teer uitziend heuveltje van vier en een halfjaar, kwam
naar haar toe waggelen (al de Ansells hadden in het
donker leeren zien), nestelde zijn krullebol tegen haar
nat lijf en zei :
,,'t Is niks, Esti; je mag toch in men nieuw bed
slapen."
De troost van te mogen slapen in het denkbeeldige nieuwe bed, waarop Ikey steeds rekende,
scheen te helpen; want Esther rees op van den vloer
en maakte de brooden uit haar schort los. Een roekeloos onverschillige stemming maakte zich van haar
meester, als van een speler die goed geld met kwaad
wegwerpt. Zij zou den van avond eens hun hart ophalen :
de twee brooden 'zouden tegelijk worden opgegeten.
lien (minus een homp voor vader's avondeten)
zou bezwaarlijk zes hongerige magen kunnen vullen.
Salomon en Rachel, uitgelaten op het zien van de
brooden, snelden op Esther toe, rukten haar een brood
uit de handen en trokken er elk een korst van af.
„Heidensche jongen !" riep de grootmoeder. „Eerst
wasschen en bidden!"
Salomon was er gewoon aan door de bube (groot-
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moeder) een heiden te worden genoemd. Hij zette zijn
pet op, ging onwillig naar den emmer met water, die
in een hoek van de kamer stond, en sprenkelde een
paar droppels over zijn vingers. Het is te vreezen, dat
noch de hoeveelheid water, noch het deel van de hand,
dat met het water in aanraking kwam, zelfs het door
de rabbijnen voorgeschreven minimum haalde. Onder
de operatie mompelde hij iets, dat voor Hebreeuwsch
moest doorgaan, en hij begon juist de vrome woorden
op te dreunen die het eten van brood voorafgaan,
toen Rachel, die, als behoorend tot het vrouwelijk
geslacht, minder aan de waschplechtigheid werd onderworpen, en hem dus v6or was, haar gretig kauwen
staakte en een scheef gezicht trok. Salomon deed een
grooten hap in de korst, toen slaakte hij een half
gesmoord „ba!" en spuwde hij uit wat hij in den
mond had.
Er was geen zout in het brood.

HOOFDSTUK II.
DE

UITZUIGER.

De maat was nog niet vol. Op den vloer, of vastgekleefd aan de scherven van de kan, lagen lange dunne
vezels gekookt vleesch, waarvan het nat de soep had helpen krachtig maken. Salomon, een krullebol, die op alles
raad wist, had ze ontdekt en men had juist besloten de
flauwheid van het brood door het beetje smaak,
dat nog aan het vleesch was, te neutraliseeren, toen
er hard aan de deur werd geklopt en een schitterend
visioen van schoonheid de kamer binnenzweefde.
„Zeg eens, wat voeren jelui hier uit? Laat jelui het
door ons plafond lekken?"
Becky Belcovitch was een vroolijke, stevige meid,
met roode wangen, die in een land van bleeke gezichten exotisch leken. Zij droeg een massa stijve krullen,
die al te duidelijk wezen op friseeren en papillottenpapier. Zij was de „belle" van Royal-straat in haar
vrijen tijd, en zelfs in haar werkuren werd ze door haar
vrouwelijke triumfen vervolgd. Zij was zestien jaar oud
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en wijdde haar jeugd en schoonheid aan knoopsgaten.
In het Oost-einde, waar men de dingen bij hun naam
noemt, is een knoopsgat een knoopsgat, geen sleutelbloem of viooltje. Er zijn twee soorten van knoopsgaten —
de gewone voor gemaakte kleeren en de mooie voor
de fijne kleeren. Becky bepaalde zich tot de laatste,
die met fijn garen worden gewerkt. Zij maakte ze in
haar vaders werkplaats, waar het gezelliger was dan
bij een vreemde en waar de fabriekswetten gemakkelijker konden worden ontdoken. Dezen avond straalde
ze in zijde en sieraden, en haar brutaal wipneusje had
de onbeschaamheid van het geluk, die Agamemnon
afkeurde. Wie haar zag, zou evenveel aan ingewikkeld
Bouddhisme als aan knoopsgaten hebben gedacht.
De bube vertelde het gebeurde in rad jiddisj en
haar hartstochtelijk uitvaren over de onhandigheid van
Esther deed deze opnieuw zeer. De oude bes verspilde
aan het ongeval genoeg Oostersche beeldspraak voor
een poeet van den tweeden rang. Wanneer het gezin van
gebrek omkwam, zou hun bloed komen over het hoofd
van haar kleindochter.
„Maar waarom neem je het nat niet op, domoor?"
zeide Becky. „Hoe zou je 't wel vinden als je voor
Pesach een nieuwe jas moest koopen? Het lekte vlak
naast zijn schouder."
„Het spijt me zoo, Becky," zeide Esther, met moeite
een trilling in haar stem bedwingend. En uit een
geheimzinnige bergplaats een doek halend, begon zij,
Kinderen van het Ghetto. I.
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bij wijze van practisch gebed om vergififenis, op haar
knieen het nat op te dweilen.
Becky trok haar neus op en ging terug naar de verlovingspartij van haar zuster. Want dat was het geheim
van haar opschik, van haar glinsterende oorbellen en massieve broche, en van het herscheppen van Belcovitch's
werkplaats (tevens woonvertrek) in een zaal schitterend
van licht. Vier schrale dunne ijzeren gasarmen dienden
tot huwelijksfakkels. Alleen de etiketten van rollen
katoen, boven den schoorsteenmantel geplakt als aanwijzingen van gedaan werk, verrieden de vroegere en
toekomstige bestemming van het vertrek. Aan een lange
smalle tafel, met een wit laken bedekt, waarop rhum,
jenever, beschuit en vruchten stonden, en prijkend met
twee waskaarsen in lange koperen kandelaars, stond
of zat een groep donkere, net gekleede Polen, de
meesten met een hoogen hoed op. Eenige vrouwen
met toeren op, in zijde gekleed en met gouden kettingen om de half gewasschen halzen, stonden hier en
daar buiten den kring. Een man met een ronden rug,
zwarten baard en leepoogen, gekleed in een kale jas
en een kalotje op het hoofd, aan weerskanten waarvan
een krul hing, zat op de eereplaats, die een maggid
(priester) toekomt en at verstrooid van de amandelen en rozijnen. Voor hem zag men pennen, inkt en
een perkamenten rol. Dat was het verlovingscontract.
De schadevergoeding voor verbreking van trouwbelofte was vooraf bepaald en voor beide partijen de-
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zelfde. Wie berouw had verbond zich tien pond te
betalen. Als natie is Israel practisch en vrij van huichelarij. Romantiek en maneschijn zijn mooie zaken,
maar achter den schitterenden sluier zijn altijd de harde
werkelijkheid en de zwakheid der menschelijke natuur.
De hooge contracteerende partijen teekenden juist
het document, toen Becky terugkwam. De bruidegom,
die een beetje aan een kant mank liep, was een
lange, bleeke man, Pesach Weingott genaamd. Hij
was een schoenmaker, die den Talmud kon verklaren
€n op de viool spelen, maar niet in staat was zijn
brood te verdienen. Hij trouwde met Fanny Belcovitch,
omdat zijn schoonouders hem voor een jaar vrij kost
en inwoning zouden geven en omdat hij van Fanny
hield. Fanny was dik en mollig, niet meer in de
eerste jeugd; ze had een mooie kleur en was levendig
van aard en zoo ze er al niet even goed uitzag als
haar zuster, ze was beminnelijker en aardiger. Zij kon
lief zingen in jiddisj en Engelsch; ze had eens in een
pantomime een fee voorgesteld voor tien shillings per
week en had zelfs als adelborst een hartsvanger gezwaaid. Maar ze had reeds lang het tooneel opgegeven, om haar vaders rechterhand te worden in de
werkplaats. Zij hielp jassen maken van den morgen
tot middernacht, aan een groote machine met een
massieve voettree, en ze had pijn in de borst nog v66r
ze verliefd werd op Pesach Weingott.
Er was een gegons van gelukwenschen (mazzel thor)
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goed geluk, en men werd moe van het handjes geven,
toen het contract was geteekend. Ernstige en grappige
opmerkingen kruisten elkaar in jiddisj, met Poolsche
en Russische zinnetjes er tusschen in, ter herinnering
aan vroeger tijden, en kopjes en kannen werden gebroken als zinnebeeld van de vergankelijkheid van
aardsche dingen. De Belcovitch's hadden hun reeds
gebroken aardewerk voor de gelegenheid bewaard.
Men sprak den wensch uit dat meneer en juffrouw
Belcovitch dezelfde vreugde van hun andere dochter
zouden beleven en dat ze de dochters van hun dochters onder de chuppa, of trouwhemel, zouden zien.
Becky bloosde van de plompe grappen. Gewoonlijk
sprak iedereen jiddisj in n°. i Royal-straat, behalve
het jongere geslacht, en dat sprak jiddisj met het
oudere.
„Ik heb altijd gezegd dat geen dochter van me
met een Hollander zou trouwen."
Dat was een overheerschende gedachte van meneer
Belcovitch en in dit blijde uur kwam ze hem van
zelf op de lippen. Als mogelijke schoonzoon was, na
een Christen, een Hollandsche Jood het minst in tel.
Spaansche Joden, die het eerst via Holland aankwamen na de Restauratie, zijn een bijzondere klasse en
zien neer op de later ingevoerde Asjkenazim (Duitsche Joden), terwijl zoowel Polen als Hollanders gelijkelijk in hun minachting deelen. Maar dit neemt
niet weg dat de Pool en de Hollander elkander ver-
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achten. Voor een Hollandschen of Russischen Jood is
de „Pollack", of Poolsche Jood, een armzalig schepsel
en niets haalt bijna bij de zelfvoldaanheid, waarmede
de „Pollack" neerziet op den „Litvok", of Lithauer,
het verbasterde wezen dat Sibboleth zegt in plaats van
Sjibboleth en „ee", waar normale menschen „oo" uitspreken. Het nadoen van de gemaakte uitspraak van
den „Litvok" geeft den „Pollack" een gevoel van meerderheid bijna gelijk aan dat van den Engelschen Jood,
wiens verbastering van de Heilige Taal hem aanspraak
geeft op een plaats ver boven alle vreemde varieteiten.
Toch loopt onder al die gevoelens van superioriteit
over en weer een stroom van verbroedering, evenals
de collegialiteit tusschen „kleerkoopen", hoewel ieder
vijftig percent meer geeft dan elk ander. De Hollanders hokken samen in een rijk, genaamd de
Hollandsche „ Tenters"; zij eten als de wolven en monopoliseeren bijna den handel in roomijs, warme erwten,
diamantsnijden, komkommers, haring en sigaren. Zij
zijn niet zoo slim als de Russen. Hun vrouwen onderscheiden zich van andere vrouwen door de slapheid
van hun lijven; sommige dragen wollen mutsen en
klompen.
Wanneer Esther in haar schoolboeken las dat de
Hollanders zich door zindelijkheid onderscheidden, was
zij verbaasd. Zij zocht te vergeefs naar de zorgvuldig
geschrobde vloeren en de heldere mutsen en gezichten.
Alleen wat rooken aangaat beantwoordden de Hoi-
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landers, die zij kende, aan de voorstelling van hen in
de aardrijkskundige schoolboeken.
Duitsche Joden trekken waar Polen en Russen zijn,
de Fransche blijven raeestal in hun land. „Ici on ne
parle pas Fran^ais" is het eenige zekere op taalgebied
in het Londensch Ghetto, dat een cosmopolitische wijk is.
„Ik heb altijd gezegd, dat geen dochter van me met
een Hollander zou trouwen."
Meneer Belcovitch sprak, alsof hij aan het eind was
gekomen van een lange loopbaan, gewijd aan het vermijden van huwelijken met Hollanders en hij vergat dat
niet 6en van zijn dochters nog getrouwd was.
„Ook geen dochter van mij," zeide juffrouw Belcovitch, alsof zij iets geheel verschillends betoogde. „Ik zou
aan geen Hollander mijn medicijnflesch, laat staan
Alte, of mijn Becky toevertrouwen. Hollanders waren
er goed bij, toen de Almachtige neuzen uitdeelde en
hun bedrieglijkheid is in verhouding tot hun neuzen."
Het gezelschap liet een gemompel van instemming
hooren en een man, met een vrij grooten neus gezegend,
verborg dien, verlegen snuitend, in een rood katoenen
zakdoek.
„De Algoede, geloofd zij Hij, gaf hun langere
neuzen dan aan ons," zeide de maggid, „omdat zij er
zooveel door moeten spreken."
Men lachte om dezen uitval;- de geestigheid van
den maggid werd, ook wanneer ze niet van den kansel
kwam, op prijs gesteld. Voor den oningewijde zou

39

dat laag neerzien op Hollandsche neuzen iets zijn
geweest van den pot, die den ketel verwijt dat hij
zwart ziet. De maggid schonk zich onder het
gelach een glas rhum in en sloeg dat naar binnen,
terwijl hij in het Hebreeuwsch „Je lang leven" mompelde.
„Ja, het verwondert me altijd hoe ze elkander kunnen verstaan," zeide juffrouw Belcovitch, „met hun
chatuchayacatigewesepoopa."

Zij lachte hartelijk om haar klanknabootsende uitbreiding van de jiddisje woordenlijst, terwijl ze haar
neus optrok om er het rechte effect aan te geven. Zij
was een kleine, ziekelijk uitziende vrouw, met zwarte
oogen en een gerimpelde huid en met den toer, die
bij geen deugdzame vrouw mag ontbreken. Want een
getrouwde vrouw moet haar lokken offeren op het
altaar van het thuis, opdat zij niet andere mannen
verstrikke met dergelijke zinnelijke verlokkingen. In
den regel gaat zij met zooveel ijver op in dien geest
van zelfverloochening, dat zij zich haast in alle andere
opzichten afzichtelijk te worden. Dat een echtgenoot
ook een man is, wordt vergeten.
Het hoofd van juffrouw Belcovitch was niet heele
maal geknipt en geschoren, want voor aan den toer
stale een laag bruin haar uit, waarvan de scheiding zelfs
niet samenviel met die van de rest.
Middelerwijl hielden Pesach Weingott en Alte (Fanny)
Belcovitch elkander bij de hand vast, in het schuldig
bewustzijn van Hollandsche bloedlichaampjes in de

4°
aderen van den jongen man. Pesach had een Hollandschen oom, maar daar hij nooit had gesproken zooals
deze, wist Alte dat alleen. In het voorbijgaan gezegd,
Alte was niet haar werkelijke naam en Alte was de
laatste, die te weten kwam hoe zij heette. Zij was het
eerste kind van haar ouders dat in leven bleef; al de
andere kinderen waren v6or haar geboorte gestorven.
Wanhopig om dit lot, nog wreeder dan onvruchtbaarheid, raadpleegden de Belcovitch's een ouden
Poolschen rabbi; deze zeide dat zij te overdreven
bezorgd waren geweest voor hun kinderen en daardoor de Voorzienigheid hadden vertoornd; in het
vervolg moesten zij aan niemand den naam van hun
volgend kind zeggen en dien ook nietfluisteren, voordat het kind goed en wel was getrouwd. Zoo doende
zou de Voorzienigheid niet telkens worden herinnerd
aan het bestaan van hun lieveling en zou zij zich niet
derangeeren om hen te kastijden.
Het middeltje hielp en Alte wachtte met ongeduld
op de chuppa, om beide haar namen te veranderen
en haar nieuwsgierigheid op dit punt te bevredigen.
De moeder had haar inmiddels Alte „ouwe" genoemd,
hetgeen het kind hartelijk in de ooren klonk, maar
het meisje pijnlijk aandeed, naarmate het nader bij de
jaren des onderscheids kwam. Soms vergiste juffrouw
Belcovitch zich en noemde zij haar „ Fanny", precies
zooals zij soms van zich zelf dacht als juffrouw Belcovitch, hoewel ze eigenlijk Kosminski heette.
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Toen Alte voor het eerst te Londen op school
kwam, vroeg de hoofdonderwijzeres: „Hoe heet je?"
De kleine „ouwe" kende niet genoeg Engelsch om
de vraag te verstaan, maar zij herinnerde zich, dat de
hoofdonderwijzeres dezelfde klanken had gericht tot
de vorige leerling. Andere kleine meisjes zouden
een schort voor de oogen hebben gehouden en zijn
gaan huilen, maar Fanny wist raad. Daar het laatste
meisje, hoewel blijkbaar verlegen, er met eere was
afgekomen door „Fanny Belcovitch" te stamelen, bootste
Alte die geluiden, zoo goed als ze kon, na.
„Fanny Belcovitch, zei je?" vroeg de hoofdonderwijzeres, terwijl ze even met schrijven ophield.
Alte knikte hard met haar vlaskopje.
„Fanny Belcovitch," herhaalde ze, nu duidelijker
daar ze den naam beter had gehoord.
De hoofdonderwijzeres wendde zich tot een kweekelinge.
„Is het niet opmerkelijk hoe de nam en zich herhalen ?
Twee meisjes, met precies dezelfde namen, na elkaar!"
Men was op de school aan zulke toevalligheden gewoon, want door de stamverwantschap van de leerlingen kwamen een half dozijn namen veel voor.
Het duurde verscheiden jaren alvorens meneer Kosminski tot de conclusie kwam, dat Alte hem had verloochend. Toen hij dat begon in te zien, was hij
niet boos en schikte hij zich in zijn lot. Het was de
eenige huiselijke aangelegenheid, waarin hij zich door

42

zijn kinderen had laten leiden. Evenals zijn vrouw
Chaya, begon hij langzamerhand te gelooven, dat hij
een geboren Belcovitch was, of althans, dat Belcovitch
in het Engelsch Kosminski was.
In zalige onwetendheid van den Hollandschen smet
op Pesach Weingott, liep Beer Belcovitch heen en
weer, roekeloos gastvrij. Hij begreep dat verlovingen
niet alle dagen voorkwamen en zelfs wanneer alles wat
hij voor een halve sovereign had ingeslagen op ging,
kon hem dat niet veel schelen. Hij droeg een hoogen
hoed, een zwarten rok nog in goeden staat, met een uitgesneden vest, dat een groot deel van een gesteven hemd
en een massieven gouden ketting liet zien. Het waren
zijn Sabbathkleeren en onheugelijk oud als de Sabbath,
dien zij eerden. Het hemd deed zeven Sabbaths dienst en
werd telkens met zorg opgevouwen. Zijn schoenen
hadden het Sabbath-vernis. Den hoed had hij gekocht
toen hij zich vestigde als banal habajis (heer des huizes),
of eerbiedwaardige pijler van de Synagoge, want zelfs
in de kleinste gevrah (gemeente) komt de hooge hoed in
heiligheid onmiddellijk na de Wetsrol en wie dien niet
draagt kan nimmer op waardigheden in degemeente hopen.
Het was merkwaardig hoe glanzig de hoed was, wanneer men bedenkt dat die onbeschermd uit was geweest
in alle weer en wind. Niet dat meneer Belcovitch geen
regenscherm bezat. Hij had er twee: een van mooie
nieuwe zijde, de ander een samenstel van gebroken
baleinen en katoenen vodden. Becky had hem de zijden
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parapluie gegeven, om de familie de schande te besparen
van zijn wandelingen met de andere. Maar hij kon de
nieuwe niet door de week dragen, omdat ze te mooi was.
En op Sabbath is het zonde een parapluie te dragen.
Zoo was Becky's offer te vergeefs en de parapluie stond
in den hoek, een blijvende voldoening voor haar trotschen bezitter.
Kosminski had hard moeten werken voor den kost
en hij was niet verkwistend. Hij was een lange man
van vijftig jaar met grijsachtig haar, die er ruw uitzag, voor wien leven werken, werken geld en geld
sparen beteekende. In Blauw-boeken, in Engelsche bladen
en in de Socialisten-Club van Berner-straat, werd hij een
„uitzuiger" genoemd en de humoristische bladen stelden
hem voor met een dikken buik en een vettigen glimlach; maar hij zelf had niet het minst idee, dat hij iets
anders was dan een godvreezend, werkzaam en zelfs
philanthropisch burger. Hij behandelde alleen anderen,
zooals men hem had behandeld. Hij zag niet in waarom
arme immigranten niet van een kroon in de week zouden
leven, terwijl hij hen leerde met een persijzer omgaan,
of op een naaimachine werken. Zij waren er veel beter
aan toe dan in Polen. Hij zelf zou blij zijn geweest
met zulk een verdienste in die eerste verschrikkelijke
dagen in Engeland, toen hij zijn vrouw en twee kinderen voor zijn oogen gebrek zag lijden en hij alleen
werd weerhouden de paar stuivers, die hij nog had, in
vergif om te zetten, door onkunde van den Engelschen
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naam voor iets doodelijks. En waar leefde hij nuvan?
De kip, de maat snijboonen en de schelvisschen, die
Chaya voor Sabbath kocht, reikten tot midden in
de volgende week; een kwart pond koffie duurde de
geheele week, want het koffiedik werd afgekookt tot dat
er geen aasje kracht meer in zat. Roggebrood en aardappels en haring vormden in hoofdzaak het dagelijksch
voedsel. Neen, niemand kon Beer Belcovitch beschuldigen, dat hij dik werd ten koste van zijn werkvolk.
Het huisraad was zoo eenvoudig en versleten mogelijk; geen aesthetisch instinct dreef de Kominski's om
iets meer dan het hoogst noodige te doen, behalve in
kleeding. De eenige concessies aan de kunst waren een
grofgekleurde mizrach (plaat), aan den oostelijken muur,
om de richting aan te wijzen waarin de Jood bij het
bidden moet staan, en de spiegel boven aan den
schoorsteenmantel, omlijst met geel uitgeschulpt papier
(in plaats van verguldsel) en aan elken hoek versierd
met papieren rozen, die telkens met Paschen werden
vernieuwd. Toch had Beer Belcovitch betere dagen
gekend in Polen; hij had daar een waschkom van
geel koper gehad, een koperen sauskom, zilveren lepels,
een zilveren beker en een kast met glazen deuren en
dikwijls sprak hij daarvan met aandoening. Maar hij
bracht uit Polen niets mede dan zijn beddegoed en
dat moest hij op reis in Duitschland beleenen. Toen
hij te Londen aankwam had hij drie groschen en zijn
gezin bij zich.
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„Wat denk je Pesach?" zeide Becky, zoodra ze haar
aanstaanden zwager kon bereiken door den muur van
gelukwenschende landgenooten heen. „Wat hier doorlekte" — ze wees naar een vlek in de zoldering —
„was soep. Die domme Esther liet alles vallen watze
van de Soepinrichting kreeg."
nAcke nebbisj, de arme kleine," riep juffrouw Kosminski, die in een weeke stemming was: „waarschijnlijk
lijden ze daar boven geducht honger. De vader is zonder werk."
„Weet je wat, moeder," viel Fanny in. „Alswehun
eens onze soep gaven? Tante Lea heeft ze juist voor
ons gehaald. Wij hebben van avond toch een extramaal."
„Maar vader?" mompelde het kleine vrouwtje aarzelend.
„0, hij zal er niet aan denken. Ik denk zelfs niet
dat hij weet dat de Soepinrichting van avond werd
geopend. Laat mij maar begaan, moeder."
En Fanny liet de hand van Pesach los, wipte in
de slaapkamer, die ook tot keuken diende, en droeg de
nog dampende kan naar boven. Pesach, die haar had
nageloopen, volgde met eenige hompen brood en een
stuk brandende kaars, die, hoewel alleen bestemd om
bij te lichten op de trap, goed van pas kwam aan
het eind van de reis. Het gezelschap grinnikte en wisselde knipoogjes toen het paar verdwenen was en er
werden grappige aanhalingen uit het Oude Testament
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gedaan en van oude rabbi's. Maar de verloofden dachten niet aan vrijen toen zij uit de vliering van de Ansells kwamen; hun oogen waren vochtig en zij gingen
zachtjes, hand in hand naar beneden, zich door een
inniger liefde dan te voren verbonden gevoelend.
Zoo deed de Voorzienigheid de soep van de Belcovitch's aan meer behoeftigen toekomen. En dat was
niet het eenige offer, dat zij van den gelukkigen vader
vorderde, want een poosje later kwam een zijner
stadgenooten opdagen in een lange kapjas en met
een smerig treurig gezicht. Hij was een nieuweling
van* de groenste soort en was eerst voor een paar
uren aangekomen, een groote hoeveelheid bagage met
zich voerend, in den vorm van vertrouwen op God en
op het goud dat te Londen op straat lag. Bij zijn
aankomst in Engeland had hij een vluchtigen blik op
de hoofdstad geslagen en den weg gevraagd naar een
Synagoge, om daar God te danken voor de behouden
aankomst. Na te hebben gebeden, zocht hij meneer
Kominski op, wiens adres, op een vuil stukje papier
geschreven, op reis de talisman van zijn hoop was
geweest. In zijn geboortestad, waar de Joden onder
verschillende bittere verdrukkingen gebukt gingen, was
er een legende van KosminskL, den pionier, den Croesus. Meneer Kosminski was op dergelijke gevallen
verdacht. Hij ging naar zijn slaapkamer, haalde van
onder het bed een zware houten kist te voorschijn,
opende die en stak zijn hand in een grooten vuilen
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linnen zak met geld. Hij was in een edelmoedige bui
en nam acht en veertig muntstukjes er uit, die hij den
nieuweling bracht en de vreemdeling, die niet wist
hoeveel hij te danken had aan het toevallig samentreffen van zijn bezoek met Fanny's verloving, meende
de fortuin reeds in zijn bereik te zien. Hij vertrok, met
het hart tot barstens toe vol van dankbaarheid en zijn
zak van vier dozijn penningen. Men nam hem op en
gaf hem warme soep in een thuis voor arme Joden,
waarheen zijn stadgenoot hem had verwezen. Kosminski
keerde naar de feestzaal terug, door en door zalig
in het gevoel van een goed geweten. Hij stretlde
Becky's krullen en zeide:
„Nou Becky, wanneer zullen we op jouw bruiloft
dansen?"
Becky schudde haar krullen. Haar aanbidders konden niet geringer over elkaar denken als Becky over hen
alien. Hun hulde was haar aangenaam, al deed ze hen
niet in haar achting stijgen. Becky's „beaux" zaten
op de trap v66r ze op was; uit liefde voor haar stonden ze vroeg op en ieder wilde de eerste zijn om
hun Penelope van de knoopsgaten goeden morgen te
wenschen. Men zeide dat Kosminski zijn succes als
„uitzuiger" te danken had aan zijn mooie Becky, die
de bloem der snijders-jongelingschap aantrok tot de
werkplaats van dezen Londenschen Laban. Wat zij aan
Becky bewonderden was, dat er zooveel aan haar was.
„Ik ben niet van plan mij te vergooien, zooals Fanny,"
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zei ze vertrouwelijk tot Pesach Weingott in den loop
van den avond.
Pesach glimlachte goedig.
„ Fanny droeg nooit het hoofd hoog," ging Becky
voort. „Maar ik heb altijd gezegd dat ik met een
meneer zou trouwen."
„Als zij had gewild, had Fanny ook met een heer
kunnen trouwen, denk ik," antwoordde Pesach, een beetje
korzelig.
Becky stelde zich een heer voor als een klerk of school
meester, die geen handenarbeid behoefde te doen, behalve
schrijven of ranselen. In haar begrippen over het huwelijk
was Becky een type. Zij verachtte den stand van haar
ouders en streefde naar een huwelijk met iemand, die daartoe niet behoorde. De ouders van hun kant konden niet
begrijpen, dat men iets anders wenschte te zijn dan zij.
„Ik zeg niet dat Fanny dat niet zou kunnen," gaf
zij toe. „Ik wil maar zeggen, dat niemand dit een
schitterend huwelijk zou kunnen noemen."
„Je hebt me veel te veel noten op je zang," viel
juffrouw Belcovitch haar afkeurend in de rede. „Je bent
te voornaam."
Becky wierp het hoofd omhoog. „Ik heb een nieuwen
dolman (mantel)," zeide ze, zich tot een harer aanbidders wendend, die door een bijzondere gunst aanwezig
was. „Je moest me er mee zien. Nobel hoor!"
„Ja," zeide juffrouw Belcovitch trotsch. „Hij glinstert
de zon."
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„Is het er een zooals van Bessie Suikerman ?" vroeg
de jonge man.
„Bessie Suikerman!" herhaalde Becky verachtelijk.
,, Zij krijgt alles op afbetaling bij de week. Zij laat zich
heel wat op haar deftigheid voorstaan, maar al
haar juweelen betaalt ze bij de week af."
„Als ze maar betaald worden," zeide Fanny, haar
gelukkig gelaat tot haar zuster keerend.
„Niet zoo jaloersch, Alte," zei haar moeder. „Als
ik uit de loterij trek, koop ik jou ook een dolman."
Bijna het geheele gezelschap speelde in de Hamburgsche loterij en, of ze jiddisj of Engelsch spraken,
altijd legden zij den klemtoon op de laatste lettergreep.
Als een bewoner van het Ghetto ook maar zijn eigen
geld terugwon, dan ging het nieuwtje rond als een
loopend vuur en de loterijkantoren werden bestormd
om briefjes. Als verblindende dwaallichten flikkerden
de kansen op plotselingen rijkdom aan den horizont,
het grijze verschiet der toekomst verhelderend. De
loterij bracht de arme houders van briefjes buiten zich
zelf en gaf hun een belang in het leven, buiten garen,
leesten, of tabaksblaren om. De werkman in Engeland,
waar Staatsloterijen zijn verboden, verbreekt de eentonigheid van het bestaan door een verbazend indirect
belang in de verrichtingen van een bepaald soort paarden.
„Nu, Pesach, nog een glaasje rhum," zeide meneer
Belcovitch vriendelijk tot zijn aanstaanden schoonzoon
en kostganger.
Kinderen van het Ghetto. I.
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„Met plezier," zeide Pesach. „Het is ook de eerste
keer dat ik verloofd ben."
De rhum was van meneer Belcovitch's eigen maaksel;
hoe, dat was onbekend, maar in het geheele huis wist
men er van. Zelfs op de vlieringen haalde men den
neus op en dacht aan terpentijn. Pesach dronk zijn
glas uit, „Je lang leven" mompelend; zijn keel voelde
als de schoorsteenpijp van een stoomschip en er stonden
tranen in zijn oogen, toen hij zijn glas neerzette.
„He, dat was lekker!" mompelde hij.
„Heel wat anders als je Engelsche drank, he?"
zeide meneer Belcovitch.
„Engeland!" sprak Pesach met voorname minachting.
„Wat een land! Wateentaal: „daddle-doo!* Engemberbier noemen zij sterken drank!"
„Daddle-doo," zoo sprak Pesach „that '11 do" (dat
is voldoende) uit. Het was een van de eerste Engelsche
spreekwijzen, die hij had opgevangen; en het klonk
hem zoo kinderachtig in de ooren, dat hij er om
lachen moest. Het leek iets uit de kinderkamer.
Wanneer een natie zich aldus uitdrukte, kon het bestaan
van een drank als gemberbier geen verwondering wekken.
„Als we getrouwd zijn, krijg je niks sterker dan
gemberbier," zei Fanny lachend. „Ik wil geen drinkebroers in mijn huis hebben."
„Dan zal ik mij dronken drinken aan gemberbier,"
sprak Pesach ook lachend.
„Dat kun je niet," zei Fanny met haar breeden
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lach het hoofd schuddend. „Bij mijn gezondheid niet."
„Ha, ha, ha! Je kunt er niet eens sjikker van worden. Wat een drank!"
In de eerste Engfelsch-Joodsche kringen, waarmede
Pesach een beetje bekend was geraakt, werd meest
gemberbier gedronken en bijna zoo haastig generaliseerend alsof hij een boek over het land moest schrijven,
had hij hieruit opgemaakt dat gemberbier de volksdrank was. Hij had sedert dien al lang ingezien dat hij
zich had vergist. Maar de wending van het gesprek
herinnerde Becky, dat er gelegenheid was een pijl op
hem te richten.
„Op je trouwdag," zij ze sluw, „zal ik je een valentijn (minnebrief op St. Valentijnsdag) zenden, Pesach,"
Pesach kreeg een kleur en zij, die in het geheim
waren,- lachten. Becky had een andere, vroegere vergissing van Pesach op het oog. De een of andere
ondeugende babbelaarster had hem met een anderen
„groene" hooren redeneeren voor een papierwinkel,
waar allerlei dwaze valentijns voor de ruiten lagen.
De twee vreemdelingen konden maar niet begrijpen,
wat die gedrochtelijke dingen te beteekenen hadden.
Pesach meende ten slotte, dat die microcephale heeren
met verbazend groote beenen en die dames, vijfzesden
hoofd en 66n zesde rok, Engelsche boeren voorstelden,
die in de kleine dorpen op het land woonden.
„Als ik trouw," antwoordde Pesach, „zal het niet
het seizoen zijn voor valentijns."
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„Och kom!" riep Becky, haar zwarte krullen schuddend. ,Jelui zult een komiek paar zijn."
„Ga je gang maar Becky," zeide Alte goedig. „Jouw
beurt zal ook wel komen en dan sullen we jou plagen."
„Nooit," zeide Becky. „Wat moet ik met een man
beginnen?"
Terwijl ze sprak, had de speciaal genoodigde jonge
man den arm om haar heen geslagen.
„Maak geen sjnecks," zeide Fanny.
„Het is geen aanstellerij. Ik meen 't. Wat heb je
nou aan de mannen die bij vader komen? Er is niet
66n heer onder."
„Wacht maar, totdat ik uit de loterij trek," zeide
de speciaal genoodigde jonge man.
„Waarom neem je dan niet nog een achtste van een
lot?" vroeg Suikerman, de sjadjan (huwelijksmakelaar),
die van het andere eind van de kamer scheen op te
rijzen. Hij was een van de eerste Talmudisten van
Londen, een mager man, die er uitzag alsof hij honger had, met scherpe trekken en een scherp verstand.
„Daar heb je juffrouw Robinson. Ik heb daar net meer dan
twintig pond voor haar gewonnen en ze gaf me maar
twee pond. Ik noem het een charpe (schande)!"
„Ja, maar je hield nog twee pond achter," zeide
Becky.
„Hoe weet je dat?" zeide Suikerman verschrikt.
Becky knipoogde en schudde wijs het hoofd. „Dat
is mijn zaak."
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De lijst der winnende nummers was zoo ingewikkeld
ingericht, dat Suikerman gelegenheid te over had zijn
clienten beet te nemen.
„Ik zal jou geen briefjes meer verkoopen," zeide
Suikerman met rechtmatige verontwaardiging.
„Ook me zorg!" zeide Becky haar krullen schuddend.
„Je geeft om niets," sprak jufvrouw Belcovitch, de
gelegenheid aangrijpend voor een moederlijke berisping.
„Je hebt me van avond niet eens mijn drankje gebracht.
Het staat op de latafel in de slaapkamer."
Becky maakte een ongeduldig gebaar.
„Ik zal het wel halen," zeide de speciale jonge man.
„Neen, ik wil geen jongen man in mijn slaapkamer
hebben," zeide juffrouw Belcovitch blozend.
Becky ging de kamer uit.
H
„Weet je?" zeide juffrouw Belcovitch tot den specialen jongen man, „ik lijd veel aan de beenen; het eene
is dik, het andere dun."
De jonge man zuchtte medelijdend.
„Hoe komt dat?" vroeg hij.
„Ja, weet ik het! Ik werd zoo geboren. Mijn arm
lammetje (zoo sprak juffrouw Belcovitch altijd van haar
overleden moeder) had een paar goeje beenen. Als ik
het hoofd van Aristoteles had, zou ik misschien er
achter komen, waarom mijn beenen minder goed zijn."
De vereering van Aristoteles, in het jiddisj bewaard
gebleven, is misschien een uitvloeisel van het volks
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geloof dat hij een Jood was. In elk geval werd de
stelling, dat de philosophie van Aristoteles Joodsch was,
verkondigd door den middeneeuwschen dichter Jehuda
Halevi en door Maimonides gesteund. De legende wil,
dat, toen Alexander naar Palestina ging, Aristoteles tot
zijn gevolg behoorde. Te Jeruzalem kreeg de wijsgeer
inzage van de handschriften van Koning Salomo en
hij gaf die onmiddellijk uit onder zijn naam. Maar het
is opmerkelijk, dat het verhaal alleen werd geloofd door
die Joodsche geleerden, die de wijsbegeerte van Aristoteles aannamen; terwijl zij, die haar verwierpen, verklaarden, dat Aristoteles in zijn laatste testament had
erkend, dat zijn geschriften achter stonden bij die van
Mozes en had gelast dat ze zouden worden verbrand.
Toen Becky met het drankje terug kwam, zeide
juffrouw Belcovitch dat het heel leelijk smaakte; zij
liet den jongen man er van proeven, wat dezen innerlijk pleizier deed, daar hij hieruit opmaakte dat hij
genade had gevonden in de oogen der moeder. Juffrouw Belcovitch betaalde een stuiver per week voor
haar dokter, gezond of ziek, zoodat ze er bij verloor
als ze wel was. Becky placht de flesschen met water
te vullen, om de moeite te sparen van het halen van
de medicijn, maar daar juffrouw Belcovitch dit niet
wist, maakte het geen verschil.
„Je komt te weinig in de lucht, juffrouw Kosminski,"
zeide meneer Suikerman in jiddisj.
„Wat zal ik wandelen in dit weer — donker en smerig."
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„Och," zeide meneer Suikerman, met trots vervallende in de taal des lands, „wij Engelschen wandelen
in alle weer."
Mozes Ansell was inmiddels van den avonddienst
thuis gekomen en zat, zonder iets te vragen, bij het
licht van een kaars, die hij niet had verwacht, neer
aan het verwachte avondmaal van soep en brood, God
voor beide gaven dankend. De rest van het gezin had
al gesoupeerd. Esther had de twee jongste kinderen te
bed gebracht (Rachel was op den leeftijd dat zij zich
zonder hulp kon ontkleeden), en zij en Salomon maakten hun huiswerk — dank zij de kaars kwamen zij
den anderen morgen vrij van een pak slaag. Zij hield
haar pen onhandig, want verscheidene van haar vingers
waren in bebloede lompen gewikkeld. De grootmoeder
dommelde in haar stoel. Alles was stil en rustig in de
kille atmosfeer.
Mozes at zijn maal, zijn lippen luid smakkend van
genot. Toen hij klaar was, zuchtte hij diep en dankte
hij God met een gebed, dat tien minuten duurde en
dat hij vlug opdreunde. Hij vroeg toen Salomon ot
hij zijn avondgebed had opgezegd. Salomon keek
schuin naar zijn grootmoeder en, ziende dat zij sliep,
zeide hij ja, terwijl hij Esther een beteekenisvollen, maar
pijnlijken schop onder de tafel gaf.
„Dan moest je maar je nachtgebed zeggen."
Hieraan viel niet te ontkomen. Salomon maakte zijn
som af en schreef de cijfers van het antwoord een
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beetje flauw, voor het geval hij den anderen morgen
bij een anderen jongen zou zien dat ze fout waren;
toen haalde hij een Hebreeuwsch gebedenboek uit
zijn met inkt bemorsten zak en begon te prevelen, nu
en dan met hoorbare uitbarstingen van geestdrift, gedurende een tijd geevenredigd aan het aantal bladzijden. Toen ging hij naar bed. Daarna bracht Esther
haar grootmoeder te bed en nestelde zich naast haar.
Zij lag een poos wakker, luisterend naar de vreemde
geluiden, die haar vader maakte bij zijn studie van
Rashi's „Commentaar op het boek Job"; het rhythmisch
gebrom vermengde zich op niet onaangename wijze
met de ververwijderde tonen van Pesach Weingott's viool.
Pesach's viool speelde de begeleiding bij de gedachten
van nog vele andere menschen. De kleermakersbaas
met zijn gesteven overhemd sloeg met den voet de
maat. Zijn ziekelijk uitziend vrouwtje zat naast hem
en haar betoerd hoofd ging vroolijk op en neer. De
muziek deed beiden aan hetzelfde denken: aan een
Poolsche markt.
Belcovitch, of liever Kosminski, was de eenige in
leven gebleven zoon van een weduwe. Het was vreemd
en deed denken aan een of andere harde erfelijkheidswet, dat de oudere kinderen van zijn ouders even jong
waren gestorven als de zijne en dat hij in leven was
gebleven na een dergelijk hulpmiddeltje als met Alte.
In zijn geval echter had de geraadpleegde rabbi den
vader geraden in het bosch te gaan en den pas geboren
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zoon te noemen bij den naam van het eerste dier, dat
hij zou tegenkomen. Van daar dat de toekomstige
„uitzuiger" Beer werd geheeten. Aan den dood van
zijn broeders en zusters had Beer zijn vrijstelling van
den dienst te danken en hij groeide op tot een stevigen
kerel: een verlies voor het Russische leger.
Op een mooien dag kwam Beer op de markt en
zag Chaya; zij was een tenger bevallig ding met
krullen en er was niets in het oog vallend vreemds
aan haar beenen. Chaya kocht uien; ze stond met
den rug naar Beer toe, maar een oogenblik later
wendde zij het hoofd om en bracht dat van Beer op
hoi. Toen hij haar oogen zag schitteren, gevoelde hij
dat het leven zonder haar nog erger zou zijn dan in
de loting vallen. Hij deed onverwijld navraag naar de
mooie, jonge verschijning en toen het bleek dat er op
haar niets te zeggen viel, zond hij een sjadjan om haar
ten huwelijk te vragen, en zij werden verloofd. Chaya's
vader beloofde twee honderd gulden als bruidschat;
maar ongelukkigerwijs stierf hij plotseling, terwijl hij
bezig was het geld bij elkaar te brengen en Chaya
bleef als wees achter. De twee honderd gulden waren
nergens te vinden. Chaya schreide haar oogen uit,
om het verlies van haar vader en het vooruitzicht dat
zij ook een echtgenoot zou verliezen. De rabbi betoonde
zich vol sympathie. Hij liet Beer komen in de sterfkamer. De eerbiedwaardige grijsgebaarde doode lag
daar op zijn bed, gehuld in zijn doodshemd en thalis
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(sjaal met franje, die de mannen onder het bidden
dragen).
„Beer," zeide de rabbi, „je weet dat ik je leven redde."
„Neen," sprak Beer, „daar weet ik niks van."
„Welzeker," zeide de rabbi, „je moeder heeft het
je niet verteld, maar al je broers en zusters stierven
en zie, jij alleen bleef gespaard! Ik was het, die je een
dierennaam gaf."
Beer boog zwijgend dankbaar het hoofd.
„Beer," zeide de rabbi, „jij verbond je de dochter
van dezen man te trouwen en hij verbond zich jou
tweehonderd gulden te geven."
„Dat is zoo," antwoordde Beer.
„Beer," zeide de rabbi, „er zijn geen tweehonderd
gulden."
Er vloog een schaduw over Beer's gezicht, maar
hij zeide niets.
„Beer," herhaalde de rabbi, „er zijn geen tweehonderd gulden."
Beer verroerde zich niet.
„Beer," zeide de rabbi, „ga tegenover me zitten."
Beer stond op en ging aan den anderen kant van
het bed tegenover den rabbi zitten.
„Beer," zeide de rabbi, „geef me je rechterhand."
De rabbi stak over het bed zijn hand uit, maar
Beer hield hardnekkig de zijne terug.
„Beer," herhaalde de rabbi met doordringender,
plechtiger stem, „geef me je rechterhand."
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„Waarom zou ik u mijn rechterhand geven?" antwoordde Beer gemelijk.
„ Omdat," zeide de rabbi, en zijn stem trilde en
het was alsof het gelaat van den doode een strenger
uitdrukking aannam, „omdat ik wil dat je bij het lijk
van Chaya's vader zult zweren, dat je haar zult trouwen."
„Neen, dat doe ik niet," sprak Beer.
J e wilt niet?" herhaalde de rabbi, terwijl zijn lippen bleek werden van ontroering.
„Neen, ik wil niet zweren," zeide Beer onstuimig.
„Ik heb het meisje lief, en ik zal houden wat ik beloofd heb. Maar bij de ziel van mijn vader, zweren
doe ik niet."
„Beer," zeide de rabbi met een van aandoening
gesmoorde stem, „geef mij de hand. Neen niet om te
zweren, maar om haar te drukken. Lang zal je leven en
de Algoede zal een plaats voor je bewaren in Ghan
Eden (Eden)."
En over het lijk heen drukten de oude en de jonge
man elkander de hand, en de goeje oude rabbi verbeeldde zich een glimlach te zien glijden over het
gelaat van Chaya's vader. Misschien was het slechts
een plotseling invallende zonnestraal.
De bruiloftsdag naderde, maar zie, Chaya baadde
andermaal in tranen.
„Wat schort er aan?" vroeg haar broeder Naphtali.
„Ik kan niet doen zooals de andere meisjes,"
zeide Chaya schreiend. „Je weet we zijn straat-arm en

ik heb geen geld om voor mijn Beer een thalis te
koopen op zijn trouwdag, ja, niet eens om een zak
voor een thalis voor hem te maken. En toen vader
leefde ole besjobm (vrede zij hem), dacht ik voor mijn chosan
(bruigom) een mooienfluweelen, met zijdegevoerdenzak
te maken; ik zou er gouden letters op hebben geborduurd en mooie witte doodskleeren voor hem hebben
genaaid. Misschien verwacht hij wel een thalis van mij
te krijgen en nu zullen we voor de gemeente tot schande
worden gemaakt."
„Kom, droog je oogen," zeide Naphtali. „Je weet
dat ik van mijn Lea een kostbare thalis kreeg, toen
ik haar onder de chuppa bracht; leen die aan Beer
voor den trouwdag, dan blijft voor de gemeente het
fatsoen bewaard. Beer heeft een groot hart en zal het
begrijpen."
De blozende Chaya leende Naphtali's fijne thalis
aan Beer en de Schoonheid en het Beest vormden een
mooi paar onder den trouwhemel. Chaya droeg het
gouden medaljon en de drie rijen paarlen, die haar
bruigom haar daags te voren had gezonden. Toen de
rabbi man en vrouw zijn zegen had gegeven, nam
Naphtali Beer ter zijde en sprak:
„Geef me mijn thalis terug."
Maar Beer antwoordde:
„Nee, nee, ik heb de thalis en ik houd die."
„Maar het is de mijne,"fluisterde Naphtali vertoornd.
„Ik leende ze alleen aan Chaya, om ze jou te leenen."

„Dat kan me niet schelen," fluisterde Beer met
nadruk terug. „De thalis komt me toe en ik houd ze.
Heb ik al niet genoeg verloren door met je zuster te
trouwen? Had je vader, ole besjolom, me niet twee honderd gulden beloofd?"
Naphtali droop verslagen af, maar hij besloot niet
zonder schadeloosstelling te blijven. Bij den bruiloftsstoet, wanneer de bruigom naar de kamer van de bruid
werd gevoerd, zou hij Beer's nieuwen hoed grijpen.
De anderen mochten probeeren van de plunje van den
bruidegom mee te pakken wat zij wilden, de hoed was
het gemakkelijkst te pakken en hij, Naphtali, zou zich
daarmede althans gedeeltelijk schadeloos stellen. Maar
nauwelijks was de stoet gevormd, of zie, de slimme
bruidegom nam dadelijk zijn hoed af en hield dien
stijf onder den arm.
Een storm van protesten ging op over deze stoute
afwijking van de bruiloftstradities.
„Nee, nee, zet den hoed op," klonk het uit ieders
mond.
Beer hield den zijnen dicht en stapte zwijgend door.
„Heiden!" riep de rabbi, „zet je hoed op!"
Ook deze poging om het godsdienstig gebruik te
handhaven, mislukte. Beer had verscheidene guldens
besteed aan zijn hoofddeksel en kon de aardigheid niet
er van inzien het te verliezen. En te midden van de
algemeene afkeuring ging hij tot zijn blozende Chaya.
Zijn geheele leven door behield Beer Belcovitch het

dwarsdrijverige dat het begin van zijn huwelijk had
gekenmerkt. Hij kon niet van zijn geld scheiden, stelde
het betalen van rekeningen tot het laatste oogenblik
uit en placht zelfs zijn werklieden soms te verzoeken
een paar dagen op hun loon te wachten. Hij vond het
prettig al dat geld in zijn bezit te voelen. Toch had
hij altijd, „thuis" in Polen, geld geleend aan officieren
en aan den adel, wanneer zij tijdelijk bij het kaartspel
in verlegenheid waren. Zij plachten hem soms midden
in den nacht op te kloppen, om de middelen te krijgen het spel voort te zetten. En in Engeland weigerde
hij nooit borg te blijven voor een leening, wanneer een
van zijn arme vrienden dat vroeg. De leeningen beliepen
van drie tot vijf pond, maar werden, wat ook het bedrag was, zelden betaald. Dan werd Beer voor het
geld aangesproken en hij betaalde zonder morren, het
hoofd medelijdend schuddend over de arme ongeluksvogels, en misschien niet zonder een troostrijk bewustzijn van zijn eigen meerderen practischen zin.
Maar indien de man, die van hem had geleend, verzuimd
had hem vrij te houden op een glas rhum, om zijn handteekening als borg te bezegelen, werd Beer's hoofdschudden meer verwijtend dan medelijdend en mompelde hij bitter:
„Vijf pond en niet eens een borrel!"
De juweelen, waarmede hij zeer kwistig was jegens
zijn vrouw en dochters, waren eigenlijk eenvoudig
een manier van beleggen van zijn spaarpenningen; hij

63

vermeed aldus het risico van een rekening met een
bankier en kreeg kapitaal bijeen in draagbaren vorm,
gehoorzamend aan een instinct, gekweekt door eeuwen
van onzekerheid. De rente van de aldus belegde sommen, offerde hij op aan de bevrediging van het andere
Oostersche instinct, dat voor opschik.

HOOFDSTUK III.
MALKE.

De Zondagsmarkt, zoo lang aan Petticoat-laan verbonden, is taai van leven en nog in haar kracht; zij
was in haar voile glorie op een vervelenden grijzen
morgen, toen Mozes Ansell door het Ghetto ging. Het
was bijna elf uur en elk oogenblik werd het gedrang
grooter. De verkoopers riepen hun waren uit met stentorstemmen en het gebabbel der koopers was als het
verward geloei van een stormachtige zee. Op blinde
muren en stalletjes waren biljetten aangeplakt, waaruit
het leven der bewoners kon worden geraden. Vele
waren in jiddisj, het meest hopeloos verbasterd koeterwaalsch dat ooit werd gevormd. Zelfs wanneer detaal
Engelsch was, waren de letters Hebreeuwsch; Whitechapel, Openbare meeting, Stadsschool, Lezing,
Politie en andere moderne banaliteiten staarden den
voorbijganger aan in het gewijde mom van de taal,
die men zich denkt in verband met wonderen en
profetieen, palmboomen en ceders en serafs, leeuwen
en herders en harpspelers.
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Mozes bleef al voortslenterend die aanplakbiljetten
lezen — hij had niets beters te doen. Hij wilde er liever
niet aan denken dat over twee uren de tijd van het
middagmaal daar was. Doelloos sloeg hij Wentworthstraat in en bestudeerde een bord voor een schoenmakerswinkel. Dit stond er op te lezen in jiddisj:
Gevraagd:
Knechts voor klinkwerk leestenmaken en afwerken.

Baruch

Emanuel

Schoenmaker
Maakt en verstelt schoenen
Precies zoo goedkoop
als

Mordecai

Schwartz

12, Goulston-straat.
Mordecai Schwartz was geschreven met de grootste en zwartste Hebreeuwsche letters en beheerschte
geheel het kleine winkelraam. Baruch Emanuel was blijkbaar bewust van zijn minderheid tegenover zijn machtigen
mededinger, hoewel Mozes nimmer te voren van Mordecai
Schwartz had gehoord. Hij trad den winkel binnen en
zeide in het Hebreeuwsch: „Vrede met u." Baruch
Emanuel was bezig een zool te hameren; hij antwoordde in het Hebreeuwsch: „Vrede met u."
Mozes verviel in jiddisj:
„Ik zoek werk. Heb je bij geval wat voor me?"
„Wat kun je?"
Kinderen van het Ghetto. I.

5
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„Ik heb klinkwerk gedaan."
„Ik kan niet meer knechts daarvoor gebruiken."
Mozes keek teleurgesteld.
„Ik heb ook in den winkel gediend," zeide hij.
„Ik heb al de winkelknechts, die ik noodig heb,"
antwoordde Baruch.
Mozes' teleurstelling klom.
,;Twee jaar geleden was ik met afwerken bezig."
Baruch schudde zwijgend het hoofd; het aanhouden
van den man verveelde hem. Er bleef Mozes nog slechts
66n ding over.
„En v6or dien tijd maakte ik leesten," sprak Mozes.
„Ik heb geen noodig," riep Baruch, die zijn geduld
verloor.
„En voor het raam staat het," klonk Mozes' flauw
protest.
„Dat kan me ook wat schelen, wat voor het raam
staat," zeide Baruch driftig. „Heb je geen hersens
genoeg om te begrijpen dat dat allemaal larie is? Ik
werk ongelukkig maar alleen, maar het staat goed en
leugens zijn het niet. Natuurlijk heb ik knechts noodig
voor klinkwerk, voor leesten, voor 't afwerken en voor
den winkel. Dan zou ik een groote zaak kunnen opzetten en Mordecai Schwartz de oogen uitsteken. Maar
het Opperwezen ontzegt mij helpers en ik berust."
Mozes kon in deze opvatting van de dingen treden.
Hij ging heen en dwaalde door een andere, nauwe,
morsige straat naar de buurt van Mordecai Schwartz,
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wiens adres Baruch Emanuel hem zoo welwillend had
verstrekt. Hij dacht aan de preek van den vorigen
dag. De maggid had een tekst van Habakuk op een
geheel oorspronkelijke wijze uitgelegd, hetgeen een
passage in Deuteronomium in een geheel nieuw licht
stelde. Mozes peinsde hierover met levendig genoegen
en hij liep den winkel van Mordecai voorbij, zonder
naar binnen te gaan; eerst door het harde gelui van
een klok werd hij uit zijn gepeins wakker geschud.
Het was de klok van de groote Ghetto-school, die haar
leerlingen opriep uit de bedompte hofjes en stegen,
de vlieringen en kelders, om te worden ver-Engelscht.
En zij kwamen in een langen verwarden optocht,
uit elke laan en slop versterkt: groote kinderen en
kleine kinderen; jongens in geverfd en meisjes in gewasschen katoen; nette kinderen en kinderen in lompen;
kinderen met groote lompe schoenen, die aan de teenen
stuk waren; ziekelijke kinderen, stevige kinderen en
zieke kinderen; kinderen met levendige en kinderen
met holle oogen; aardige, bleeke, vreemd uitziende en
frissche, Engelsch uitziende kinderen; kinderen met
pompoen-, met ovale-, met peervormige hoofden; kinderen met ouwelijke, met cherubijns, met apengezichten; verkleumde en uitgehongerde en warme en goed
doorvoede kinderen; kinderen, die hun lessen van buiten
leerden, en kinderen, die zorgeloos stoeiden; stemmige
en bloedelooze, drukke en gemeene, brutale, idiote,
boosaardige, vlugge, voorbeeldige en domme kinderen —
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zaad van alle landen; alien spoedden zich op den onverbiddelijken klank van de groote schoolklok, om in
dezelfde groote, blinde, onverbiddelijke regeeringsmachine
te Worden gepolijst. Hier was ook een marktje in het
klein; de weg was afgezet door heen en weer trekkende
verzoekingen. Er was een levendige handel in borstplaat,
in grauwe erwten en apennoten en het gedrang werd
nog grooter door bezorgde ouders, die hun teere of
spijbelende kinderen in de school geborgen wenschten.
De vrouwen waren blootshoofds, of hadden doeken om
het hoofd, met kinderen aan de borst of aan hun zijde
waggelend; de mannen waren vuil en smerig. Hier
zag men een flink bedaard meisje, dat haar speelsch
broertje bij de hand hield en dat zij niet losliet, alvorens
hij goed en wel in zijn klasse was. Daar zag men een
dreumes, die schreeuwend werd voortgetrokken naar
de hatelijke gevangenis. Het was een groezelig tooneel —
de donkere looden hemel boven, de morsige, modderige
straatsteenen beneden, de vunzige moeders en vaders^
de bonte kindergroepen.
„Apennoten, apennoten!" kraste een oude heks.
„ Warme erwten, warme erwten!" bromde een beverige
oude Hollander.
Hij hield in de eene hand een groote kan met warme
erwten en in de andere een peperbus, die er uitzag
als een vuurtoren. Sommige kinderen aten de versnapering haastig uit kleine kommetjes, anderen namen ze
mee in papieren zakjes, om ze ter sluiks op te peuzelen.
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„Noem je dat voor een halve penny?" vroeg een
jongetje.
„Is het niet genoeg naar je zin ?" zeide de oude man
verbaasd. „Daar dan!"
En hij schudde nog eens over de erwten met de
peperbus.
Mozes Ansell's kroost maakte geen deel uit van het
tafereel. De jongere kinderen waren thuis, de oudere
waren reeds een uur van te voren naar school gegaan,
om zich daar warm te loopen op de ruime speelplaats.
Een snee brood voor elk en het derde aftreksel van
een stuiver thee was hun ochtendmaal geweest en er
was geen vooruitzicht op een middagmaal. Toen Mozes
aan hen dacht gevoelde hij zich opnieuw gedrukt, hij
vergat de verklaring van den tekst van Habakuk door
den maggid en hij wendde opnieuw zijn schreden naar
den winkel van Mordecai Schwartz. Maar, evenmin als
zijn nederiger concurrent, kon Mordecai den veelzijdigen Mozes gebruiken; hij „stikte" in het werkvolk, hoewel, aangezien er geruchten liepen van werkstakingen,
hij voorzichtiglijk Mozes' adres opschreef. Na deze afwijzing scharrelde Mozes meer dan een uur hopeloos
rond; het uur van het middagmaal naderde benauwend;
reeds gingen hem kinderen voorbij, warm eten dragend, en er was iets vaags poetisch in de atmosfeer.
Mozes was het te moede, alsof hij zijn eigen kinderen
niet onder de oogen kon zien.
Eindelijk vermande hij zich, nam een kloek besluit

en sloeg met veel drukte den weg in naar de Ruine;
hij vreesde den moed te verliezen als hij zich den tijd
liet tot nadenken.
De Ruine was een groot steenen plein, gedeeltelijk
aan den kant door huizen omzoomd en alleen op Zondagen schilderachtig, wanneer het een deel werd van
de zich wijd en zijd vertakkende markt. Mozes had
daar alles kunnen koopen, van elastieken tot groene
papegaaien in vergulde kooien toe — dat is te zeggen
als hij geld had gehad. Voor het oogenblik had hij
niets in zijn zak dan gaten.
Wat hij zou kunnen doen op den terugweg was een
andere quaestie, want Mozes Ansell ging Malke zien;
zij was de nicht van zijn overleden vrouw en woonde
op het Zacharia-plein. Mozes was in een maand niet
bij haar geweest, want Malke was een rijke tak van
den familieboom, die men met ontzag en beven naderde.
Zij hield een tweede hands-kleerewinkel in Houndsditch,
had een apart stalletje op de Halvestuiversmarkt en
Zondags een kruiwagen op de Ruine en zij had
Ephraim, onlangs pas haar schoonzoon geworden, in
dezelfde buurt in een soortgelijke zaak gezet. Evenals de
meeste dingen, waarin zij handel dreef, was haar schoonzoon uit de tweede hand, want hij had zijn eerste vrouw
vier jaar tevoren in Polen verloren. Maar hij was eerst
twee-en-twintig en een tweedehands-schoonzoon van
twee-en-twintig is beter dan menigeen uit de eerste hand.
De twee gezinnen woonden een paar minuten van

de winkels af en schuin tegenover elkaar op hetplein,
in kleine huizen van drie kamers, zonder sousterrein;
voor het raam van de benedenverdieping hing een
zwart gazen gordijn (altijd een criterium van deftigheid),
dat de bewoners vergunde alles te zien wat buiten
gebeurde, en inkijkers voor hun eigen spiegelbeeld
stelde. Voorbijgangers namen „airs" aan voor deze
spiegels, draaiden fatterig hun knevels op, of gaven
hun hoedjes een coquet duwtje, zonder erg te hebben
op de spottende bewoners. De meeste deuren stonden
op een kier, hoewel het guur was, want de bewoners
van het Zacharia-plein leefden veel op de stoepen.
's Zomers zaten de huisvrouwen voor de deur, praatten
en breiden, alsof de zee voor haar voeten bruischte,
en gerimpelde opgewekte oude mannetjes speelden
„nap" op theeblaadjes. Sommige deuren waren van
onderen door hekjes geblokkeerd: een zeker teeken dat
daar binnen kleine kinderen waren, die wel eens wegliepen. Nog duidelijker teekens van kinderleven waren
de schommels, vastgespijkerd aan de bovendrempels
van sommige deuren, waarop tandelooze wichten, ondanks de koude, heen en weer slingerden als apen op
een tak. Maar het plein, met zijn breede oppervlakte
van vierkante steenen, was een ideale speelplaats voor
kinderen, daar geen andere dieren er kwam en — of het
moest zijn een nieuwsgierige hond, of een kat, die in
de buurt thuis hoorde. Voor Salomon Ansell was er
geen grooter genoegen dan zijn vader naar deze deftige
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wijk te mogen vergezellen en zijn bromtol over de
ruime vlakte te jagen, terwijl Mozes zaken deed met
Malke. Den laatsten keer was dat geweest om te bidden.
Milly was bevallen van een jongen, maar het was
onzeker, of ze in leven zou blijven, ondanks de bezweringen aan den beddestijl, om de snoode plannen van
Lilith, de booze eerste vrouw van Adam, en van de
Boozen, die kraamvrouwen omzweven, te verijdelen.
Mozes werd in allerijl gehaald, om voorspraak te zijn
bij den Almachtige. Men begreep dat zijn vroomheid
niet onopgemerkt zou blijven. In den regel was Mozes
driehonderd-twee-en-zestig dagen van het jaar een aardworm, een onding; maar de overige drie dagen, wanneer de dood Malke of haar klein troepje bedreigde,
werd Mozes een persoon van het hoogste gewicht en
werd hij op alle uren van den dag en den nacht ontboden, om met den engel Azrael te worstelen. Wanneer
de engel verslagen afdroop, na een strijd die soms dagen
duurde, verviel Mozes weer in zijn vroegere onbeduidendheid en werd hij met een slok rhum en een
shilling naar huis gezonden. Nooit scheen hem dat een
onbillijke vergoeding toe, want niemand stelde lager
eischen aan het heelal dan Mozes. Met twee stevige
maaltijden en drie behoorlijke kerkdiensten per dag was
hij tevreden en hij verlangde tusschen de maaltijden
meer naar geestelijke, dan naar physieke versnaperingen.
De laatste crisis had kort geduurd en er was zoo
weinig gevaar geweest, dat Mozes niet eens was ge-
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noodigd op het besnijdenismaal, hoewel hij door zijn
vroomheid een ideale sandek (peetvader) zou zijn geweest. Boos was hij er niet om; hij wist dat hij slechts
stof was — en alles behalve goudstof.
Mozes was nauwelijks de poort uit, die tot het plein
leidde, of hij hoorde kijven. Twee dikke vrouwen, die
voor haar huisdeur vriendschappelijk hadden staan
praten, waren plotseling aan het kibbelen geraakt.
Wanneer men op het Zacharia-plein achter de oorzaak
van een kijfpartij wilde komen, was het wachtwoord
niet: „zoek de vrouw", maar: „zoek het kind." De
levendige kleinen plachten elkander in vuistduels toe
te takelen en hun moeders ter hulp te roepen, wanneer
ze het onderspit delfden — wat laf, maar menschelijk
is. De moeder van den verslagene dreigde dan den
overwinnaar bij de ooren of bij den neus te trekken —
soms deed ze het. In beide gevallen kwam dan de
andere moeder tusschen beiden; dan plachten de twee
kinderen zich op den achtergrond te houden en het
voortzetten van het duel aan de moeders over te laten,
terwijl ze hun gestaakt spel hervatten.
Het geharrewar tusschen juffrouw Isaacs en juffrouw
Jacobs was van zulk een aard. Juffrouw Isaacs riep
met onnoodige heftigheid, dat haar arm lam onherkenbaar toegetakeld was. Juffrouw Jacobs, per contra,,
verzekerde met overtollige gebaren, dat het haar arm
lam was, dat onherstelbaar letsel had bekomen. Beide
beweringen waren niet met elkaar in tegenspraak, maar
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juffrouw Isaacs en juffrouw Jacobs waren het wel, en
zoo werd het uitgangspunt langzamerhand vergeten
voor meer persoonlijke beschuldigingen.
„Bij mijn leven en bij het leven van mijn Fanny,
het eerste kind van je dat me in den weg loopt, zal
ik teekenen! Daar nou!" Aldus juffrouw Isaacs.
„Heb het hart een haar van een van mijn kinderen
te krenken, en bij het leven van mijn man, ik daagje
voor het gerecht." Aldus juffrouw Jacobs tot groot
vermaak van de omstanders.
Juffrouw Isaacs en juffrouw Jacobs kibbelden zelden
met elkaar; veeleer waren ze samen verbonden tegen
de overige plein-bewoners. Zij waren Engelschen, heelemaal Engelschen; haar grootvaders waren te Dresden
geboren. Bij gevolg gaven zij zich „airs" en noemden zij
hun kinder „kinderen", wathunburen ergerde, die meer
jiddisj noodig achtten voor de conversatie. Diezelfde kinder werden op hun beurt op school heel voornaam geacht,
omdat zij het keelachtige „ch" van het Hebreeuwsch
niet anders dan een Engelsche „k" wilden uitspreken.
„Mij voor het gerecht dagen!" antwoorddejuffrouw
Isaacs lachend. „Wel zeker! Daar geef ik ook wat
om! Je zoudt je al heel gauw door den rechter in de
kaart laten kijken. Iedereen weet wie je bent!"
„Je moer!" gaf juffrouw Jacobs werktuigelijk ten
antwoord; de elliptische methode was zeer in zwang
bij luide gesprekken. Snel als de bliksem kwam de
uitval der tegenpartij.
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„Nou, en wat was jouw vader?"
Nauwelijks had juffrouw Isaacs deze vraag gedaan
of ze hoorde een onderdrukt gelach om zich heen;
een oogenblik later werd ook juffrouw Jacobs dat
gewaar en de twee vrouwen stonden eensklaps verstomd,
versteend, met de handen in de zijde, elkander aan
te staren.
De wijze, zooal apocriefe Prediker, zeide wijselijk en
pittig, eeuwen voordat de moderne beschaving was
uitgevonden: „Spot niet met een ruwen man, opdat
uw voorouders niet worden tot schande gemaakt."
Tot op heden is de Oostersche manier van schelden
in het Ghetto in zwang gebleven. Men laat het doode
verleden nimmer zijn dooden begraven; er is altijd
kans, dat de genealogische stofhoop wordt opgerakeld
en zelfs onschuldige voorouders kunnen tot in het derde
of vierde geslacht worden belasterd.
Nu wilde het toeval, dat juffrouw Isaacs en juffrouw
Jacobs zusters waren. En toen het hun inviel in welk
dilemma hun werktuigelijke methode van uitvallen
en pareeren hen had verlokt, waren zij geheel verslagen.
Bedrukt trokken zij zich terug naar hun respectieve
woonkamers en sloten ze hun straatdeuren. Voor het
oogenblik waren de hulpbronnen van „repartie" opgedroogd. In zulke mond-duels zijn familieleden dan ook
onbehoorlijk gemuilband, in het bijzonder zij die dezelfde
moeder en vader hebben.
Daar verscheen juffrouw Isaacs weer. Er was haar
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iets ingevallen, dat ze had moeten zeggen. Zij ging
naar de gesloten deur van haar zuster en riep door
het sleutelgat: „Geen van mijn kinderen had ooit kromme
beenen!"
Bijna aanstonds werd het raam van de slaapkamer
boven opengeworpen en juffrouw Jacobs hing er uit,
iets zwaaiend dat op een reusachtigen wimpel geleek.
„Ha, ha!" zeide zij, het op en neer slingerend,
„Morri antiek!"
De stof fladderde in den wind. Juffrouw Jacobs
streelde ze tusschen duim en wijsvinger.
„Zijde," riep ze met een van verrukking trillende stem.
Juffrouw Isaacs stond als verlamd bij dit schitterend
antwoord.
Juffrouw Jacobs haalde de „moir6 antique" naar
binnen en liet een nieuwe japon zien.
„Zijde!" klonk het weer triumfantelijk.
De stof zweefde een oogenblik, toen dreef een paars
kleed uit het raam.
„Zijde!" Juffrouw Jacobs streelde het zachtjes, haalde
het naar binnen en verving het onmiddellijk door een
groen kleed. En spottend sprak ze, terwijl ze den rok
tusschen haar vingers liet glijden: „Zijde!"
Het gezicht van Juffrouw Isaacs was nu zoo rood
als een kreeft.
„Allemaal op afbetaling!" trachtte zij uit te brengen,
maar de woorden bleven haar in de keel steken. Gelukkig zag ze toen juist haar arm lam met het andere
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arme lam spelen. Zij pakte haar spruit beet, gaf hem
een draai om de ooren, riep „jou, rekel, als ikje weer
met andere deugnieten zie spelen, dan draai ik je den
nek om", en duwde hem het huis binnen, waarvanze
de deur kwaadaardig achter zich dichtsloeg.
Mozes was dit alledaagsche tooneel welkom geweest,
want het verschoof voor een paar minuten de gevreesde
ontmoeting met de geduchte Malke. Daar ze noch aan
de deur, noch aan het raam was verschenen, maakte
hij hieruit op, dat ze 6f uit haar humeur was, 6f niet
in de stad; geen van beiden was een prettig vooruitzicht.
Hij klopte aan de deur van Milly's huis, waar men
de moeder gewoonlijk kon vinden; een bejaarde werkvrouw deed open. Eenigeflesschen sterken drank stonden op een kleine tafel, waarop een gekleurd kleed
lag, benevens eenige ongeopende; zakken met beschuit.
Op het zien van deze gewone voorloopers van een
feest, gevoelde Mozes lust den aftocht te blazen. Hij
kon voor het oogenblik niet nagaan wat er aan de hand
was, maar, wat het ook was, hij twijfelde er niet aan,
of zijn welgestelde familie zou hem op „ijs" onthalen.
De werkvrouw, wier gelaat donker zag van den rook
en van knorrigheid, zeide hem dat Milly boven was,
maar dat haar moeder naar haar eigen huis was gegaan met den kleerborstel.
Het gezicht van Mozes betrok. Toen zijn vrouw
leefde, was zij een band geweest tusschen de „familie"
en hem, want haar nicht was zoo goed geweest haar
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als werkvrouw te gebruiken. Mozes wist dus wat de
kleerborstel te beteekenen had. Malke besteedde veel
zorg aan haar uiterlijk en er mocht geen stofje aan
haar kleeren zijn, maar door de een of andere oorzaak
had ze thuis geen kleerborstel. In den regel kwam dat
er niet op aan, want feitelijk woonde ze bij Milly.
Maar wanneer ze met Milly of haar man had gekibbeld,
trok ze zich in haar eigen huis terug om te pruilen,
of te sjmollen, zooals ze het noemden. Het meenemen
van den kleerborstel was een teeken, dat zij de breuk
ernstig achtte en dat de vijandelijkheden vermoedelijk
van langen duur zouden zijn. Soms ging er wel een
heele week om, dat de twee huizen elkander somber
aanstaarden, terwijl in Milly's kamp de toestand verergerd werd door het ontbreken van den kleerborstel.
In oogenblikken van ergernis placht Milly's man te
beweren, dat zijn schoonmoeder kleerborstels te over
had, want wat zou ze anders beginnen op haar vele
handelsreizen door het land? Hij was overtuigd dat
Malke den kleerborstel alleen maar meenam, om zichzelf
de gelegenheid te geven weer goed te worden. Nu
was Ephraim Phillips een goddelooze jonge man; de
dood van zijn eerste vrouw was waarschijnlijk een
oordeel over hem wegens zijn lichtzinnigheid en iedereen,
zijn tweede schoonmoeder uitgezonderd, wist dat hij een
boek met entr6ekaartjes had voor het Oxbridge caf6chantant en dat hij daar op Vrijdagavondheenging. Niettemin leerde de ondervinding, ten spijt van deze feiten,
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dat wanneer Milly's kamp het langer met pruilen volhield dan dat van Malke, de oude vrouw altijd haar
toegeven bemantelde onder de formule: „0, Milly, ik
breng je je kleerborstel terug! Ik merkte nu eerst dat
ik hem had en ik dacht dat je hem misschien noodig
hadt." En dan vlotte het gesprek betrekkelijk gemakkelijk.
Mozes had niet veel lust Malke te naderen in zulk
een kleerborstel-crisis. In wanhoop wilde hij omkeeren
en door de poort teruggaan, toen een harde stem zijn
oor trof.
„Zoo Mousje, waar moet dat naar toe? Heeft mijn
Milly je verboden bij me te komen?"
Mozes keerde zich om en zag Malke voor haar
huisdeur staan en ging tot haar.
„Ne...ee," mompelde hij. „Ik dacht dat je nog uit
waart, bij je stalletje."
Daar zou ze anders zijn geweest, ten minste nog
een half uur te voren. Zij wilde zich zelf niet bekennen, veel minder aan Mozes, dat zij thuis was blijven
wachten op den vredebode uit het kamp van haar
dochter, om haar te noodigen op de plechtigheid van
het afkoopen van haar kleinzoon.
„Nou, daar ben ik," zeide zij, jiddisj sprekendvoor
zijn gemak. „Je lijkt niet bijzonder nieuwsgierig te
weten hoe het met me gaat."
„Hoe gaat het met je?"
„Zoo goed als een oude vrouw het verwachten kan.
De Algoede zij geloofd!"

Malke was in haar beminnelijkste bui, om voor
oningewijden duidelijk te doen uitkomen hoe verkeerd
haar familie deed met haar te kibbelen. Zij was
een lange vrouw van vijftig jaren, met een gebruind,
massief Zigeunergezicht, waarboven een zwarte toer
prijkte; *groote gouden oorbellen hingen ter weerszijden; groote zwarte oogen schitterden onder groote
zwarte wenkbrauwen en de huid daartusschen kon zich
van toorn zwart rimpelen. Een gouden ketting was
driemaal om haar hals geslagen en eindigde in haar
zwart zijden lijf. Zij droeg vele ringen aan haar vingers en rook altijd naar pepermunt. „JVu9 blijf hier
niet staan praten," ging zij voort. „Kom binnen. Je
wilt toch niet dat ik kou vat."
Mozes sloop beschroomd naar binnen, met gebogen
hoofd, alsof hij vreesde zich aan den deurpost te stooten. De kamer zag er precies uit als die van Milly
aan den overkant, behalve dat op dezelfde kleine tafel
geen feestelijketoebereidselen te zien waren, maaralleen
een kleerborstel. Evenals die van Milly bevatte de
kamer een ronde tafel, een latafel, waarop karaffen
stonden, en een hoogen schoorsteenmantel, versierd met
groene franje, die met groote koperen spijkers was
vastgemaakt. Hier hurkten goedkoope honden van
porselein, die betere dagen hadden gekend, neer tusschen kandelabers met hangers van kristal. Voor den
haard stond een hoog scherm, dat, van dienst in Milly's huishouding, zijn functie bij Malke had overleefd,

waar er niet veel kans was, dat iemand in het vuur
zou vallen. In een hoek van de kamer was een kleine
trap, die naar boven leidde. De vloer was met een zeil
bedekt. Op het Zacharia-plein kon iedereen in een
anders huis gaan en zich thuis gevoelen; het een
leek precies op het andere. Mozes ging onhandig op
een stoel zitten en bedankte voor een pepermuntje,
maar hij nam een appel aan, dankte God, die de
vrucht van den boom had geschapen, en begon er
gretig in te bijten.
„Ik moet pepermunt gebruiken," zeide Malke, „voor
de kramp."
„Maar je zei, dat je wel bent," mompelde Mozes.
„Wat zou dat? Als ik geen pepermunt nam zou ik
kramp krijgen. Mijn arme zuster Rosine — ole besjohm
(vrede met hem) — die aan typhus stierf, leed verschrikkelijk aan krampen. Het zit in de familie. Als ze
lang genoeg geleefd had zou ze aan asthma zijn gestorven. JVu9 en hoe gaat het met jou?" vervolgde zij,
plotseling bedenkend dat ook Mozes het recht had
ziek te zijn. Op den grond van haar hart had Malke
werkelijk eerbied voor Mozes, al wist hij dat niet,
sedert hij een stukje uit haar beste mahoniehouten
tafel had gesneden. Hij had zijn nagels geknipt en
had een stukje hout noodig om het met de nagels te
verbranden, overeenkomstig het vroom gebruik. Malke
was woedend, maar toch bewonderde ze zulk een niets
ontziende vroomheid.
Kinderen van het Ghetto. I.
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„Ik ben al drie weken zonder werk," antwoordde
Mozes, vergetend over zijn gezondheid te spreken,
waar er zooveel dringender zaken waren.
„Ongeluksvogel! Wat mijn malle nicht Gittel — ole
besjobm — in je zag om met je te trouwen, mag God
weten!"
Mozes kon haar dat niet verklaren. Hij had haar
kunnen zeggen, dat ole besjobm (vrede met hem) ongerijmd was wanneer men van een vrouw sprak; maar
hij zelf gebruikte die vrome woorden, hoewel bewust
van hun grammaticale tekortkomingen.
„Ik zei haar, dat je nooit in staat zou zijn haar te
onderhouden, het arme lam," ging Malke voort. „Maar
ze was altijd koppig als een muilezel. En ze had nog
een hoog hart ook, alsof ze vijf pond in de week had!
Zij wilde nooit dat haar kinderen geld verdienden, als
andermans kinderen. Maar jij moest niet zoo koppig
zijn. Jij moest verstandiger zijn, Mousje; jij behoort
niet tot mijn familie. Waarom kan Salomon niet met
lucifers loopen?"
„Dat zou de ziel van Gittele niet graag zien."
„Maar de levenden moeten leven. Je zoudt je kinderen liever zien gebrek lijden dan werken. Daar heb
je Esther — een lui nest dat altijd verhaaltjes leest;
waarom verkoopt ze geen bloemen, of tarnt ze niet
's avonds ?"
„ Esther en Salomon hebben hun lessen te leeren."
„Lessen!" sprak Malke verachtelijk. „Wat hebben
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ze aan lessen? Op die goddelooze school leeren ze
hen geen Joodsch, maar Engelsch. Ik heb mijn leven
lang nooit iets anders leeren lezen en schrijven dan
Hebreeuwsch en ik ben er, God zij gedankt, toch
gekomen. A1 wat ze op school leeren is Engelsche
nonsens. De onderwijzers zijn een troep heidenen, die
verboden dingen eten en de echte jiddisjkat gaat naar
den kelder. Ik schaam me over je, Mousje; je zendt
je jongens niet eens's avonds naar een Joodsche school."
„Ik heb geen geld en ze moeten hun Engelsche
lessen leeren, anders krijgen ze misschien geen kleeren
meer. Bovendien geef ik hen zelf les elken Sjabbes
achtermiddag en Zondag; Salomon vertaalt al de vijf
boeken Mozes in het jiddisj met rasji (commentaren)."
„Ja, hij kent misschien de touroh (Wet)," zeide Malke,
die zich niet uit het veld liet slaan, „maar hij zal wel nooit
ghemoroh (een deel van den Talmud), of de misjnajis
(mondelinge wetten) leeren."
Malke zelf wist heel weinig van deze abstracte onderwerpen, behalve de namen en het feit dat ze uit zeer
klein gedrukte folio's werden bestudeerd door buitengewoon vrome mannen.
„Hij kent een beetje ghemoroh ook," zeide Mozes.
„Ik kan het hem thuis niet leeren, omdat ik geen
ghemoroh heb — het is zoo duur, dat weet je. Maar hij
ging met me mee naar het Beis Midrasj (college waar de
bijbel wordt uitgelegd), toen de maggid daar kosteloos
een klasse onderwees en we leerden daar de geheele
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verhandeling Nidda (over de vrouwen). Salomon begrijpt heel goed alles van de echtscheidingswetten en
hij zou over de plichten der vrouwen jegens hun mannen een beslissing kunnen uitspreken."
„Ja, maar hij zal nooit de cabbala leeren" (mystiek),
zeide Malke tot in haar laatste verschansing gedreven.
„Maar, och, niemand in Engeland kan cabbala bestudeeren sedert rabbi Falk (gezegend zij zijn naam),
evenmin als een geboren Engelschman den Talmud
leeren kan. Er is iets in de lucht, dat dit belet. In
mijn stad was een rabbi, die cabbala kende; hij kon
onzen vader Abraham uit het graf oproepen. Maar in
dit land, waar men varkens eet, kan niemand heilig
genoeg zijn, om dat voorrecht deelachtig te worden.
Ik geloof niet dat de sjogets de beesten behoorlijk
slachten; de voorschriften worden geschonden, zelfs
vrome menschen eten tereifoh kaas en boter. Ik zeg
niet dat jij dat doet, Mousje, maar je laat het je kinderen doen."
„En je eigen boter is niet kosjerzeide
Mozes
geraakt.
„Mijn boter? Wat doet dat er toe. Ik heb me nooit
voor zoo streng uitgegeven. Ik kom niet van een familie van rabbonim. Ik ben maar een koopvrouw. Het
zijn de vromen, waarover ik klaag — de menschen die
het voorbeeld moeten geven en die het peil der vroomheid verlagen. Laatst zag ik de vrouw van den sjammes haar visch- en vleeschborden in dezelfde kom
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wasschen. Als het zoo voortgaat zullen ze biefstuk in
boter gaan bakken en Gods oordeel zal komen. Maar
wat heb je met je appel uitgevoerd? Je hebt hem toch
niet al naar binnen gewerkt?"
Mozes wees zenuwachtig op zijn broekzak, waarin
de afgehapte appel uitpuilde. Na den eersten gulzigen
hap, had hij aan thuis gedacht.
„Het is voor de kinder," zeide hij.
„Nu, de kinder/" sprak Malke op verachtelijken
toon. „En wat zullen ze je er voor geven? Heusch,
geen „dankje". In mijn jongen tijd beefden we voor
vader en moeder en mijn moeder — ole besjolom —
gaf me nog een patsj in mijn gezicht, toen ik al getrouwd
was. Ik zal dien klap nooit vergeten — ik dacht dat
ik tegen den muur aan bleef kleven. Maar tegenwoordig
zitten de kinderen ons op den kop. Ik gaf mijn Milly
alles wat ze in de wereld heeft: een huis, een winkel,
een man en mijn beste beddegoed. En nu ik wil dat
ze haar kind Jossef noemt naar mijn eersten man —
vrede met hem — haar eigen vader, noemt ze het,
puur om mij te hinderen, Ezechiel."
Malke's stem werd scherper dan ooit. Zij had, door
tusschenkomst van haar dochter, iets willen goed maken
bij haar eersten man en Milly's weigering was haar
een bron van ergernis.
Mozes wist niets beters te bedenken, dan naar Malke's
tweeden man te vragen.
„Hij overwerkt zich," antwoordde Malke het hoofd
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schuddend. „ Het ongeluk is dat hij denkt, dat hij een
goeje man van zaken is en hij onderneemt altijd nieuwe
dingen zonder mij te raadplegen. Als hij maar meer
mijn raad wilde volgen!"
Mozes schudde medelijdend het hoofd, om Michel
Birnbaum's eigenwijsheid af te keuren. „Is hij tehuis?"
vroeg hij.
„Neen, maar ik verwacht hem elk oogenblik van
buiten. Ik geloof dat zij hem van daag op de pidjon
haben (af koopen van den eerstgeborene) hebben gevraagd."
„Is dat vandaag?"
„Natuurlijk, wist je dat niet?"
„Neen, niemand vertelde het me."
„Je eigen verstand had je dat moeten zeggen. Is
het niet de 31® dag na de geboorte? Maar natuurlijk
zal hij niet gaan, als hij weet dat mijn eigen dochter
mij uit haar huis heeft gejaagd."
„Dat meen je niet!" riep Mozes verontwaardigd.
„Ik meen het wel," zeide Malke, werktuigelijk den
kleerborstel opnemend en daarmede op de tafel slaande,
om de beleediging nog meer te doen uitkomen.
„Ik zei haar, toen Ezechiel zoo huilde, dat ze liever
moest zien of een speld hem hinderde, dan hem wat
in te geven tegen buikpijn. „lk kleedde het zelf, moeder,"
zei ze. „Je bent een koppige kattekop, Milly," zei ik.
„Ik zeg je dat het een speld is." „En ik weet beter,"
zei ze. „Hoe kun je beter weten dan ik?" zei ik. „Ik
was moeder nog v6or jij op de wereld was." En ik
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maakte het flanellen hemd van het kind los en zie er
onder, juist op de maag, vond ik. . .
„De speld," sprak Mozes, ernstig het hoofd schuddend.
„Neen, niet precies; maar een roode plek, waar de
speld het arme kind had geprikt."
„En wat zei Milly toen," vroeg Mozes op triumfantelijken toon.
„ Milly hield vol dat het een vloobeet was. En ik
zei: Gott im Himmel, Milly, wil je me heeten liegen
wat ik met mijn eigen oogen zie?" Zoo'n vloobeet
zullen mijn vijanden hebben." En toen begon Milly
te huilen, alsof ik een misdaad had begaan door naar
het kind te kijken. En ik liep weg, terwijl het groote
kind en het kleine kind samen huilden. Dat is een
week geleden."
„En hoe is het kind?"
„Hoe weet ik het? Ik ben maar de grootmoeder.
Ik heb alleen maar het beddegoed gegeven, waarop
het werd geboren."
„Maar is het genezen van de besnijdenis?"
„0 ja, in onze familie hebben ze allemaal goed geneesvleesch. Het is een knap kind, unbeschrie. Het heeft
mijn oogen en mijn neus. Het is een bijzonder mooi
kind, unbeschrie. Maar het zal niet aan de moeder
leggen, als de Algoede het niet weer tot zich neemt.
Er zijn zooveel domme vrouwen van de Laan, die bij
Milly inloopen en het kind luid bewonderen, zonder
zelfs unbeschrie te zeggen. En dan is er een oude heks„
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een bedelvrouw, die een shilling in de week van mijn
schoonzoon EphraTm placht te krijgen. Nou krijgt ze
maar negen stuivers. Ze vroeg hem de reden en hij
zeide: „Ik ben nu getrouwd, ik kan niet meer missen."
„Wat!" riep zij, „jij bent dus van mijn geld getrouwd!"
En op een Vrijdag, toen de baker beneden was met
het kind, klopte de bedelvrouw aan voor haar wekelijksche toelage; ze deed de deur open en zag het
kind aan met het booze oog! Als er maar geen kwaad
van komt!"
„Ik zal voor Ezechiel bidden," zeide Mozes.
„Bid dan meteen voor Milly, dat ze zich herinnere
wat een moeder toekomt, voordat ik onder de aarde
lig. Ik weet niet wat de kinderen tegenwoordig bezielt.
Daar heb je mijn Lea. Ze wil absoluut met Sam Levine
trouwen, hoewel hij behoort tot een Engelsche familie,
die niet vast in~ de leer is, en ik vermoed dat zijn moeder
een proseliet was. Dat is zeker, visch bakken kan ze
niet. Ik heb niks tegen Sam, maar toch vind ik dat
Lea 't me wel had kunnen vertellen, voordat ze verliefd
op hem werd. En zie eens hoe ik voor ze ben! Mijn
Michel zegt een misjebeirach (kerkelijke zegening) voor
hen in de kerk, den Sabbath na het engagement: geen
gewone van achttienstuivers, maar een van een guinje,
met zegeningen van een halve kroon er tusschen voor
zijn familie en de gemeente en een gift van vijf shilling
voor den voorzanger. Dat was natuurlijk in onze eigen
gevrah (gemeente) en behalve de guinje, die mijn Michel
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sjnoderde (offerde) in de Sjoel op Duke's plein. Je weet
dat we daar ook altijd twee plaatsen houden."
„Hoe royaal!" zeide Mozes vol ontzag.
„Ik houd er van alles te doen zooals het hoort,"
zeide Malke. „Niemand kan zeggen dat ik mij ooit
anders dan net gedragen heb. Ik denk dat jij zelf nou
ook wel een paar shilling zoudt kunnen gebruiken, he?"
Mozes liet het hoofd nog dieper zakken.
„Zie je, moeder is zoo zwakjes," stamelde hij. „Zij
is erg oud en als ze niet wat eet, zal ze het niet lang
meer maken."
„Ze moesten haar in het Thuis voor bejaarde weduwen
opnemen. Mijn stemmen kreeg ze zeker."
„God zegen je daarvoor. Maar de menschen zeggen
dat ik al zoo gelukkig was mijn Benjamin in het Weeshuis te krijgen en dat ik moeder niet uit Polen had
moeten laten komen. Zij zeggen, dat er hier al genoeg
oude weduwen zijn."
„De menschen hebben gelijk — ze zou dan ten
minste in een jiddisj land, niet in een van heidenen
gebrek hebben geleden."
„Maar ze was daar verlaten en ellendig, blootgesteld
aan al de boosheid der Christenen. En ik verdiende
een pond in de week. Toen ging het kleeremakersvak
goed. En de weinige roebels, die ik haar placht te
zenden, bereikten haar niet altijd."
„Je had niet het recht haar iets te zenden, of haar
te laten komen. Moeders zijn niet alles. Je trouwde

mijn nicht Gittele — ole besjolom — en het was je
plicht haar en haar kinderen te onderhouden. Je moeder
nam Gittele het brood uit den mond; misschien was
ze anders nu nog in leven. Geloof me, je deed geen
mitswoh."

Mitswoh heeft een dubbele beteekenis: het beteekent
een bevel en een goede daad en de twee begrippen
worden als verwisselbaar beschouwd.
„Nee, daar vergis je je in," antwoordde Mozes.
„ Gittele was geen feniks, die alleen niet van den Boom
der Kennis at en aldus eeuwig leeft. Vrouwen behoeven
niet zoo lang te leven als mannen, want ze hebben
niet zooveel mitswohs te doen als mannen. En voor
zoover hun zielen" — hier nam zijn stem onwillekeurig
den beleerenden zing-zang-toon aan — „voordeel hebben
van al de mitswohs, door hun mannen en kinderen gedaan, zal Gittele profiteeren van de mitswoh, die ik deed
door mijn moeder te laten overkomen, zoodat, zelfs
als ze daardoor stierf, ze er niet bij zal verliezen. Het
staat geschreven dat de man de mitswohs moet doen
en er door leven. Leven is een mitswoh, maar klaarblijkelijk is het een van die mitwohs, die op een bepaalden
tijd moeten worden gedaan, waarvan vrouwen, ten gevolge van hun huishoudelijke plichten, zijn vrijgesteld;
en hieruit maak ik aan den anderen kant weer op,
dat leven voor vrouwen niet zulk een plicht is als voor
mannen. Niettemin, als God het had gewild, zou Gittele
nog in leven zijn. De Algoede — geloofd zij Hij! —

zal zorgen voor de kleinen die hij de wereld inzond.
Hij spijzigde Elia, den profeet, door raven en hij zal
mij nooit een treurigen Sabbath geven."
„0, gij zijt een heilige, Mousje!" zeide Malke, zoo
onder den indruk dat zij hem eventjes als haar meerdere
toesprak, in plaats van met „jij." „ Als iedereen even veel
van de touroh wist als jij, zou de Messias weldra hier
zijn. Hier zijn vijf shilling. Daar kun je op de markt
op Duke's plein een mand met citroenen voor krijgen,
en als je ze op de Laan verkoopt voor een halven stuiver
het stuk, kun je een goede winst maken. Houd vijf
shilling van hetgeen je ontvangt apart er» koop een
andere mand en zoo zul je kunnen voortsukkelen
totdat het weer een beetje gaat met het kleeremakersvak."
Mozes luisterde, alsof hij nog nooit had gehoord van
de elementaire beginselen van den ruilhandel.
„God zegene je en moog je vreugde beleven aan
je kindskinderen!"
En Mozes ging en kocht in zijn vreugde beugliesj
(vleeschrolletjes), om zijn kinderen te tracteeren. Maar
den volgenden morgen ging hij naar de markt, onder
het gaan denkend aan het ethisch verschil tusschen de
plichten van het hart en de plichten van het lichaam,
zooals dat door rabbi Bachja in keurig Hebreeuwsch
was uiteengezet, en kocht voor het geld, dat hij nog
over had, citroenen. Daarna vatte hij post in Petticoatlaan, waar hij in zijn gebroken Engelsch „ Citroenen,
beste citroenen, twee voor een stuiver elk" riep.

HOOFDSTUK IV.
HET AFKOOPEN VAN

ZOON EN

DOCHTER.

Malke behoefde niet lang op haar gemaal te wachten. Het was een man van dertig jaren, met een frisch,
vrij knap gezicht, bakkebaarden en een doorborenden
blik en die er uitzag, alsof hij altijd zaken deed. Hoewel een Duitscher van geboorte — sprak hij evengoed
Engelsch als vele Joden van de Laan, wier betrekkelijke goddeloosheid een getuigenis was van hun Engelsche geboorte. Michel Birnbaum was een groot man
in de lokale kleine synagoge, hoewel maar een van de velen
in de Sjoel van Duke's plein. Hij was achtereenvolgens
gabbai en parnes (penningmeester en voorzitter) geweest
en had het pluche gordijn voorgehouden met zijn
mystieke versiering van elkander snijdende driehoeken
van zijde geweven, dat men voor de Ark hing, waarin
de Wetrollen werden bewaard. Hij leverde een volkomen contrast met Mozes Ansell op. Hij was iemand
van een rustelooze energie. Van rondventer was hij
v66r zijn twintigste jaar opgeklommen tot een winst-
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gevenden handel in goud galon en nagemaakte juweelen en hij had een groote clienteele in het land. Hij
raakte niets aan zonder er aan te verdienen en toen
hij op zijn drie-en-twintigste jaar een vrouw trouwde
van bijna tweemaal dien leeftijd, leverde het zaakje de
gewone winst op. Weldra dreef hij handel in echte
juweelen. Hij droeg een zakmes, dat tevens een kurketrekker, een schaar, een nagelvijl, een haartangetje en
een tandenstoker was en dat een kort begrip van zijn
karakter leek. Hij had een opgewekt gestel en, evenals Ephraim Phillips, hield hij van het caf6-chantant.
Gelukkig had Malke een te hoog denkbeeld van haar
bekoorlijkheden, om aan jaloezie te denken.
Michel gaf haar een klinkenden kus op den mond
en zei: „Nou moeder!"
Hij noemde haar moeder, niet omdat hij kinderen
had, maar omdat zij die had en het onnoodig was de
huiselijke nomenclatuur uit te breiden.
„Nou kleintje," zeide Malke, hem teeder omarmend,
„heb je een goeje reis gehad?"
„Neen; de handel is zoo slap. De menschen willen
de handen niet in hun zak steken. En hier?"
„Hier willen de menschen de handen niet uit den
zak steken, die luie honden ! Iedereen staakt het werk
— de Joden incluis. Het is ongehoord! De schoenmakers, de hoedenmakers en de bontwerkers! En nou
zeggen ze dat ook de kleermakers gaan striken; stom
genoeg wanneer er zoo weinig omgaat. Op die manier
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— laat me je dasspeld recht steken, mijn leven —
zijn het juist de menschen, die geen geld hebben om
nieuwe kleeren te koopen, die op de flesch gaan, zoodat zij niet eens gedragen kleeren kunnen koopen. Als
God niet helpt, komen wij zelf ook nog bij het armbestuur terecht."
„Kom, kom, zoo slim is het niet," sprak Michel
lachend, terwijl hij den massieven diamanten ring aan
zijn vinger heen en weer draaide. „Hoe gaat het met
de kleine? Is het klaar om te worden afgekocht?"
„Welke kleine?" vroeg Malke met goed geveinsde
verwondering.
Michel floot. „Kom, wat is er nou aan de hand,
moeder?"
„Niemendal, mijn schat, niemendal."
„Nou, ik ga even naar den overkant. Kom mee,
moeder. Of, wacht eventjes. Ik moet eerst mijn broek
wat afschuieren. Is de borstel hier?"
„Ja, mijn schat," zeide Malke zonder erg.
Michel knipte onmerkbaar met de oogen, borstelde
zijn broek af en liep toen, zonder verder iets te zeggen,
naar Milly's huis. Vijf minuten later kwam een deputatie, bestaande uit de werkvrouw, bij Malke en zeide:
„De juffrouw vraagt of u alsjeblieft aan den overkant
komt; de kleine huilt om zijn grootmoeder."
„Zeker weer een speld," zeide Malke, met een glans
van triumf over haar overwinning. Maar ze verroerde
zich niet. Na vijf minuten stond ze statig op, verschikte
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wat aan haar toer en haar japon in den spiegel, borstelde een denkbeeldig stofje van haar linkermouw, stak
een pepermuntje in den mond en het plein over, met den
kleerborstel in de hand. Milly's deur stond half open,
maar zij klopte en zeide tot de werkvrouw:
„Is juffrouw Phillips thuis?"
„Ja, juffrouw, ze zijn allemaal boven."
„0, dan zal ik even binnen gaan en haar dit zelf
terugbrengen."
Malke ging regelrecht naar boven en stapte door de
bezoekers heen naar Milly toe, die op de canap6 zat,
met Ezechiel, zoo zoet als een engel, in de armen.
„Milly, lieve," zeide ze. „Ik kom je den kleerborstel
terugbrengen. Ik dank je wel voor het leenen."
Moeder en dochter omhelsden elkander. Ook Ephraim Phillips, een bleeke Pool met kort geknipt haar,
kuste zijn schoonmoeder, en de gouden ketting op
Malke's boezem ging op en neer van moederlijken trots.
Malke dankte God, dat haar kinderen niet onvruchtbaar of ongehuwd bleven, wat als teeken van den
vloek des hemels onmiddellijk volgt op eigen onvruchtbaarheid.
„Is die speldeprik niet meer te zien, Milly?" vroeg
Malke, terwijl ze Ezechiel in de armen nam; zij lette
er niet op dat het gezicht van het kind betrok, een
storm voorspellend.
„Ja, het was een gewone vloobeet," zeide Milly
onvoorzichtig, maar zij liet er haastig op volgen: „Ik
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zie altijd deflanelletjes en het andere goed met zorg
na, dat er niet meer spelden in schuilen."
„Dat is best! Spelden zijn als vlooien — je kunt nooit
weten waar ze heen kruipen," zeide Malke met een slimme
bedoeling om de zaak te schikken. „Waar is Lea?"
„Zij is achter, ze is bezig de laatste visch te bakken. Ruikt u 't niet?"
„De visch zal niet meer koud genoeg kunnen worden."
„Ja, maar ik bakte al gisteren een schotel vol. Zij
bakt nu nog maar om wat in voorraad te hebben, als
er te machtig aangevallen wordt."
„En waar is de kohen (priester)."
„0, we hebben den ouden Hyams gevraagd van
den overkant. We wachten hem elk oogenblik."
De aanwijzingen van Ezechiel's gezichtsbarometer
werden nu vervuld en een storm van gehuil brak los.
»Na/ Ga dan maar naar je moeder!" zeide Malke
knorrig. „Het wordt laat. Zou je niet iemand naar den
ouden Hyams sturen?"
„Er is geen haast," zeide Michel Birnbaum bedarend.
„We moeten op Sam wachten."
„En wie is Sam?" vroeg Malke, nog niet in haar
humeur.
„Sam is Lea's chosan (bruigom)," antwoordde Michel
leuk.
„Hoe geestig!" spotte Malke. „Maar mijn kleinzoon
wacht niet op den zoon van een bekeerling. Waarom
komt hij niet?"
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„Hij zal zoo aanstonds hier zijn."
„En hoe weet je dat?"
„We reisden met denzelfden trein. Hij stapte te
Middlesborough in. Hij is even naar huis gegaan om
zijn ouders te zien en zich een beetje op te knappen.
Daar hij alleen in de stad komt voor deze familie-plechtigheid, vind ik dat het heel onbeleefd zou zijn zonder
hem te beginnen. Het is geen gekheid zulk een lange
reis in dit weer. Mijn voeten waren bijna bevroren,
ondanks den voetwarmer."
„Arm lam!" zeide Malke verteederd, terwijl ze zijn
bakkebaarden streelde.
Sam Levine kwam bijna onmiddellijk daarna en Lea
vloog, de vischvork in de hand, hem uit de achterkeuken te gemoet. Hoewel een zoon van den stam van
Levi, had hij niets geestelijks in zijn uiterlijk; veeleer
was hij een vertegenwoordiger van het gespierde Jodendom. Hij had een frissche kleur en een bruinen knevel
en was vol levenslust en opgewektheid. Hij kon de
meesten dertig op de honderd voorgeven met biljarten
en vijftig met anecdotes. Hij was in de politiek geavanceerd radikaal en had een hoogen dunk van zijn partij.
Bij het binnenkomen betaalde hij cijns aan Lea's lippen.
„Hoe jammer dat het Zondag is!" waren Lea's eerste
woorden toen het kussen gedaan was.
„Geen comedie," zeide Sam treurig, die begreep wat
zij bedoelde.
Zij vierden altijd zijn terugkeer van een handelsreis
Kinderen van het Ghetto. I.
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door samen naar den schouwburg te gaan, en zij gingen
liever in het parterre zitten in de theaters van het
West-einde, dan voor hetzelfde geld in de loge in de
theaters van de buurt. Er waren twee categorieen van
Ghetto-meisjes: zij die op Sabbath op het Strand slenterden en zij die in Whitechapel slenterden. Lea behoorde tot de voornamere categorie. Zij was een lange
mooie brunette, met een harde stem, stevig en met grove
roode handen. Zij was dol op room-ijs in den zomer,
op warme chocolade in den winter, maar haar liefde
voor het tooneel was een passie van het geheele jaar
door. Zoowel Sam als zij waren muzikaal en waren er
altijd het eerst bij de nieuwste operette-wijzen te zingen.
Lea was buitengewoon levenslustig. Er ging door de
Laan een verhaal van een meisje, dat door een adellijken meneer was uitverkoren; maar Lea was tevreden
met haar Sam, die precies haar partuur.was.
Sam werd op den voet gevolgd door verscheidene
andere gasten, o.a. juffrouw Jacobs, de vrouw van reb'
Sjmoel, met haar mooie dochter Hanna. Het laatst
kwam de kohen, Hyams, de priester wiens functies
sedert de Tempel-dagen zoo verbazend ingekrompen
zijn. Het eerst opgeroepen te worden om de Wet te
lezen; zijn broederen met symbolisch uitgespreide handen
te zegenen, met een mystieke bezwering, ongeschoeid
op feesttijden staande voor de Ark van het Verbond;
de eerstgeboren zonen der moeders af te koopen,
wanneer geen der ouders van priesters afstamde —
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door' deze voorrechten, benevens door de onbevoegdheid bij of in de nabijheid der dooden te zijn, verschilde zijn
godsdienstige positie van die van den Leviet, of Israeliet. Toch was Mendel Hyams niet opgeblazen om
zijn meerderheid op dit punt, hoewel, indien men op
de traditie kon afgaan, zijn rechtstreeksche afstamming
van Aaron, den Hoogepriester, zijn stamboom langer
maakte dan die van Koningin Victoria. Hij was een
goedige zestiger, met een versleten zwarten rok en den
glimlach van een kind. A1 de trots van het gezin scheen
te zijn gemonopoliseerd door zijn dochter, Mirjam, een
meisje tot wier neus toe de Voorzienigheid trotsch had
gefatsoeneerd. Mirjam had, door minachtende nieuwsgierigheid gedreven, haar vader vergezeld. Zij droeg een
mooie veer in haar hoed en een boa om den hals; als
onderwijzeres (Esther Ansell was in haar klasse) verdiende ze dertig shilling in de week. Misschien was het
wel haar toilet, dat den ouden Hyams over zijn tijd had
doen zijn. Zijn komst was het sein voor het begin der
plechtigheid en de mannen haastten zich hun hoeden
op te zetten.
Ephraim Phillips nam voorzichtig het ingebakerd
kind van Milly's borst, waar het had liggen zuigen, en
hield het den ouden Hyams toe. Gelukkig had Ezechiel
zijn buikje vol gezogen; hij was daardoor slaperig en
toonde weinig belangstelling in de geheele transactie.
„Deze, mijn eerstgeboren zoon," zeide Ephraim in
het Hebreeuwsch, terwijl hij Ezechiel overgaf, „is de
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eerstgeborene van zijn moeder en de Heilige God —
geloofd zij Hij! — heeft bevolen hem af te koopen,
zooals geschreven staat: „En zij, die afgekocht moeten
worden een maand na de geboorte, zult gij afkoopen
naar uw schatting voor vijf sikkel, naar den sikkel
van het heiligdom, de sikkel gelijk twintig gerahs." En
het staat geschreven: „Wijd Mij alle eerstgeborenen,
wat uit den schoot komt van de kinderen Israel's,
zoowel menschen als dieren; het behoort Mij."
Ephraim Phillips legde toen vijftien shilling in zilver
voor Hyams neer, die daarop in het Chaldeeuwsch vroeg:
„Wat zoudt gij liever willen — mij uw eerstgeboren
zoon, den eerstgeborene van zijn moeder, geven, of
hem afkoopen voor vijf selaim, die gij verplicht zijt te
geven volgens de Wet?"
Ephraim antwoordde in het Chaldeeuwsch:
„Ik wil liever mijn zoon afkoopen en hier hebt gij
de afkoopsom, die ik verplicht ben te geven volgens
de Wet."
Hyams nam daarop het geld en gaf het kind aan
den vader terug, die God loofde voor Zijn heiligende
bevelen en Hem dankte voor Zijn genade; waarna de
oude kohen de vijftien shilling hield boven het hoofd
van het kind, zeggende: „Dit in plaats van dat, ditin
ruil voor dat, dit tot kwijtschelding van dat. Moge dit
kind het leven ingaan in de Wet en in de vrees des
Heeren. Moge het Gods wil zijn, dat, evenals hij tot
het afkoopen werd toegelaten, hij tot de Wet, onder
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den trouwhemel en tot goede daden moge komen.
Amen!" En de hand tot zegening leggend op het hoofd
van het kind, voegde de leekepriester er bij: „God
make u als Ephraim en Menasse. De Heer zegeneen
behoede u. De Heer late Zijn aangezicht op u schijnen en zij u goedgunstig. De Heer wende Zijn aangezicht tot u en schenke u vrede. De Heer is uw
hoeder; de Heer is uw schaduw op uw rechterhand.
In lengte van dagen en jaren mogen leven en vrede
uw deel zijn. De Heer hoede u voor alle kwaad. Hij
hoede uw ziel."
„Amen," antwoordde het gezelschap en toen volgde
een gegons van wereldsche gesprekken; algemeen gaf
men zijn verrukking te kennen over Ezechiel's rustigheid.
De bekoorlijke Lea liet kopjes thee rondgaan en de
geheimen der papieren zakken kwamen aan het licht.
Ephraim Phillips en Sam Levine spraken over paarden
en de oude Hyams kibbelde met Malke over de bestemming der vijftien shilling. Daar zij wist dat Hyams arm
was, wilde Malke het geld niet terugnemen, dat hij bij
wijze van geschenk aan het kind weer had neergelegd.
Maar de kohen was een trotsch man en, als Miijam er bij
was, stond hij vast in zijn schoenen. Ten slotte kwam
men overeen het geld te besteden voor een misjebeirach
voor het kind in de Synagoge. Soort zoekt soort en
Mirjam ging bij Hanna Jacobs zitten., die ook een mooie
veer in haar hoed droeg en haar het meest van het
gezelschap aantrok. Er bleef juffrouw Jacobs niets over
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dan met juffrouw Phillips over kinderziekten en ongerechtigheden der dienstboden te spreken. De vrouw van
rebbe Sjmoel, in de wandeling de rebbetzeen genoemd,
was lang en had een beenigen neus en gerimpelde wangen, waarop de aderen zich rood afteekenden. Dezelfde
aderen waren zichtbaar in Hanna's gevulder gelaat.
Juffrouw Jacobs was het gevaar van dik worden ontkomen, dat doorgaans de Joodsche matrone bedreigt.
Indien Hanna van haar moeders aanleg tot hoekigheid
kon vrij blijven, zou zij een mooie vrouw worden. Zij
kleedde zich met smaak, waarmede voor een vrouw al
de helft gewonnen is, en op dit oogenblik was zij eerst
negentien.
„Geloof je dat ze een goede partij doet?" zeide Mirjam Hyams, met de oogen Sam Levine aanduidende.
Over Hanna's gelaat trok vluchtig een uitdrukking van
verachting. „Onder de Joden," zeide zij, „is elke partij
een groote schiddisj v66r het huwelijk; na het huwelijk
hoort men er anders over spreken."
„Daar is veel waars in," gaf Miijam peinzend toe. „De
familie van het meisje maakt een vreeselijke drukte van
de vangst. Ik herinner me, dat toen Clara Emmanuel
geengageerd was, haar broer Jack me zei, dat ze een
prachtige schiddisj deed. Later kwam het uit, dat het een
weduwnaar was van vijf-en-vijftig jaar met drie kinderen."
„Maar dat engagement ging af," zeide Hanna.
„Dat weet ik," sprak Mirjam. „Ik bedoel maar, dat ik
mij niet verbeelden kan dat ik iets van dien aard zou doen."
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„Wat, een engagement laten afgaan?" zeide Hanna
met een cynisch knipoogje.
,,Neen, ik bedoel zulk een man te nemen," antwoordde
Mirjam. „Ik zou geen man boven de vijf-en-dertig, of
met minder dan tweehonderd en vijftig pond in het jaar
willen hebben."
„Dan zul je wel nooit met een onderwijzer trouwen,"
merkte Hanna op.
„Een onderwijzer!" herhaalde Mirjam Hyams met
een minachtenden blik. „Hoe kan men van drie pond
in de week fatsoenlijk leven ? Ik moet een man met een
goede positie hebben." Zij stak haar spits neusje in de
lucht en zag er bijna mooi uit. Zij was vijf jaar ouder
dan Hanna en het leek een raadsel, dat de mannen
niet toeschoten om haar vijf pond per week voor de
keurig geschoeide voeten te leggen.
„Ik zou liever met een man trouwen, die twee pond
in de week heeft, als ik hem lief had," sprak Hanna
met zachte stem.
„Niet in onzen tijd," zeide Miijam ongeloovig het
hoofd schuddend. „Wij gelooven tegenwoordig niet
meer in dien nonsens. Daar heb je Alice Green, ze
placht zoo te spreken en zie haar nu eens rondrijden
in een cabriolet naast een aap met een kaal hoofd."
„De moeder van Alice Green," viel Malke haar in
de rede, de ooren spitsend, „trouwde met een zoon
van Mendel Weinstein bij zijn derde vrouw Dina, die
tien pond erfde van haar oom Sjloume (Salomon)."
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„Neen, Dina was Mendels tweede vrouw," verbeterde juffrouw Jacobs, die om het nieuwe onderwerp
juffrouw Phillips in de rede viel.
„Dina was Mendels derde vrouw,* herhaalde Malke,
wier tanige wangen kleurden. „Ik weet het omdat mijn
Simon — God zegene hem — in dezelfde maand voor
het eerst een broek aankreeg."
Simon was Malke's oudste zoon, thans een magistraat
te Melbourne.
„Zijn derde vrouw was Kitty Green, de dochter van
den gelen melammed (onderwijzer)," hield de rebbetzeen
vol. „Ik weet het zeker, omdat Kitty's zuster Annie
een week geengageerd was met mijn zwager Nathaniel."
„Zijn eerste vrouw," viel Malke's echtgenoot in, om
tusschen beiden te bemiddelen, „was de oudste dochter
van den herbergier Sjmoel."
„De dochter van Sjmoel, den herbergier," zeide Malke
opnieuw tot verontwaardiging geprikkeld, „trouwde met
Hyam Robins, den kleinzoon van den ouden Benjamin,
die den messenwinkel had op den hoek van de kleine
Eden-laan, daar waar nou het zuurstalletje staat."
„Het was Sjmoels zuster, die met Hyam Robins
trouwde, niet waar moeder?" vroeg Milly onvoorzichtig.
„Zeker niet," bulderde Malke. „Ik heb den ouden
Benjamin heel goed gekend en hij zond me een paar
sitsen gordijnen, toen ik met je vader trouwde."
„Arme oude Benjamin! Hoe lang is hij al dood?"
sprak peinzend de vrouw van rebbe Sjmoel.
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„Hij stierf het jaar toen ik van mijn Lea beviel.
„Stil, stil," viel Sam Levine luidruchtig in de rede.
„Lea wordt zoo rood als vuur, uit vrees dat u haar
leeftijd zult verraden."
„Wees niet zoo mal, Sam," zeide Lea, diegeweldig
bloosde en er te mooier om uitzag.
De aandacht van het geheele gezelschap was nu op
het geschilpunt gevestigd. Malke keek het auditorium
doordringend aan en zeide op een toon, die nauwelijks
tegenspraak toeliet:
„Hyam Robins kon niet met Sjmoels zuster zijn
getrouwd, omdat Sjmoels zuster al was getrouwd met
Abraham, den vischkooper."
„Ja, maar Sjmoel had twee zusters," zeide juffrouw
Jacobs, stoutelijk haar positie als tweede specialiteit in
de genealogie handhavend.
„Je hebt het mis," antwoordde Malke heftig.
„Ik ben er zeker van," hield juffrouw Jacobs vol;
„daar had je Phoebe en daar had je Harriet."
„Je hebt het mis," herhaalde Malke. „Sjmoel had
drie zusters, maar twee er van waren in het doofstommengesticht."
„Maar moeder, dat was niet Sjmoel, maar Blok de
bakker," liet Milly zich onbedachtzaam ontvallen.
„Natuurlijk," zeide Malke op haar zuursten toon,
„mijn kinder weten het altijd beter dan ik."
Er volgde een oogenblik van pijnlijke stilte. Malke's
oog zocht werktuigelijk den kleerborstel. Daar niesde
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Ezechiel. Het was een krampachtig „atiche", dat het
kind tot in zijn binnenste flanellen omwindsel schudde.
„God zal je zegenen!" mompelde Malke devotelijk
en luid liet ze er triomfantelijk op volgen: „Daar
nou, het kind heeft geniesd. Ik wist wel dat ik gelijk
had!"
Het niezen van een onschuldig kind legt iedereen,
die geen godloochenaar is, het zwijgen op. In de
algemeene voldoening over de onverwachte oplossing
van de moeilijkheid, dacht niemand er aan er op te wijzen,
dat de bewering, die Ezechiel had helpen bevestigen,
eigenlijk was geweest dat Malke's kinderen het beter
wisten. Kort daarop begaf het gezelschap zich naar
beneden om de thee te gebruiken, waarbij in het
Ghetto niets stevigers dan visch behoeft te worden
gegeven. Visch was inderdaad de hoofdschotel van
het maal. Gebakken visch en welke gebakken visch!
Een groot dichter alleen zou den lof van het nationale
gerecht kunnen bezingen, maar de gulden tijd der
Hebreeuwsche poezie is voorbij. Vreemd dat Gebirol
nooit de gelegenheid aangreep het themate behandelen en dat de groote Jehuda Halevi zelf zijn talent
alleen aan het bezingen van Jerusalem's roem wijdde.
„ Israel staat tot de andere volken, als het hart tot de
ledematen," zoo zong hij. Evenzoo staat de gebakken
visch van Judaea tot de gebakken visch van het Christendom en het Heidendom. Met de stoutmoedigheid,
die het ware kookgenie geeft, disschen de Joden hun
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gebakken visch altijd koud op. Het vel mooi bruin,
wat er onder zit vast en sappig. Zelfs de graten zijn
vol merg, ja en van herinneringen aan het gelukkige
verleden. Gebakken visch houdt het Engelsch Jodendom meer aaneen gesloten, dan alle betuigingen met
den mond. De jeugd leert al vroeg den smaak kennen en de heerlijke reuk, door tal van kinderlijke herinneringen dierbaar, verbonden met de heiligste levensmomenten, brengt den grijzen zondaar op het pad der
godsvrucht terug. Misschien is het wel van gebakken
visch dat de Joodsche matrone dik wordt. In de
dagen van den Messias, wanneer de heiligen van den
Leviathan zullen en de Zeeslang voor de laatste
maal zal worden opgedischt en de wereld met de
dwaze „ season" aan haar einde zal komen, in die dagen
zullen de heiligen waarschijnlijk hun Leviathan gebakken verkiezen. Niet dat dat bakken noodig zal zijn,
want in die gelukkige dagen (om wier komst elke
vrome Israeliet driemaals daags bidt) zal de Leviathan
zoo smaken als elk dat wenscht. Misschien zullen
een paar bijfonder deftige heiligen, die in hun tijd
tot de groote wereld behoorden en er in slaagden in
Kensington te leven zonder door het Heidendom te
worden besmet, hun Leviathan in de gewone gerechten gebruiken en hem, te beginnen met „hors d'oeuvres",
telkens en niet voor langen tijd wat anders wenschen te
zijn: soep en ingemaakte vruchten, kalfsbout en „entr6e",
en zelfs ijs en koffie van hem maken; want in het dui-
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zendjarig Rijk zal het lastig verbod van room na vleesch
vervallen. Maar, hoe dit ook zij, het is buiten kijf
dat de massa der geloovigen hem in gedachten zullen
bakken en hoewel de Christen-heiligen, die het voorrecht zullen hebben aan tafel te bedienen, hun den
eenen schotel na den anderen zullen toereiken, gebakken visch zal het geheele maal zijn. Vermoedelijk
kregen de Hebreers den smaak er voor in de woestijn
van Sinai', want de manna, die daar viel, was niet
vervelend voor het gehemelte, zooals de halfgeleerde
onderstelt, maar kon naar men wilde in iets anders
worden omgezet. Het is niet aan te nemen dat Mozes,
die zijn volk zooveel onsterfelijke dingen schonk, het
ook niet gebakken visch leerde kennen, zoodat zij zijn
bevel konden nakomen en zich verheugen voor den
Heer. Was het zelfs niet omdat, zoolang er manna
viel, er geen gebrek kon zijn aan visch om te bakken, dat
zij het veertig jaren in een treurige wildernis uithielden ?
De Joodsche keuken kent nog meer heerlijke dingen: bcksjen, de apothese van vermicelli; ferfel, dat is
bcksjen in verdunden staat; en creplisj, driehoekige vleeschpasteitjes; en kogghol waarop pudding in de verte lijkt;
en dan is er nog gevulde visch zonder graten; maar
gebakken visch is alles de baas. Geen ander volk
heeft het recept. Zooals een dichter in het begin der
eeuw zong: „De Christenen zijn sukkels; zij kunnen
geen Hollandsche schol bakken; zij kennen het verschil
niet tusschen een karper en een halfoog."
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Het was, terwijl hij een heerlijk bruin stuk Hollandsche schol verorberde, dat Sam Levine plotseling iets
inviel. Hij wierp mes en vork neer en riep in het
Hebreeuwsch:
„ Sjema beni!" (hoor mijn zoon! voor: God beware me!).
Iedereen keek naar hem.
„Hoor mijn zoon!", herhaalde hij met grappigen
schrik. En in Engelsch vervallend liet hij er op volgen: „Ik heb vergeten Lea een cadeau van haar chosan
(bruigom) te geven."
„Ha, ha!"
Iedereen slaakte een zucht van belangstelling. Lea,
die, om te bedienen, haar plaats naast hem had verwisseld met een aan het hoofd der tafel, rees half
van haar stoel op in haar opgewondenheid.
Of Sam Levine het werkelijk vergeten had, dan wel
of hij het pakkendste oogenblik had gekozen, blijve in
het midden; zooveel is zeker dat het semitisch instinct
voor het dramatische in hem bevredigd werd, toen hij
een klein wit pakje uit zijn vestjeszak haalde, terwijl het
gezelschap in gespannen verwachting toekeek.
„Dit," zeide hij, op het pakje tikkend als eengoochelaar, „kocht ik gisterenmorgen voor mijn kleine meid.
Ik zeide tot mij zelf: „Zeg eens, ouwe jongen, je moet
voor een dag naar de stad ter eere van Ezechiel Phillips, en het arme meisje, dat er op had gerekend dat
je tot Paschen zou wegblijven, zal iets moeten hebben
tot vergoeding voor de teleurstelling, dat ze je eerder
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ziet." Toen dacht ik bij mijzelf: „Wat zou Lea gaarne
hebben? Het moet iets passends zijn, natuurlijk, en
het moet niet iets van waarde zijn, want dat kan
ik niet betalen. Het is een dure geschiedenis geengageerd zijn, het is de slechtste affaire die ik ooit in
mijn leven deed." Hier knipoogde Sam tegen het gezelschap. „En ik dacht, en dacht wat zou wel hetgoedkoopste zijn, waarmee ik het zou kunnen doen? En
zie, ik dacht in eens aan een ring."
Dit zeggend haalde Sam, altijd nog op dezelfde
dramatische manier, een dikken gouden ring voor den
dag en hield dien zoo, dat de groote diamant er in
alien tegenschitterde. Een lang gerekt. „0, o!" ging
rond door het gezelschap; de meesten gingen den ring
al dadelijk in gedachte schatten, zich afvragend tegen
welken verminderden prijs Sam dien van een handelscollega kon hebben gekocht. Want dat geen Jood ooit
den vollen winkelprijs voor juweelen betaalt, wordt als
een axioma beschouwd. Zelfs de engagementsring behoeft niet uit de eerste hand te zijn (of moet het zijn
eerste vinger?), als hij maar solied is, hetgeen misschien
de superioriteit van den Joodschen huwelijksstandaard
verklaart. Lea was nu heelemaal opgestaan, zij leunde
over de tafel en strekte den vinger uit om het geschenk van haar minnaar te ontvangen. Sam bracht
den ring nader bij, maar trok dien toen weer weg om
haar te plagen.
„Zij, die vragen, krijgen niks," zeide hij vroolijk.
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„Je bent te begeerig. Zie eens aan hoeveel ringen je
al hebt?" De geheele tafel lachte.
„Geef mij den ring," zeide Mirjam Hyams lachend,
terwijl ze haar vinger uitstak. „Ik zal netjes „da da"
zeggen."
„Nee,M sprak Sam, „u is stout geweest; ik zal hem
geven aan de kleine meid, die al dien tijd zoet heeft
gezeten. Juffrouw Hanna Jacobs, sta op om uw prijs
in ontvangst te nemen."
Hanna, die twee plaatsen links van hem af zat,
lachte kalmpjes, maar ging voort met haar visch te
snijden. Sam werd hoe langer hoe luidruchtiger door
de bewondering van het gezelschap, dat zich blijkbaar
vermaakte; hij boog zich tot haar over, pakte haar
rechterhand beet en schoof met gewelc^ den ring aan
haar wijsvinger, in het Hebreeuwsch met kluchtige
plechtigheid zeggend: „Zie, gij zijt mij, door dezen ring,
toegewijd krachtens de wet van Mozes en Israel."
Het was de formule, die hij voor zijn aanstaand
huwelijk had uit het hoofd geleerd. Het gezelschap
gierde het uit van het lachen en de wangen van de
schoone en lachende Lea werden nog een tintje rooder
van de pret over de grap. Men schertste van het eene
eind van de tafel tot het andere; het regende kluchtige
gelukwenschen op het jonge paar en zelfs op Hanna's
moeder, die van de aardigheid schijnbaar evenveel schik
had, alsof ze in werkelijkheid van haar dochter was
afgekomen. Het kleine voorval deed de vroolijkheid
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van het gezelschap ten top stijgen en bracht al den
latenten luim te voorschijn. Samuel zelf muntte in levendige zetten uit en antwoordde jolig op den toost op
zijn gezondheid, toen die met koffie ingesteld werd.
Eensklaps deed zich, te midden van het gegons van
scherts en lach en het rammelen met messen en vorken,
een bedaarde, zachte stem hooren. Zij kwam van den
ouden Hyams, die stilletjes was blijven zitten met een
onder zijn zwartfluweelen kappel (kalotje) gefronst voorhoofd.
„Meneer Levine," sprak hij zacht en ernstig, „ikheb
eens nagedacht en ik vrees dat, wat u gedaan heeft,
ernst is."
De toon van zijn stem trok de aandacht van het
gezelschap. Het lachen verstomde.
„Wat meent u?" vroeg Sam. Hij verstond het jiddisj,
dat de oude Hyams bijna altijd gebruikte, hoewel hij
het zelf niet sprak. Daarentegen verstond de oude Hyams
veel meer Engelsch dan hij sprak.
„U heeft Hanna Jacobs getrouwd."
Er volgde een pijnlijke stilte; flauwe herinneringen
rezen in ieders brein op.
„Hanna Jacobs getrouwd!" herhaalde Samuel ongeloovig.
„Ja," bevestigde de oude Hyams. „Wat u heeft
gedaan is een huwelijk sluiten volgens de Joodsche
wet. U heeft u met haar verbonden in tegenwoordigheid
van getuigen."
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Opnieuw gespannen zwijgen. Samuel verbrak dat
door een luidruchtig gelach.
„Nee, nee, ouwe jongen," zeide hij, „je kunt me
niet beetnemen!"
De spanning hield op. Iedereen lachte mee met een
gevoel van verlichting. Die grappenmaker van een
ouden Hyams had hen allemaal bijna er in laten loopen.
Glimlachend trok Hanna het schitterend kleinood van
haar vinger en liet het over Lea's vinger glijden. Alleen
Hyams bleef ernstig.
„Lach maar," zeide hij. „U zult spoedig zien dat
ik gelijk heb. Zoo is onze wet."
,,'t Kan zijn," zeide Samuel, ondanks zich zelf ernstig
geworden. „Maar u vergeet dat ik reeds met Lea ben
geengageerd."
„Dat vergeet ik niet," antwoordde Hyams, „maar
het heeft niets met de zaak te maken. Ge zijt beiden
ongehuwd, of liever, ge waarl het, want nu zijt ge
man en vrouw."
Lea, die bleek en zenuwachtig alles had aangehoord,
barstte in tranen uit. Het gelaat van Hanna was betrokken en wit. Haar moeder zag er het minst ontsteld
uit van het geheele gezelschap.
„Malle vent," riep Malke Sam knorrig in jiddisj toe.
„Wat heb je uitgehaald?"
„Laat ons toch het hoofd bij elkaar houden," zeide
Samuel verbijsterd. „Hoe kan een aardigheid, een grap
een wettig huwelijk zijn?"
Kinderen van het Ghetto. I.
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„De wet stoort zich niet aan grappen," zeide de
oude Hyams plechtig.
„Waarom hield u me dan niet tegen?" vroeg Sam boos.
„Het gebeurde in een oogenblik. Ik lachte zelf mee;
ik had geen tijd tot denken."
Sam's vuist kwam met geweld op de tafel neer.
„Nou, ik zeg dat het niet te gelooven is! Als dat
de Joodsche . . . ."
„Stil," zeide Malke boos. „Daar heb je die Engelsche
Joden die met de heilige dingen spotten. Zeide ik het
niet dat de zoon van een bekeerling. . .."
„Kom, kom, moeder," sprak Michel bedarend. „Laat
ons geen drukte maken voordat we de waarheid kennen.
We moeten iemand laten komen, die het weten kan."
Hij speelde zenuwachtig met zijn zakmes.
„Ja, Hanna's vader, rebbe Sjmoel, dat is net de man
er voor," riep Milly Phillips.
„Ik zei u toch, dat mijn man voor een paar dagen
naar Manchester was gegaan," herinnerde juffrouw
Jacobs.
„Daar is de maggidvan de Zonen van hetVerbond,"
zei een van het gezelschap. „Ik zal hem gaan halen."
De gebogen, zwartgebaarde maggid werd gehaald.
Toen hij kwam, bleek uit zijn blik, dat hij alles wist
en de bevestiging van hun ergste vrees bracht. Hij
zette de Wet breedvoerig uiteen en haalde geval op
geval aan. Toen hij ophield, werd de stilte alleen
door Lea's snikken verbroken. Samuel zag bleek. De
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vroolijke bijeenkomst was op een huwelijksfeest uitgeloopen!
Jou schobbejak!" barstte Malke eindelijk uit. „Dat
was allemaal overlegd. Je dacht dat mijn Lea niet
genoeg geld had en dat rebbe Sjmoel je handen met
goud zou vullen. Maar je kunt mij niet bedotten."
„Dan mag ik in dit stuk brood stikken, als ik in
de verste verte aan zoo iets dacht," riep Sam hartstochtelijk; want de gedachte aan hetgeen in Lea omging was als vuur in zijne aderen. Hij wendde zich
smeekend tot den maggid. „Maar er moet toch iets
op te vinden zijn, om uit den brand te raken. Ik weet
dat gij maggidim haar kunt kloven; kunt u niet een
van uwfijne onderscheidingen maken, waar het meer dan
een kleinigheid geldt?"
De bruidegom sprak met een woest ongeduld, dat
aan de Wet niets goeds voorspelde.
„Natuurlijk is er iets op te vinden," zeide de maggid bedaard. „E6n ding slechts, maar iets zeer gewoons en eenvoudigs."
„En dat is?" vroeg iedereen ademloos.
„Hij moet haar gett (een scheidbrief) geven."
„Natuurlijk," riep Sam met een stem als de donder.
„Ik laat me onmiddellijk van haar scheiden." Hij
lachte hysterisch. „Wat een troep ezels zijn we! Die
goeje oude Joodsche Wet!"
Lea's snikken hield op. Iedereen, behalve juffrouw
Jacobs, lachte weer. Een half dozijn handen grepen
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de handen van den maggid, en een ander half dozijn
klopte hem op den rug. Hij werd op een stoel geduwd.
Men gaf hem een glas brandewijn, en stapelde gebakken visch voor hem op een bord. De maggid, die
half uitgehongerd was, trof het waarlijk. Hij zegende
de Voorzienigheid en de Joodsche huwelijkswet.
„Maar u moet niet denken, dat het daarmee uit is,"
waarschuwde hij, tusschen twee hapjes. „U moest maar
liever gaan naar rebbe Sjmoel, den vader van het
meisje, en hem een gett laten opmaken, zoodat er niets
op aan te merken is."
„Maar rebbe Sjmoel is er niet," zeide juffrouw Jacobs.
„En ik moet morgen ook weg met den eersten
trein," zeide Sam. „Maar er is geen haast bij. Ik
zal zien over een dag of veertien weer terug te
komen en dan zal rebbe Sjmoel wel zorgen dat we
behoorlijk van elkaar afkomen. U vindt het toch niet
erg voor een paar weken mijn vrouw te zijn, hoop ik,
juffrouw Jacobs?" vroeg Sam, terwijl hij Lea vroolijk
toewenkte.
Zij lachte hem toe en samen lachten zij over het
gevaar, waaraan zij pas waren ontkomen. Ook Hanna
lachte een beetje verachtelijk over de strengheid der
Joodsche Wet.
„Weet je wat, Sam, kan je niet a. s. Zaterdag over
een week komen?" vroeg Lea.
„Waarom? Wat is er aan de hand?" vroeg Sam.
„Het Poerimbal in de Club. Daar je toch komen
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moet om Hanna gett te geven, kon je evengoed vroeger
komen, om met me naar het bal te gaan."
„Je hebt gelijk!" riep Sam vroolijk.
Lea klapte in de handen.
„H6, dat zal jolig zijn!" zeide zij. En een oogenblik
later: „En we zullen Hanna meenemen."
„Om mij schadeloos te stellen voor het verlies van
mijn man?" vroeg Hanna glimlachend.
Lea lachte, draaide den nieuwen ring om haar vinger
rond en bekeek dien in verrukking.
„Eind goed, al goed," zeide Sam. „Door deze
grap zal Lea de „belle" van het Poerimbal worden.
Ik verdien wel een nieuwe portie schol voor dit compliment, h6 Lea? Wat u aangaat, meneer de maggid,
gij zijt een heilige en een Talmudist.n
Het gezicht van den maggid werd door een glimlach
verhelderd. Hij zette met zalving het dankgebed in,
toen het maal was afgeloopen en iedereen stemde
warm in bij de meer bepaaldelijk vocale gedeelten.
Toen ging de maggid heen en werden de kaarten
voor den dag gehaald.
Het is niet raadzaam kaart te spelen voor de
gebakken visch, want, zooals bekend is, men kan verliezen, verliezen kan het humeur bederven en ge kunt
uw partner, of uw partner kan u voor een ezel uitschelden. Dezen avond was iedereen in de beste stemming,
hoewel verscheiden ponden van eigenaars wisselden.
Men speelde beest, „klobbyos," napoleon, vingt-et-un
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en andere spelen. Whist had toen nog niet al het
andere verdrongen. De oude Hyams speelde niet, omdat
hij het niet betalen kon, en Hanna Jacobs, omdat zij
er niets om gaf. Zij en een paar andere gasten gingen
vroeg heen, maar de familie bleef laat bij elkaar aan
de speeltafel, bij vroolijk gaslicht, terwijl brandewijn
en whisky en lekkers en fruit rondgingen, terwijl men
geen tram of omnibus behoefde te halen. Was het
wonder dat het vroolijk gezelschap een gat in den
nieuwen dag maakte?
Inmiddels sliep de afgekochte zoon vreedzaam in
zijn wieg, met de beentjes gekromd en de vuistjes in
elkaar onder de dekens. . .

H O O F D S T U K V.
DE ARME BEDEELDE.

Mozes Ansell was hoofdzakelijk getrouwd, omdat alle
menschen sterfelijk zijn. Hij wist dat hij moest sterven en
hij wilde een erfgenaam hebben. Niet om van hem te
erven, maar om kaddiesj voor hem te zeggen. Kaddiesj
is het mooiste en verwonderlijkste rouwgebed, dat ooit
werd geschreven. Het onthoudt zich strikt van alle toespelingen op dood en droefenis en is geheel gewijd
aan verheerlijking van den Eeuwige en aan het afsmeken van vrede op het Huis van Israel. Maar de beteekenis er van is trapsgewijze veranderd; de menschelijke natuur, met een hooivork verdreven, heeft zich
gewroken door den kaddiesj als een mis te beschouwen,
niet zonder louterende kracht, en de Jood is diensvolgens huiverig te sterven wanneer hij niemand achterlaat
die bevoegd is om een jaar lang elken dag kaddiesj
voor hem te zeggen en daarna telkens 6en dag in het
jaar. Vandaar dat zonen van zooveel beteekenis zijn ia
het gezin.
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Mozes had nog slechts een moeder in de wereld, toen
hij met Gittele Silverstein trouwde; door dezen roekeloozen stap hoopte hij de balans der mannelijke bloedverwanten te herstellen. Het resultaat was zes kinderen;
drie meisjes en drie kaddies/'-zeggers. In Gittele vond
Mozes een onvermoeide gezellin. Zoolang zij le'efde
woonde het gezin altijd in twee kamers, want zij wist
op verschillende manieren de inkomsten te vermeerderen.
Als ze te Londen waren, werkte zij bij haar nicht Malke
voor een shilling per dag. Ook naaide zij thuis ondergoed en stikte reepen bont om mutsen, in de nachtelijke stilte. Maar ondanks al de werkzaamheid van juffrouw Ansell, was het gezin een typische groep van
wandelende Joden geweest, van de eene stad naar de
andere dolend, om iets beters te zoeken. De gemeente,
die zij verlieten (elke plaats, waar minstens tien mannen
voor den eeredienst konden worden opgeroepen, beroemde
zich op haar kehillo), betaalde geregeld hun reis naar
de volgende gemeente, blij zoo goedkoop van hen af
te komen, en de nieuwe kehillo greep de gelegenheid
aan, om hun rusteloos nomadisch instinct te bevredigen,
en zond hen weer naar een andere. Zoo werden zij op
de raketten der philanthropic heen en weer geslingerd,
dikwijls tot hun uitgangspunt terugkeerend, tot ergernis
der liefdadigheidscomit6s. Toch deed Mozes altijd oprecht zijn best werk te vinden. Zijn veelzijdigheid was
verwonderlijk. Er was niets, dat hij niet slecht kon
doen. Hij was glazenmaker, kerkbode, lijstenmaker,
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voorzanger, marskramer, schoenmaker, kleerkoop, officieel slachter van gevogelte en vee, Joodsch onderwijzer,
handelaar in fruit, besnijder, waker geweest en nu was
hij kleeremaker zonder werk.
Zeer zeker had Malke gelijk, als ze Mozes voor een
sjlemiel hield in vergelijking met zoo menig mede-uitgewekene, die een onvermoeide hand en een vlug hoofd
meebracht in den strijd om het bestaan en den steun
der liefdadigheid opgaf, zoo gauw hij kon en soms nog eer.
Het was voor venter dat Mozes zichzelf het meest
geschikt achtte en hij verloor nooit de overtuiging dat,
als hij maar eenmaal goed begon, hij aanleg had
millionair te worden. Toch was er bijna niets goedkoops,
waarmee hij niet het land had afgereisd; zoodat toen
de arme Benjamin, die, dank zij zijn moeders dood,
in het Weeshuis kwam, een opstel moest maken over
de manieren van reizen, hij den lachlust van zijn klasse
opwekte door te schrijven dat er verschillende wijzen
van reizen waren, want je kondt reizen met sponzen,
met citroenen, met oude kleeren, galanterieen en zoo
een heele bladzijde van een schrift door. Benjamin was
een vlugge jongen, maar hij raakte nimmer sommige
misleidende herinneringen kwijt, door het ouderlijk
koeterwaalsch geboren. Want juffrouw Ansell had haar
slecht Duitsch afgewisseld met brokken onzuiver
Engelsch; zij was van een krachtiger en eerzuchtiger
maaksel dan de conservatieve Mozes, die bijna den
geheelen last van het Engelsch in haar graf liet vallen.
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Voor Benjamin wilde reizen zeggen: rondtrekken om
goed te verkoopen, en als hij in zijn boeken van Afrikareizigers las, beschouwde hij het als uitgemaakt, dat zij
alleen het Zwarte Vasteland exploiteerden voor kleine
winsten en spoedige betaling.
En wie weet? Van de twee categorieen leden de oude
Joodsche marskramers misschien het meest en maakten
zij over het geheel de minste winst. Want de verachte
vogelverschrikker met den driekanten hoed, van de
Christelijke caricatuur, die langs den weg schoof met
zijn neuzig „kleerkoop," had een krachtig innerlijk leven,
dat misschien in intensiteit, verheffing en zelfs zin voor
humor had kunnen wedijveren met dat van den besten
spotter op den grooten weg. Voor Mozes beteekende
reizen eenzaam ronddolen in vreemde steden en dorpen,
overgeleverd aan den eeredienst van een vreemde Godheid, steeds gereed om zijn kruisiging te wreken; in
een land van welks taal hij nauwelijks meer wist dan
de Saraceensche juffer, die, volgens de legende,
met den vader van A' Becket trouwde. Het beteekende onverschrokken zijn gebeden doen in voile
treinen, de bidriemen zevenmaal om den linker arm
windend, en het voorhoofd bekronen met een dikken leeren knobbel van rechtzinnigheid, tot verbazing of ergernis van niet-medegevoelende medereizigers.
Het beteekende in hoofdzaak leven op droog brood en
thee zonder melk drinken uit zijn eigen kopje, vleesch
en visch en het goede der aarde door de traditioneele
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Wet verboden, zelfs als hij bij kas was. Het beteekende
den rooden lap eener aanstoot gevende persoonlijkheid
dragen door een land van stieren. Het beteekende
maanden gescheiden zijn van vrouw en kinderen, in
een eenzaamheid, slechts nu en dan verzacht door een
Sabbath doorgebracht in een stad, waar een Synagoge
was. Het beteekende voor lief nemen met gemeene
herbergen en gewone logementen, waar rumoerige
leerlingen van den Vorst des Vredes hem dikwijls
bloedend naar bed stuurden, of hem onbeschaamd van
zijn koopwaar beroofden, of hem door hun razen en
overbluffen afzetten, wetend dat hij er niets tegen
durfde doen. Het beteekende bespot en beschimpt
worden in een taal, waarvan hij alleen begreep dat ze
wreed was, hoewel zekere alledaagsche grappen door
de herhaling verstaanbaar voor hem werden.
Eens, toen men hem vroeg naar de plaats, waar
Mozes zich bevond toen het daglicht werd uitgedoofd,
antwoordde hij in jiddisj, dat dit niet kon, aangezien:
„in de Wet geschreven stond dat het hoofd van
Mozes, onzen Leermeester, den grooten Wetgever,
steeds door een stralenkrans was omgeven."
Een oude Duitscher, die toevallig stond te rooken
bij het buffet van de herberg waar de marskramer
dit snedig antwoord gaf, begon hartelijk te lachen,
klopte den Jood op den rug en bracht het antwoord
in het Engelsch over voor het gezelschap. Voor eenmaal maakte het verstand indruk en de ruwe drinke-
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broers wedijverden in hun schaamtegevoel met elkander
om den matigen Semiet bitter bier aan te bieden.
Maar in den regel dronk Mozes van den beker der
droefenis, in plaats van dien der gastvrijheid en had hij
ruimschoots zijn deel, zonder in de verste verte te denken dat hij heldhaftig was, in den langen doodsstrijd van
zijn ras, dat veroordeeld was den heidenen tot spot te
zijn. Voorwaar, het is gemakkelijker voor een godsdienst
te sterven, dan er voor te leven. Toch beklaagde Mozes
zich nooit en verloor hij nooit zijn geloof. Te worden
bespuwd was immers de voorwaarde van bestaan van
den modernen Jood — beroofd van Palestina en zijn
Tempel — een bedelaar met zeere voeten, geduwd en
gesmaad, maar daarom te dierbaarder aan God, die
hem uit de volkeren had verkoren. Geweldenaars mochten Mozes' hoofd in deze wereld buigen, hiernamaals
zou hij in het Paradijs op een gouden stoel zitten
onder de heiligen en zou hij tot in de eeuwigheid
verklarende naamdichten zingen.
Het was een flauw begrip van deze dingen, dat
Esther zacht stemde jegens haar vader, wanneer de
Ansells week op week op een postwissel wachtten en
huisheeren dreigden hen hals over kop weg te jagen
en haar moeders handen uitgeteerd waren van het
zwoegen voor haar kleinen.
Kort v66r den dood der moeder was de toestand
juist een beetje beter geworden, want het gezin had
zich te Londen gevestigd. Mozes verdiende achttien
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shilling in de week als kleeremaker en zwierf niet
meer het land door. Maar deze gelukkige tijd duurde
niet lang. De uit Polen overgekomen grootmoeder kon
het niet goed vinden met haar schoondochter; zij vond
haar lauw in het betrachten van de kleine vormen van
den eeredienst en goddeloos genoeg, om haar eigen
haar te dragen. Er was inderdaad in Esthers moeder
iets sceptisch, een geest van verzet geweest, een hunkeren naar de gebruiken van de ghoyim (heidenen),
dat de grootmoeder bij instinct raadde en om haar
zoon en het leven hiernamaals van haar kleinkinderen
kwalijk nam. Het scepticisme van juffrouw Ansell was
gegrond op de onzindelijkheid, die veelal zoo na
grensde aan godzaligheid in de vrome kringen om hen
heen; men had haar verachtelijk hooren spreken over
den geleerden en eerwaardigen Israeliet, die, door een
kennis toegesproken toen de schaduwen van den avond
den Boetedag begonnen aan te kondigen, uitriep:
„In 's Hemels naam, houd mij niet op — ik
verzuimde verleden jaar mijn bad!"
Juffrouw Ansell baadde haar kinderen van top tot
teen eens in de maand en wiesch hen zelfs, o heiligschennis, op Sabbath; zij had ook nog andere
vreemde begrippen. Zij verklaarde niet te begrijpen,
wat God, mensch of dier had aan de geleerde rabbonim, die zich den geheelen dag zaten te schudden
in het Bets Midrasj (huis waar de bijbel wordt verklaard); zij zeide dat zij hun tijd beter konden gebrui-
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ken door voor hun gezinnen te werken. Hoewel dit
godloochenen van de goede vrouw slechts aan de
oppervlakte lag en het oorspronkelijk bestemd was
Mozes tot minder studeeren en meer werken op te
wekken, bleven dientengevolge warme woordenwisselingen tusschen de beide vrouwen niet uit. Maar de
dood maakte een einde aan het gekibbel en de bube,
die haar zoon dikwijls verwijten had gemaakt, omdat
hij haar in zulk een atheistisch land had gebracht,
bleef als een last meer op een gezin, dat tegelijkertijd
van een moeder en een broodwinner was beroofd. De
oude juffrouw Ansell was tot niets geschikt dan mopperen en zoo werd Esther, die bij den dood van haar
moeder tegen de acht jaar liep, vanzelf het hoofd van
het gezin. Het begin van haar bewind viel samen met
een treurige verdeeling van gebied. Hoezeer fijngevoelige zielen zich daarover ook mogen ergeren, deze
zeven menschen woonden in 66n kamer. Mozes en de
twee jongens sliepen in 66n bed, de grootmoeder en
de drie meisjes in een tweede bed. Esther moest aan
het voeteneinde daarvan op een extra-kussen slapen.
Maar er kan veel liefde wonen in een kleine ruimte.
Niet dat de kamer zoo klein was; ze was onregelmatig gebouwd, met een hoek, die door een gordijn
had kunnen worden afgescheiden. De muren helden
bepaald tot elkander over, zoodat de zoldering slechts
half zoo groot was als de vloer. Het meubilair bestond
slechts uit het hoogst noodige. Deze zolderkamer van

127

de Ansells was dichter bij den hemel dan de meeste
woonplaatsen, want men moest vier hooge trappen
klimmen om er te komen.
No. i van Royal-straat was indertijd een van de
groote huizen van het Ghetto geweest; steunpilaren
van de synagoge hadden in de ruime ontvangkamers
kosjeren wijn naar binnen geslagen en de gangen hadden
weergalmd van de gesprekken van dikke dames in dik
brocaat. Het was stevig gebouwd en de trapleuningen
waren van gesneden eikenhout. Maar thans lag een
korst modder op den drempel van de groote, nimmer
gesloten straatdeur en een duffe lucht hing steeds over
de ruime trappen, zich mengend met een flauwen
geur van meneer Belcovitchs feestelijke terpentijn.
De Ansells hadden vele medebewoners, want n°. i
van Royal-straat was een Joodsche kolonie op zichzelf
en de inwonende bevolking werd nu en dan versterkt
door werklieden van de Belcovitchs en door de Zonen
van het Verbond, die in hun Synagoge op de benedenverdieping bijeen kwamen.
Dank zij Suikerman, den sjadjan (huwelijksmakelaar),
op de eerste verdieping, juffrouw Simons en Hollandsche
Debby op de tweede, de Belcovicths op de derde, de
Ansells en Gabriel Hamburg, den grooten geleerde, op
de vierde, glommen de deurposten van mezoezohs—doosjes
of cylinders, de heilige schrift bevattend, terwijl het
woord Sjaddai (Almachtige) uit een klein glazen oog
in het midden tuurt. Zelfs Hollandsche Debby, ver-
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dorven als ze was, had deze bescherming tegen booze
geesten (aldus wordt ze beschouwd) op haar bovendrempel, hoewel ze waarschijnlijk nimmer het oog met
den vinger aanraakte, om dan de aanrakingsplaats te
kussen, zooals de vromen dat plegen te doen.
Zoo was dus n°. i van Royal-straat opgepropt met
menschelijk leven, alledaagsch en duf genoeg, maar
toch misschien niet geheel oninteressant voor den beschouwer. Zoo volgepropt was het, dat er nauwelijks
ruimte was om adem te halen. Het was niet dan bij
onheugelijke intervallen, dat Mozes een woordspeling
maakte, maar op zekeren dag verbaasde hij de wereld
door de opmerking, dat Engeland zijn naam wel verdiende, want voor den Jood was het in waarheid het
„Enge-land", wat in het Duitsch beteekent het land zonder ruimte om zich in te bewegen. Mozes grinnikte
zachtjes en welbehaaglijk toen hij deze opmerking maakte,
tot verbazing van alien, die hem kenden. Maar het was
dan ook Vreugde der Wet en de Zonen van het Verbond hadden hem onthaald op rhum en krentenkoek.
Hij dacht later nog dikwijls aan zijn geestigheid en
dan kwam een blijde glimlach op zijn ongewasschen
gelaat. Gewoonlijk viel het hem in, als hij bad.
In de vier jaren, nadat juffrouw Ansell van de armen
was begraven, hadden de Ansells, hoewel ver van gelukkig, geen noemenswaardige geschiedenis.
Benjamin vergezelde Salomon naar de sjoeVs morgens
en 's avonds, om kaddiesj te zeggen voor huh moeder,
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totdat hij in het weeshuis en uit het leven van zijn
familie ging. Salomon, Rachel en Esther gingen naar
de groote school, Izaak naar de bewaarschool, terwijl
de kleine Saartje, wier geboorte aan juffrouw Ansell
het leven had gekost, op de zolderkamer rondkroop
en klom en de grootmoeder zich nuttig maakte door
te zorgen, dat zij zich niet brandde op de dagen dat
er vuur in den haard was.
Mozes was den ganschen dag uit, werkend, of naar
werk zoekend, of biddend, of naar drosjos (leerredenen)
van den maggid of van andere groote predikers luisterend. Gewoonlijk kreeg hij zijn deel van de gaven,
die het Ghetto opvroolijkten. Kaartjes voor brood,
vleesch en steenkolen, giften van de Vereeniging tot
versterking van den mensch, maakten sommige dagen
gedenkwaardig; dekens waren niet zoo gemakkelijk te
krijgen als in de dagen toen Gittele bevallen moest.
Het beetje dat er te koken viel deed Esther v66r,
of na de school; zij en de kinderen deden gewoonlijk
hun middagmaal met brood, nu en dan tot ambrozijn
gemaakt door stroop. De Ansells hadden meer vastendagen dan de Joodsche kalender aangeeft en dat wil
wat zeggen. Gewoonlijk echter trad de Voorzienigheid in,
v6ordat de provisiekast vier en twintig uur leeg was
geweest.
Daar de vastendagen van den Joodschen kalender
niet altijd samenvielen met die der Ansells, waren zij
een extra-beproeving voor Mozes en zijn moeder.
Kinderen van het Ghetto. I.
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Toch wankelde geen van beiden ooit in het stipt naleven er van, en geen kruimel brood, of druppel
water kwam over hun lippen. Het is verwonderlijk dat
geen staathuishoudkundige, bij het vorschen naar feiten
ten nadeele van het Ghetto, tot hiertoe heeft gewezen
op de vele vastendagen, waarmede Israel bedeeld is
en die klaarblijkelijk te gemoet komen aan de loonen.
Zoo bijv. op de Vastenperiode van drie weken, wanneer vleesch is verboden ter herinnering aan de verwoeste Tempels. De Ansells hielden de „drie weken"
vrijwel het geheele jaar door. Een enkele keer kochten
zij Hollandsche pekelharingen, of brachten zij uit een
kookhuis in de buurt voor eenige stuivers erwtensoep,
of gebakken aardappels met rijst naar huis. Voor
feestdagen, wanneer Malke hen gesubsidieerd had met
een halve sovereign, maakte Esther soms tzimmos klaar:
een lekker mengsel van wortels, pudding en aardappelen. Zij had wel een verhandeling willen schrijven
over tzimmos als gastronomisch ideaal. Daar waren
andere lekkere Poolsche kostjes, die de bakkers in de
buurt voor twee stuivers bakten. Tabechas, of opgevulde ingewanden, lever, longen en milt, waren goede
plaatsvervangers voor vleesch. Een geliefkoosde soep
was dors/, die van beetwortel werd gemaakt en vet.
De nationale spijs was zelden hun deel. Als er
gebakken visch was, kwam die gewoonlijk uit de
provisiekast van juffrouw Simons, een moederlijke oude
weduwe, die v6or woonde op de tweede verdieping

en die bij alle bevallingen en ziekten van kinderen in
de buurt te vinden was. Haar getrouwde dochter Dina
zoogde toevallig een knaapje, toen juffrouw Ansell
stierf; juffrouw Simons bevorderde haar tot voedstermoeder van de kleine Saartje en beschouwde zich van
nu af aan in het bijzonder verantwoordelijk jegens de
kleine, die zij nu en dan voor een week bij zich nam
en voor wie zij in de toekomst een huwelijk droomde
met het zwartoogig zoogbroertje. Het zou in de zolderkamer der Ansells nog veel somberder zijn geweest,
als juffrouw Simons niet was geschapen tot zegen en
steun. Zelfs oude kleeren kwamen van juffrouw Simons
om de kieltjes en katoenen jurkjes grooter te maken,
die de kinderen van de school kregen. Er kon haast
niets zoo prettigs gebeuren bij de Ansells dan het
ziek worden van een van de kinderen; want dat bracht
niet alleen bouillon, portwijn en andere ongelooilijke
lekkernijen van den armendokter mee (waarvan alien
konden proeven), maar ook de zorgvuldige verpleging
van juffrouw Simons. Een moederloos kind had er wel
koorts voor over, om het vriendelijke bruine gezicht
over zich gebogen te zien met de gitzwarte oogen,
of den druk der zachte koele hand op het voorhoofd
te voelen. Juffrouw Simons had het druk en was bovendien arm, en de Ansells waren teruggetrokken van aard
en liepen noch met hun genegenheid, noch met hun
honger bij anderen te koop; vandaar dat over het
geheel de kinderen niet zooveel van juffrouw Simons
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of haar mildheid merkten, als zij wel zouden hebben
gewild. Maar in een ernstige crisis kon men altijd op
haar rekenen.
„Ik zal je wat zeggen, Mousje," zeide de oude juffrouw Ansell dikwijls; „die vrouw wil met je trouwen.
Dat kan een blinde wel zien."
„Dat kan ze niet willen, moeder," placht dan Mozes
op eerbiedigen toon te antwoorden.
„Wat zeg je? Een knappe jonge man zooals jij,"
zeide de moeder, zijn zijlokken streelend, „en dan zoo
vroom en met zooveel wereldwijsheid. Maar je moet
haar niet nemen, Mousje!"
„Wat wilt u me toch wijs maken! Ik zeg u, datze
me niet zou willen hebben als ik haar vroeg."
„Praat je dat niet in. Wie zou niet graag je mantel
vasthouden om zoo in den hemel te komen? Maar juffrouw Simons is mij veel te Engelsch naar mijn zin.
Je vrouw had ook Engelsche ideeen, en spotte met
vrome menschen en God nam haar weg. Wat zegt het
Gebeden-Boek: Voor drie dingen sterft een vrouw in't
kraambed, als ze de Sabbath-lampen niet aansteekt, als
ze niet. . . ."
„Hoe dikwijls heb ik u niet gezegd dat ze dat alles
wel deed," viel Mozes haar in de rede.
„Spreek je het Gebeden-Boek tegen?" zeide debube
boos. „Alles zou anders zijn gegaan als je mij een
vrouw voor je hadt laten kiezen. Nou zul je je moeder
wel meer in eere houden. Je tweede vrouw moet een
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fatsoenlijk, deugdzaam, godvreezend meisje zijn, geen
oude vrouw zooals juffrouw Simons, maar een die me
flinke kleinkinderen kan geven. De kleinkinderen, die
je me hebt gegeven, zijn zwak en niet godvreezend.
O, waarom heb je me naar dit goddeloos land gesleept? Kon je me niet in vrede laten sterven? Je
meisjes denken meer aan Engelsche verhalen en lessen
dan aan de jiddisjkat, en de jongens loopen blootshoofds
de deur uit en wasschen hun handen liever niet voor
de maaltijden en komen in het etensuur niet thuis, uit
vrees dat ze het namiddaggebed zullen moeten zeggen.
Lach me maar uit, Mozes, oud als ik ben, ik heb
oogen in mijn hoofd. Je ziet niet hoe je gezin zijn
ondergang te gemoet gaat. O, wat schandalen."
Aldus gewaarschuwd en aan zijn plicht herinnerd,
placht Mozes dan den volgenden dag scherp toe te zien
op zijn veelbelovende familie en het zaad, door de
grootmoeder gestrooid, kwam in zwarte en blauwe
plekken op de lijven der kleine Ansells op, en in het
bijzonder op dat van Salomon. Want de rafelende broek
van Mozes was met een stevigen riem vastgemaakt en
Salomon was een jonge snaak die zijn best deed den
Almachtige te verschalken en had nimmer gehoord
van de waarschuwing: „Je moet vroeg opstaan om
God beet te nemen." En zoo hij daarvan gehoord had,
zou hij waarschijnlijk hebben geantwoord, dat hij gewoonlijk vroeg genoeg opstond om zijn vader beet te
nemen, die van de twee de meer rechtstreeks verschrik-
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kelijke was. Intusschen leerde Salomon veel aan zijn
vaders knie, of liever over zijn vaders knie. In vroeger
dagen had Salomon een aantal vertrouwelijke transacties
gehad met zijn vaders God, overeenkomsten met hem
aangaand naar zijn kinderlijk gevoel van billijkheid.
Bijv. als God wilde zorgen dat hij zijn sommen goed
had, zoodat hij geen slaag kreeg en niet behoefde school
blijven, zou hij zijn ochtendgebeden zeggen zonder het
vervelende huge werachoem (extra-gebed), dat op Maandagen en Donderdagen zoo lang duurde, over te slaan.
Volgens de termen van het contract, liet Salomon
al het initiatief aan de Godheid en als de Godheid haar
deel van het contract nakwam, vervulde Salomon , zijn
deel er van trouw. Zoodoende werd zijn geloof in de
Voorzienigheid nimmer geschokt zooals dat van andere
jongens, die verwachten dat de Godheid hun voorbeeld
zal volgen. Door zijn Maker echter alleen buitengewoon
lang te loven om bewezen diensten te erkennen, bewees
Salomon al vroeg, dat hij in gebreke was gebleven zijn
vaders ongeschiktheid voor zaken te erven.
Op dagen, dat het op de school goed ging, brabbelde niemand nauwgezetter het vervelende GebedenBoek door dan hij; hij zeide alles met de groote letters
op en al de grappige kleine stukjes met kleine letters
en zelfs sommige passages zonder klinkers. Ja, hij nam
er zelfs de voorreden bij en werd door zijn vader
verder verlokt en verleid om de aanhangsels op te
zeggen, die, het een, na het ander, kwamen opdagen
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aan den godsdienstigen horizont, evenals de schijnbaar
eindelooze trappen van een bedriegelijke steilte: nog
een klein stukje en nu nog dit kleine stukje en dan
nog dat stukje voor het laatst en dan nog een voor
het allerlaatst. Het was als de Chineesche bol, die tot
in het oneindige al kleiner en kleiner bolletjes bevat,
of als de afscheidsconcerten van een beroemd zanger.
Voor het overige was Salomon een chynponim, of
grappenmaker; hij had dien onuitroeibaren humor, die
de heiligen van de Joodsche kerk menschelijk maakte
en droge technische Talmudische discussies door flikkeringen van dartele luim, door woordspelingen en
grappen en vroolijke spitsvondigheden verhelderde en
die het volk hielp voortleven, door een gewillig zich
schikken in het onvermijdelijke.
Zijn chyn hielp Salomon het uithouden in de
Synagoge, waar de eenige droppel zoet was de beker
wijn voor den wijdingsdienst. Salomon stond altijd
vooraan onder de dappere jongens, die vrijwillig deelnamen aan het plechtig ledigen er van. Van een vrome
natuur was Salomon stellig niet; hij zou zelfs geen
Joodschen pentateuch, dien hij had laten vallen, kussen
tenzij zijn vader toekeek, en zoo de bube zelf er niet
op had gelet, had het hem niet kunnen schelen, als
de vuile witte franje van zijn thalis (bidsjaal) in den
knoop was geraakt en voorgoed vernield.
In den .hoogsten nood der Ansells hield Salomon
het lokkig hoofd onder zijn schoolmakkers hoog en
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het ontbrak hem nooit aan persoonlijke bezittingen, al
waren ze niet in den lommerd verhandelbaar. Hij had
een kijkspel, gemaakt van een ouden kokosbast en
voorstellende den uitval uit Plewna; men kon het zien
voor een stuk griffel; voor twee spelden liet hij er een
minuut naar kijken. Hij had ook een zak met koperen
knoopen, knikkers, zoowel groote als kleine, pennen,
etiketten van bierflesschen, kersenpitten, benevens fleschjes
met zoethoutwater, die hij verkocht per slok en per lepel;
ook dreef hij handel in „assy tassy", d. i. kleine
pakjes azijnzuur met bruine suiker vermengd. De aard
van zijn voorraad wisselde met den tijd van het jaar,
want de Natuur en Belgravia zijn minder vast in hun
seizoenen dan de Joodsche schooljongen, die knoppen
in Maart even vreemd vindt, als sneeuwballen gooien
in Juli.
Op Poerim had Salomon altijd noten om mee te
spelen, precies alsof hij de zoon van een bankier was,
en op den Verzoendag was hij nooit zonder een kleine
tinnen doos met restjes snuif. Hij placht die deftig
rond te laten gaan onder de oude mannen, wanneer
de vasten hun het zwaarst begon te vallen. Zij namen
dan een snuifje, zeggend: „Moge uw kracht toenemen"
en snoten hun gestreeld reukorgaan in groote gekleurde
zakdoeken. En Salomon had dan een gevoel, alsof hij
vijftig was en nam dan zelf een paar korreltjes snuif
met het air van een bejaard kenner.
Hij stelde weinig belang in de spitsvondige onder-
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zoekingen van de rabbis, waarvan de last nog kwam
bij het kruis van wereldsche kennis, dat hij dragen
moest. Hij worstelde maar flauwtjes met de stellingen
van de Bijbel-commentators, want Mozes Ansell ging
zoo op in het vertalen en in het genieten van de
intellectueele verwikkelingen, dat Salomon niet veel
meer te doen had dan de rol van koor te spelen. Tot
zijn geluk had zijn vader geen geld om hem naar een
cheder te zenden, een ongezonde instelling, die van
Jakob een saaien jongen maakte, door hem van zijn
speeltijd en zuurstof te berooven en hem over te geven
aan de taaie genade van een onverstandig geleerden,
scrupuleus onzindelijken ijveraar.
De literatuur en geschiedenis, waarom Salomon werkelijk gaf, was niet van de Joden. Het was de geschiedenis van Dick den durfal en zijn makkers, wiens
verbazende avonturen hem op met inkt bevlekte vellen
werden verkocht voor knoopen, waaruit volgt dat het
zijn voordeel heeft niet boven knoopen te zijn verheven.
Over deze daden van moed (gewoonlijk, beginnende
in een Sturm und Drang schoolkamer-periode, waarin
onderwijzers dankbaar worden beschouwd als door de
Voorzienigheid geschapen tot vermaak der schooljongens)
zat Salomon wanneer hij maar kon te broeden; hij
verstopte ze in zijn lade, wanneer hij werd ondersteld
de Iersche quaestie op een atlas te bestudeeren, ja tusschen de bladeren van zijn Gebeden-Boek vol met ezelsooren, gedurende den morgendienst. Het eenige letsel
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dat ze hem deden was, dat hetwelk hem door de
onderwijsroede werd toegebracht, toen zijn ter sluik lezen
werd ontdekt en zijn schatten op het vuur werden
geworpen, onder tranen overvloedig genoeg om de
vlammen te blusschen.

HOOFDSTUK VI.
reb"

sjmoel.

„De Touroh is grooter dan priesterschap en koningschap;
want het koningschap vereischt dertig, het priesterschap vier
en twin tig bevoegdheden, terwijl de Touroh wordt verkregen
door acht en veertig. En deze zijn: door hardop studeeren,
door duidelijke uitspraak, door verstand en gevoel, door eerbied,
ontzag, zachtheid en vroolijkheid, door de wijzen te dienen,
door zich te hechten aan zijn collega's, door redetwisten met
leerlingen, door bezadigdheid, door kennis van de Schrift en de
Misjna, door gematigdheid in zaken, in den omgang met de
wereld, in pleizier, in slaap, in gesprekken, in lachen; door
lang lijden, door een goed hart, door vertrouwen in de wijzen,
door gelatenheid onder kastijding, door zijn plaats te kennen,
zich te verheugen in zijn deel, zijn woorden te bewaken, op
geen verdienste voor zichzelf aanspraak te maken, door bemind
te zijn, den Alomtegenwoordige, de menschheid, rechtvaardige
besluiten, rechtschapenheid en berisping lief te hebben, door
zichzelf ver van eerbewijzen te houden, niet op zijn geleerdheid te pochen, niet behagen te scheppen in het doen van
uitspraak, door het juk te torsen met zijn makker, hem gunstig te beoordeelen en hem tot waarheid en vrede tebrengen,
door kalm in de studie te zijn, door te vragen en te antwoorden,
te hooren en door eigen nadenken zijn kennis te vermeerderen,
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door te leeren met het doel te onderrichten en te leeren met
het doel in praktijk te brengen, door zijn meester wijzer te
maken, op zijn rede de aandacht te vestigen en de dingen te
berichten in naam van hen die ze zeiden. Aldus is voorgeschreven. Wie iets bericht in naam van hem, die het zeide>
brengt verlossing in de wereld, zooals geschreven staat: „En
Esther vertelde het den Koning in naam van Mordechai."
(Ethica van de Vader en, vertaling van Singer).

Mozes Ansell bezocht slechts nu en dan de Synagoge
van de Zonen van het Verbond, want deze was te
dicht bij om het bezoek tot een mitswoh te maken,
den Hemel welgevallig. Het was alsof de bepaalde
portie gebeden u thuis gebracht werd, in plaats dat
ge er heen gingt. De vrome Jood moet zich spoeden
naar de sjoel\ om zijn ijver te toonen, en langzaam
terugkomen als het ware met loome voeten, opdat de
Satan niet de aandacht van den Heiligen God vestige
op de verzuimen van zijn uitverkoren volk. Het was
niet gemakkelijk deze wisselende aandoeningen op enkele trappen uit te drukken en daarom ging Mozes
verder. In kleine spitsvondigheden was Mozes facile
princeps, daar hij, zooals Wellhausen het noemt, tot
de virtuosi van den godsdienst behoorde. Als hij zijn
rechterkous het 'eerst aantrok, deed hij, bij wijze van
compensatie, het eerst den linkerschoen aan; en als
hij rijglaarzen had, werd de laatst aangetrokken laars
het eerst geregen. Aldus werd het goddelijk beginsel
van rechtvaardigheid zelfs in deze kleinigheden gesymboliseerd.

Mozes was een groot man in verscheidene der meer
afgelegen gevrahs, tusschen welke hij het voorrecht
van zijn tegenwoordigheid verdeelde. Alleen wanneer
bij toeval de diensttijden niet samenvielen, begunstigde
Mozes de Zonen van het Verbond; hij verscheen dan
bij het begin of tegen het eind, want hij had er niets
op tegen een deel van den dienst tweemaal over te
doen en hij vulde dikwijls zijn synagoge-dienst aan, of
leidde dien in door een honderd bladzijden van het
gebedenboek thuis solo op te zeggen. De ochtenddienst
begon 's zomers om zes, 's winters om zeven uur,
zoodat de werkman zijn lang dagwerk gesticht kon
beginnen. Na den dienst in het Bets Midrasj, een paar
morgens na het afkoopen van Ezechiel, ging Salomo
naar reb Sjmoel en deze gaf hem een halven stuiver
voor het voorrecht den jongen te zegenen. Salomon
gaf den halven stuiver aan zijn vader, die hem vergezelde.
„ Wei en hoe gaat het, reb Mousje?" vroeg reb Sjmoel
met zijn vriendlijken glimlach, ziende dat Mozes bleef
talmen. Hij noemde hem „reb" uit beleefdheid en als
erkenning van zijn vroomheid. De werkelijke „reb"
was een knappe man, waarin genoeg stak, zooal niet
genoeg vroomheid, voor twee Mozes Ansell's. „Reb"
was de volksverbastering van „raav" of „rabbi."
„Slecht," antwoordde Mozes. „Ik heb al in een
maand geen machinewerk gehad. In dezen tijd van
het jaar gaat het slap. Maar God is goed."
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„Kun je niks verkoopen?" vroeg reb Sjmoel, terwijl
hij in gedachten zijn langen peper- en zoutkleurigen
baard streelde.
„Ik heb citroenen verkocht, maar de vier of vijf
shillings, die ik verdiende, gingen heen aan brood
voor de kinderen en aan huur. Het geld vliegt letterlijk,
met een gezin van vijf kinderen in een kouden winter.
Toen de citroenen er niet meer waren, was ik precies
zoo ver als te voren."
De rabbi zuchtte medelijdend en liet een halve kroon
in Mozes' hand glijden. Toen snelde hij heen. Zijn
zoon Levi bleef eventjes achter om een zaakje af te
doen, nl. het ruilen van een proppenschieter voor een
paar van Salomon's knoopen. Levi was twee jaar ouder
dan Salomon en bovendien was er nog een afstand
tusschen hen, want Levi ging naar een burgerschool.
Zijn houding tegenover Salomon was dan ook een
beetje neerbuigend. Maar er was veel noodig om
Salomon ontzag in te boezemen, die, behalve den
humor van zijn ras, de nationale chozpe bezat, wat afwisselend wordt weergegeven door ondernemingsgeest,
stoutmoedigheid, onbeschaamdheid en brutaliteit.
„Zeg eens Levi," sprak hij, „ we hebben vandaag geen
school. Kom je van morgen in onze straat verstoppertje
spelen ? Er zijn een paar mooie hoeken en overal zetten
ze nieuwe gebouwen met heerlijke kasten, en zij breken
een zuurwinkel af. En als je je verstopt in de afbraak
vind je soms lekkere stukjes noot. Heerlijk, hoor je!"
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Levi trok zijn neus op.
„We hebben thuis heele noten genoeg," zeide hij.
Salomon gevoelde zich terecht gezet. Hij besefte dat
deze lange jongen een mooi zwart pak droeg, dat er
niet beter op zou worden door met zijn eigen smerigen
katoenen kiel in aanraking te komen.
„Nou," zeide hij. „Ik kan genoeg jongens krijgen
en meisjes ook!"
„Zeg eens," sprak Levi zich een beetje omkeerend.
„Dat kleine meisje, dat je vader hier boven bracht op
de Vreugde der Wet — dat was je zuster he?"
„Bedoel je Esther?"
„Hoe kan ik dat weten? Een klein donker meisje
in een katoenen jurk; nogal mooi, ze lijkt heelemaal
niet op jou."
„Ja, dat is onze Esther, „ze is in de zesde klas en
pas elf jaar!"
„Bij ons op school zijn geen klassen," zeide Levi
verachtelijk. „Speelt je zuster mee verstoppertje?"
„Neen, ze kan niet rennen," antwoordde Salomon,
half vergoelijkend. „Ze houdt alleen van lezen. Zij leest
al mijn jongensboeken. En nou heeft ze een klein bruin
boekje, dat ze heelemaal voor zich houdt. Ik houd ook
van lezen, maar ik doe het op school, of in de sjoe/,
als er niks beters te doen is."
„Heeft zij ook vrij vandaag?"
„Ja," zeide Salomon.
„Maar ik heb niet vrij," zeide Levi spijtig. En
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Salomon verloor zijn gevoel van minderheid en was
gewroken.
„Kom nou Salomon," sprak zijn vader, die bij de
deur was gekomen. De twee zetten een deel van de
halve kroon in Fransch brood om en brachten dat
thuis, voor een onverhoopt ontbijt.
Inmiddels ging reb Sjmoel, wiens voile naam was de
Eerwaarde Samuel Jacobs, ook ontbijten. Zijn huis was
dicht bij de sjoel en men kwam er door een rij bedelaars heen. Hij bereikte het in zijn hemdsmouwen.
„Gauw, Simche, geef me mijn nieuwe jas! Het is
erg koud van morgen."
„Heb je weer je jas weggegeven!" gilde zijn vrouw,
die, hoewel haar naam vreugde beteekende, meer aan
verwijten deed.
„Ja, het was maar een oude," zeide de rabbi goedig.
Hij nam zijn hoogen hoed af en verving dien door een
kleine zwarte muts.
„Je zult me nog ruineeren, Sjmoel," jammerde Simche, de handen wringend. „Je hemd van je lijf zouje
ook weggeven aan een troep nietswaardige schnorrevs /"

„Ja, als ze niets op het lijf hadden. Waarom niet?"
zeide de oude rabbi, met een zachten glans in zijn
groote gazelle-oogen. „ Misschien heeft mijn jas nog
eens de eer Elias den profeet te bedekken."
„ Elias, den profeet!" spotte Simche. „Elias is verstandig genoeg in den hemel te blijven en niet te gaan
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rondloopen, rillend in den mist en de koude van dit
verwenschte land!"
Tot antwoord niesde de oude rabbi.
„God zal je zegenen!", mompelde Simchevroom in
het Hebreeuwsch, er driftig in het Engelsch bijvoegend:
„Je zult je zelf nog dood maken, Sjmoel!" En ze liep
naar boven en kwam terug met een andere jas en een
nieuwen schrik.
„Hier, jou ezel, daar heb je weer wat moois uitgehaald! Al je zilvergeld was in de jas, die je hebt weggegeven!"
„Ja?" zeide rebbe Sjmoel verschrikt. Maar zijn bruine
oogen kregen spoedig hun rustigen blik terug. „Neen,
ik nam het er allemaal uit, voordat ik de jas weggaf."
„God zij geloofd!" zeide Simche vurig in jiddisj.
„Waar is het? Ik heb een paar shilling noodig voor
kruidenierswaren."
„Ik zeg je, dat ik het te voren weggaf."
Simche kreunde en viel met een smak in haar stoel,
zoodat het theeblad met de kopjes rammelde.
„En de week is haast om," snikte ze, „en ik zal
geen visch hebben voor Sjabbes!"
„Laster God niet," zeide rebbe Sjmoel, een beetje
knorrig aan zijn baard plukkend. „God, geloofd zij Hij,
zal voor onzen Sjabbes zorgen."
Simche trok een sceptisch gezicht, wel wetend dat
zij, en niemand anders, met haar spaarpenningen voor
een behoorlijke viering van den Sjabbes zou zorgen.
Kinderen van het Ghetto. I.

10
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Alleen door voortdurend een oog in 't zeil houden,
door jokken en haar man op kleine schaal te bestelen,
kon zij van zijn vrij aanzienlijk salaris het gezin van
vier personen op een ruimen voet doen leven. Rebbe
Sjmoel drukte een kus op het sceptische gezicht, wel
wetend dat hij een oogenblik later aan haar genade
zou zijn overgeleverd. Hij waschte zijn handen en
durfde geen woord spreken.
Zijn betrekking bestond uit zeer uiteenloopende
plichten: hij preekte, onderwees en hield voorlezingen,
hij sloot en ontbond huwelijken, hij ontsloeg ongehuwde
heeren van de verplichting met de weduwen van hun
broeders te trouwen, hij zag toe op de slachterijen, gaf
brevetten voor het slachten van vee, onderzocht de
scherpte der messen, opdat de beesten zoo min mogelijk pijn zouden lijden als ze werden afgemaakt, en
het doode vee in de vleeschhallen, om te zien of
het volkomen gezond en vrij van longziekte was.
Maar zijn voornaamste bezigheid was paskenen, of het
beantwoorden van vragen, van de eenvoudigste tot de
meest ingewikkelde problemen van ceremonieele ethica
en burgerlijk recht. Hij had de ontzaglijke casuistische
letterkunde van zijn volk vermeerderd met een deel
Sjalous u Tesjoevoos, of „ Vragen en Antwoorden". Zijn
hulp werd ook ingeroepen als sjadjan, hoewel hij vergat
provisie te nemen en hem de rustelooze ijver om de
menschen te koppelen ontbrak, die Suikerman, den
koppelaar van beroep, bezielde. Voor het overige was
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hij een aardige oude man en iedereen hield van hem.
Hij en zijn vrouw spraken Engelsch met een sterk
vreemd accent; in hun meer intieme gesprekken vervielen zij in jiddisj.
De rebbetzeen schonk haar man een kop koffie in
en deed er melk bij, die rechtstreeks van de koe
in haar eigen kan was gekomen. Ook de boter en
kaas waren kosjer\ ze kwamen rechtstreeks van Hollandsche Joden en waren alleen door Joodsche handen
gegaan. Toen de rebbe aan het hoofd van de tafel
ging zitten, kwam Hanna binnen.
„Goeje morgen, vader," zeide ze, terwijl zij hem
een zoen gaf. „Waarom hebt u uw nieuwe jas aan?
Zijn er vandaag bruiloften?"
„Neen, mijn kind," zeide rebbe Sjmoel, „de huwelijken verminderen. Er is zelfs geen verloving geweest,
sedert die van de oudste dochter van Belcovitch met
Pesach Weingott."
„0, die Joden jongens!" zeide de rebbetzeen. „Daar
lieb je mijn Hanna: in de heele Laan is er geen
mooier meisje en toch gaat haar jeugd voorbij."
Hanna beet zich op de lippen, in plaats van op haar
boterham, want ze voelde dat zij zelf schuld had aan
de wending die het gesprek had genomen. Al twee
jaar had zij haar moeder over hetzelfde onderwerp
hooren mopperen. De moederlijke bezorgdheid van
juffrouw Jacobs was begonnen, toen haar dochter
zeventien jaar oud was.
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„Toen ik zeventien was," ging zij voort, „was ik
een getrouwde vrouw. Nou krijgen de meisjes geen
chosan voor hun twintigste."
„Wij leven hier niet in Polen," herinnerde de rebbe.
„ Wat heeft dat er nou mee te maken ? Het is omdat
de Jodenjongens naar geld vragen."
„Kun je hen dat kwalijk nemen? Een Jodenjongen
kan met vele goudstukken trouwen, maar sedert rebbe
Gersjom kan hij maar met 6en vrouw trouwen," zeide
de rebbe flauwtjes lachend en zich tot lachen dwingend
ter wille van zijn dochter.
„E6n vrouw is nog meer dan jij kunt onderhouden,"
sprak de rebbetzeen in haar boosheid in jiddisj vervallend, „jij die tot het vleesch van de beenderen van
je kinderen weggeeft! Als je een behoorlijke vader
was geweest, zou je je geld hebben gespaard voor
Hanna's bruidschat, in plaats van het te verspillen
aan een troep schnorrers. Ik kan haar ten minste nog
flink in haar beddengoed en linnen steken. Maar het
is een schande, dat je nog geen man voor haar hebt
gevonden. Je kunt gauw genoeg mannen vinden voor
de dochters van anderen."
„Ik vond een man voor je vaders dochter," zeide de
rebbe met een ondeugenden blik van zijn bruine oogen.
„Je behoeft me dat niet voor de voeten te gooien.
Ik had heel wat beter partij kunnen doen en dan had
mijn dochter niet de schande beleefd van op een man
te moeten wachten. In Polen zouden ze ten minste op
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haar zijn afgekomen, omdat zij de dochter van een
rebbe is, en het daar als een eer wordt beschouwd de
schoonzoon te zijn van een rebbe. Maar in dit goddelooze land! In mijn dorp, ging de dochter van den
opperrabbijn, die zoo leelijk was als de nacht, strijken
met den mooisten man van het district."
„Maar jij, mijn Simche, behoefde geen rebbes in de
familie te hebben,"
„Ja, spot maar met me!"
„Ik meen het. Je bent als een lelie van Saron!"
„Wil je nog een kop koffie hebben, Sjmoel?"
„Ja, mijn leven. Wacht maar een beetje en je zult
onze Hanna onder de chuppa (trouwhemel) zien."
„Heb je iemand op het oog?"
De rebbe knikte geheimzinnig en knipoogde.
„Wie is het, vader?" zeide Levi. „Ik hoop maar
dat het een heel chique meneer is, die behoorlijk Engelsch spreekt."
„En zorg dat je je aardig voordoet, Hanna," zeide
de rebbetzeen. „Alle partij en deed je tot hiertoe mislukken door je vervelende stijve manieren."
„Hoor eens moeder!" riep Hanna, terwijl ze driftig
haar kopje op zij schoof, „laat me in vrede ontbijten.
Ik begeer niet te trouwen. Ik wil niet dat de Jodenjongens hier komen om mij te bekijken, alsof ik een
paard was, om te vragen hoeveel geld u toegeven wilt.
Laat mij met vrede. Laat me ongetrouwd blijven. Het
is mijn zaak, niet de uwe!"
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De rebbetzeen keek den rebbe bitter verwijtend aan.
„Zei ik 't niet, Sjmoel? Ze is mesjogghe — bepaald
gek! Gezond en frisch en mesjogghe!"
„Ja, u zult me nog gek maken," zeide Hanna woest.
„Laat me met rust! Ik ben nou te oud om een chosan
te krijgen; laat me blijven wat ik ben. Ik kan altijd
wel mijn kost verdienen.*
,Je ziet het, Sjmoel," riep Simche. „Je zietwateen
verdriet ik heb en hoe de kinderen goddeloos opgroeien
in dit goddelooze land!"
„Laat haar met vrede, Simche," zeide de rebbe.
„Zij is nog jong. Als ze geen lust heeft. . . . "
„Haar lust? Dat is ook wat moois! Moet ze haar
moeder tot spot maken? Zullen juffrouw Jewett en juffrouw Abrahams voor mijn neus kleinkinderen op hun
knie laten dansen, om me de oogen daarmee uit te
steken? Het ligt er niet aan, dat zij geen vrijers kan
krijgen. Maar ze heeft ook zoo'n drukte op haar lijf.
Het is waarachtig alsof ze een vader had die vijfhonderd pond in een jaar verdient, in plaats van een, die
de helft van zijn salaris onder smerige schnorrers te grabbelen gooit."
„Praat niet zooals een Epicueeer," zeide de rebbe.
„Wat zijn we alien anders dan schnorrers, Jafhankelijk
van de liefdadigheid van den Algoede, geloofd zij Hij!
Hebben we ons zelf gemaakt ? Val liever op de knieen en
dank Hem, dat Zijn goedheid voor ons zoo groot is, datwij
nog het voorrecht hebben anderen te kunnen weldoen."
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„Maar wij werken voor ons brood," zeide de rebbetzeen. „Ik sloof me af met schrobben."
„We hebben toch een meid voor het ruwe werk,
moeder," zeide Hanna.
,Ja, die meiden!" sprak de rebbetzeen verachtelijk.
„Als je er niet bij blijft, zooals de Egyptische bazen
bij onze voorvaderen, voeren zij geen steek uit, behalve
dat ze het aardewerk breken. Ik veeg liever zelf de
kamer dan dat ik zoo'n sjikse een uur zie treuzelen,
terwijl ze ten slotte al de stof laat liggen op kozijnen
en op de hoeken van den schoorsteenmantel. Wat de
bedden aangaat, ik geloof niet dat sjikses die ooit opschudden. Als ik mijn zin had, draaide ik ze allemaal
den nek om."
„Wat helpt dat eeuwige klagen!" zeide Hanna ongeduldig. „U weet dat we een sjikse moeten hebben
om op het Sjabbes-vuur te letten. Aan de vrouwen of
kleine jongens, die je van de straat haalt, heb je niks.
Als je zoo'n kleinen straatjongen naar binnen roept en
hem vraagt het vuur op te poken, kijkt hij je aan alsof
hij zeggen wilde, dat je toch een ezel moet zijn om
dat zelf niet te kunnen. En bovendien kun je er niet
altijd een krijgen."
Het vuur op Sabbath was een van de groote moeilijkheden in het Ghetto. De rabbi's hadden het Bijbelsch
verbod van vuur gewijzigd en het toegestaan, mits het
door niet-Joden werd aangestoken. Arme vrouwen,
dikwijls Iersche, siabbes-ghoyas^ of vuur-ghoyas genoemd>
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traden als stokers op in het Ghetto, voor twee stuivers
per kachel. Geen Jood raakte een lucifer, of een kaars
aan, of verbrandde een stuk papier; ja, hij maakte
geen brief^ open. De ghoya, wat letterlijk beteekent
heidensche vrouw, deed alles wat op den Sabbath
noodig was. Salomon Ansell werd door zijn grootmoeder
eens sjabbes-ghoya genoemd, alleen omdat hij den schop
had aangeraakt, toen er niets in den haard was.
De rebbe hield van zijn vuurtje. Als het op den
Sabbath flauwer begon te branden, kon hij geen orders
geven aan de sjikse om het op te stoken, maar hij
placht zich dan in de handen te wrijven en zoo langs
zijn neus op te merken, als zij het hooren kon:
„H6, wat is het koud!"
„Ja," zeide hij thans, „ik bevries altijd op Sjabbes
als je de sjikse hebt weggestuurd. Eens in de maand
loop ik er een kou bij op."
„Zoo, ben ik de schuld dat je kou vat?" riep de
rebbetzeen. „Jij, die 's winters op straat loopt in je
hemdsmouwen! En dan kom je bij me om pap en
mosterdpleisters en je denkt dat ik dan nog geld genoeg heb om een sjikse te betalen, op den koop toe!
Als er nog meer van je schnorrers hier over den vloer
komen, zet ik ze met pak en zak de deur uit."
Dit was het oogenblik, door het Lot en door Melchizedek Pinchas gekozen, voor het binnentreden van
laatstgenoemde.

HOOFDSTUK VII.
DE JOODSCHE DICHTER.

Hij kwam door de openstaande straatdeur, klopte
eventjes aan de kamerdeur, deed die open en kuste
toen de mezoezoh buiten de deur. Daarop trad hij nader,
vatte de hand van de rebbetzeen en kuste die met
evenveel eerbied. Vervolgens drukte hij zijn smerige
lippen op Hanna's hand, terwijl hij in het Duitsch
mompelde:
„U ziet er van morgen zoo bekoorlijk uit, als de
rozen van Karmel." Toen boog hij en drukte hij zijn
lippen op een pand van des rebbe's jas. Ten slotte zeide
hij „Goejen morgen" tot Levi, die zeer minzaam antwoordde: „Goeje morgen, meneer Pinchas."
„Vrede met u, Pinchas," zeide de rebbe. „Ikzagu
niet in de Sjoel hedenmorgen, hoewel het nieuwe
maan was."
„Nee, ik ging naar de groote Sjoel" zeide Pinchas
in het Duitsch. „Als u me niet in uw Sjoel ziet, dan
kunt u er op rekenen dat ik ergens anders ben. Iemand,
die zoo lang als ik in het land van Israel heb geleefd,
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kan het bij't bidden niet stellen zonder een bepaald aantal.
In het Heilige Land placht ik elken morgen een uur
in de Sjoel te leeren v6ordat de dienst begon. Maar ik
ben niet hier om over me zelf te spreken; ik kwam u
vragen, of u me de eer wilt aandoen een exemplaar
aan te nemen van mijn nieuwen bundel gedichten, getiteld MetatororHs vlammen. Is het geen mooie titel?
Toen Henoch nog levend hemelwaarts werd gevoerd,
veranderde hij in vurige vlammen en werd hij Metatoron,
de groote Geest van de Cabala. Evenzoo ben ik naar
den hemel der lyrische poezie opgevoerd, en een en
al vuur, en vlam en licht geworden."
De dichter was een tenger, donker mannetje, met
lang kroezig zwart haar. Hij had een vooruitstekend
gelaat, een beetje gelijk aan dat van een Azteek; de
oogen lichtten van een vurigen gloed. Hij had in de
eene hand een aantal kleine boekjes en papieren omslagen, in de andere hand een sigaar die niet brandde.
De boeken legde hij op de ontbijttafel neer.
„Eindelijk!" zeide hij. „Zie, ik heb het gedrukt gekregen — het groote werk, dat het onwetende Engelsche
Jodendom heeft laten beschimmelen, terwijl het zijn
domme geestelijken duizenden per jaar betaalt om witte
dassen te dragen."
„En wie betaalde het nou, meneer Pinchas?", zeide
de rebbetzeen.
„ Wie? W.. i.. e ? stamelde Melchizedek. „ Wie anders
dan ik zelf?"
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„En u zegt, dat u straatarm is?"
„Dat is zoo waar als de Wet van Mozes! Maar ik
heb artikelen geschreven voor Joodsche bladen. Zij
vallen op mij aan; er is niemand bij de redactie er
van, die een vaardige pen heeft. Geld kan ik niet uit
hun handen krijgen, beste rebbetzeen, anders zou ik
van morgen niet zonder ontbijt zijn; maar de eigenaar
van de grootste der bladen is tevens drukker en hij
drukte mijn boekje bij wijze van betaling. Maar ik
denk niet, dat ik van den verkoop mijn maag zal vullen.
O, de Algoede — geloofd zij Hij — zal u zegenen,
rebbetzeen, natuurlijk wil ik graag een kop koffie hebben. Ik ken niemand, die zulke geurige koffie zet; ze
zou kunnen dienen als geurige offerande, wanneer de
Almachtige ons onzen Tempel teruggeeft. Gij zijt een
gelukkig sterveling, rebbe. U vergunt mij immers wel
aan tafel plaats te nemen?"
Zonder die vergunning af te wachten, schoof hij een
stoel tusschen Hanna en Levi en zette zich. Toen
stond hij weer op, waschte zijn handen en bediende
zich van een overgebleven ei.
„Daar is uw exemplaar, rebbe Sjmoel," ging hij na
een poosje voort. „U ziet het is opgedragen in het
algemeen: „Aan de Pijlers van het Engelsch Jodendom." Het zijn een troep domkoppen, maar men moet
hun een kans geven hooger te stijgen. Wel verstaat
geen van hen Hebreeuwsch, zelfs niet de Opperrabbijn,
dien ik uit beleefdheid een exemplaar zond. Misschien
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zal hij mijn gedichten met een woordenboek kunnen
lezen; zeker is het dat hij geen Hebreeuwsch kan
schrijven zonder in elk woord twee fouten te maken.
Nee, nee, rebbe Sjmoel, spreek hem niet voor, omdat
u onder hem staat. Hij behoorde onder u te staan,
maar hij lucht zijn onkunde in het Engelsch en de
ezels denken dat onzin praten in goed Engelsch wil
zeggen geschikt zijn voor het rabbinaat."
Deze woorden troffen den rebbe aan een wonde plek.
Het was de eenige kwelling in zijn leven, het besef
dat hooge personages ongunstig over hem dachten als
een macht, die het ver-Engelschen van het Ghetto in
den weg stond. Hij kende zijn tekortkomingen, maar
kon nimmer volkomen het belang van het Engelsch
worden begrijpen. Hij had heimelijk het gevoel dat
het Jodendom had gebloeid v6ordat Engeland was
uitgevonden en de opmerking van den dichter deed
hem eigenlijk pleizier.
„U weet heel goed," vervolgde Pinchas, „dat ik en
u de twee eenigen in Londen zijn, die correct de
Heilige Taal kunnen schrijven."
„Nee, nee," zeide de rebbe, afwerend.
„Wel zeker," zeide Pinchas met nadruk. „U kunt
evengoed schrijven als ik. Maar sla nu eens een blik
op de opdracht, die ik bepaald voor u eigenhandig
heb geschreven:
„Aan het licht van zijn geslacht, den grooten Gaon,
wiens voortreffelijkheid tot aan het einde der aarde
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bekend is, van wiens lippen het geheele volk van den
Heer kennis zoekt, de nimmer falende bron, de machtige adelaar, die hemelwaarts stijgt op de vleugelen
van het verstand; aan raav Sjmoel, wiens licht nimmer
moge verflauwen en die de komst van den Verlosser
naar Sion moge beleven."
„Daar, neem het; bewijs mij de eer het aan te
nemen. Het is de hulde van den man van genie aan
den man van kennis — de bescheiden offerande van
den eenen Hebreeuwschen geleerde in Engeland aan den
anderen."
„Dank u," zeide de oude rebbe, bewogen. „Het is
al te mooi van u en ik zal het dadelijk lezen en het
tot mijn liefste boeken rekenen, want ge weet wel, dat
ik vind dat gij de waarachtigste poetische gave hebt
van alle zonen Israels, sedert Jehuda Halevi."
„Dat heb ik ook, ik weet het, ik voel het! Het
verteert me. De rampen van ons geslacht houden mij
's nachts wakker; de nationale verwachtingen doortintelen me als electriciteit; ik besproei mijn sponde
in de duisternis met tranen." Pinchas hield hier even
op, om een tweeden boterham te nemen. „Dan worden
mijn gedichten geboren; de woorden worden in mijn
hoofd tot muziek en ik bezing, evenals Jesaja, Israel's
herleving en ik word de dichter-vaderlander van mijn
volk. Maar die Engelschen! Zij denken alleen aan
geld maken en het gretige geestelijken in den schoot
te werpen. Wat geeft een verdwaasde ruwe gemeente
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van domooren om mijn geleerdheid, mijn poezie, mijn
goddelijke droomen? Ik zond Buckledorf, den rijken
bankier, een exemplaar van mijn boekje, met een
bijzondere opdracht, eigenhandig in het Duitsch geschreven opdat hij het zou kunnen verstaan. En wat
zond hij mij ? Een voddige vijf shilling! Vijf shilling
aan den eenigen dichter, in wien het hemelsche vuur
brandt! Hoe kan het hemelsche vuur leven van vijf
shilling? Ik had bijna lust het geld terug te zenden.
En daar hebt u Gideon, het Parlementslid. Ik maakte
in den bundel een acrosticon op zijn naam, opdat
die bij de nakomelingschap zou voortleven. Zie, daar
is het. Neen, op die bladzijde, waar u juist naar keekt.
Ja, dat is het; het begint aldus:
„ Groote leider van Israel's heir
Ik bezing uw roemrijke daden
Doorluchtig man, aan gaven rijk."

„Ik schreef de opdracht in het Engelsch, want hij
verstaat noch Hebreeuwsch, noch Duitsch, die ellendige
domoor, prat op zijn geld, door ijdelheid verteerd."
„Nou, gaf hij u heelemaal niks?" vroeg de rebbe.
„Nog erger: hij zond mij het boek terug. Maar ik
zal mij op hem wreken. Ik zal het acrosticon uit de
volgende oplaag nemen en hem in vergetelheid laten
rotten. Ik ben de geheele wereld door geweest in elke
groote stad, waar een Joodsche gemeente is, in Rusland,
Turkije, Duitschland, Rumenie, Griekenland, Marokko,
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Palestina. Overal sprongen de rabbis op van vreugde,
als herten op de bergen, bij mijn komst. Zij onthaalden
en kleedden me als een prins. Ik preekte in Synagoges
en overal zeiden de menschen dat het was, alsof Gaon
van Wilna weer teruggekomen was. Mijlen en mijlen ver
kwamen de vromen uit de naburige dorpen om mijn
zegen vragen. Zie al mijn aanbevelingsbrieven van de
grootste heiligen en geleerden. Maar in Engeland, in
Engeland alleen, hoe word ik daar begroet ? Zegt men
daar: „ Welkom Melchizedek Pinchas ? Wees welkom als
de bruidegom aan de bruid, wanneer de lange dag
voorbij is en het feest afgeloopen! Wees welkom met
den fakkel van uw genie, met den last van uw geleerdheid, gevoed door den rijkdom van Hebreeuwsche
literatuur uit alle eeuwen en landen! Hier hebben we
geen groote en wijze manneli. Onze Opperrabbijn is
een idioot. Kom, wees gij onze Opperrabbijn!" Zeggen
zij dat? Neen, zij begroeten mij met minachting, koelheid, laster. Wat den Eerw. Elkan Benjamin aangaat,
die zooveel drukte maakt omdat hij een rijke gemeente
in slaap preekt, ik zal hem aan de kaak stellen, zoo
zeker als er een Wachter is over Israel. Ik zal de
wereld vertellen van zijn vier liefjes."
„Onzin! Wees op uw hoede voor de booze tong,"
zeide de rebbe. „Hoe weet u, dat hij die heeft?"
„Zoo zeker als de Wet van Mozes!" zeide de kleine
dichter. „Zoo waar als ik hier sta. Vraag het maar aan
Jakob Herman; hij was het die het mij vertelde.
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Jakob Herman zeide mij eens, dat Benjamin een liefje
heeft voor elke franje van zijn thalis. En hoeveel zijn
er dat? Ik zie niet in, dat hij mij zou mogen belasteren en dat ik niet de waarheid van hem zou mogen
vertellen. Ik zal hem nog eens doodschieten. U weet
dat hij, toen ik voor het eerst naar Londen kwam, hij
van mij zeide dat ik tot de mesjommedim (afvalligen)
was overgegaan."
„Nu, daar had hij ten minste eenigen grondvoor,"
zeide rebbe Sjmoel.
„Grond! Noemt u dat grond? Omdat ik een week
met hen omging om hun gewoonten te le'eren kennen,
de manier waarop zij de zielen onzer broederen verstrikken, ten einde later over hen te kunnen schrijven.
Heb ik niet al gezegd, dat geen brokje van hun voedsel
over mijn lippen kwam en dat ik het geld, dat ikvan
hen moest aannemen om geen argwaan te wekken,
onder arme Joden verdeelde? En waarom niet? Van
zwijnen krijgen we borstels."
„Toch moet u wel bedenken, dat als u niet zulk
een heilige en zulk een groot dichter waart geweest,
ik misschien zelf had geloofd dat u uw ziel voor geld
had verkocht, om aan gebrek te ontkomen. Ik weet
hoe die duivels hulpelooze immigranten verlokken en
hun brood aanbieden voor bekeering met den mond.
Zij zijn thans zoo slim geworden, dat zij hun helsche
aanbiedingen in het Hebreeuwsch drukken, wetend dat
wij de Heilige Taal eeren."

„Ja, de gewone domoor gelooft alles wat in het Hebreeuwsch staat. Dat was de fout van de Apostelen,
dat zij in het Grieksch schreven. Maar zij waren ook
zulke domooren."
„Ik zou wel willen weten, wie zulk goed Hebreeuwsch
voor de zendelingen schrijft," zeide rebbe Sjmoel.
„Ik ook/' zeide Pinchas, zijn koffie slurpend.
„Maar vader," vroeg Hanna, „gelooft u niet dat een
Jood ooit werkelijk aan het Christendom gelooft?"
„Hoe is dat mogelijk," vroeg rebbe Sjmoel. „Een
Jood, die de Wet van Sinai heeft, de Wet, die nooit
zal worden veranderd; wien God een edelen godsdienst
en gezond verstand heeft geschonken — hoe kan zoo
iemand gelooven aan het mengelmoes van onzin, waaruit de eeredienst der Christenen bestaat. Geen Jood is
ooit van geloof veranderd, dan om zijn beurs, of zijn
maag te vullen, of om vervolging te ontgaan. De genade
krijgen, noemen ze dat in het Engelsch: maar bij arme
Joden is dat altijd genade (dankgebed) na den maaltijd.
Zie de crypto-Joden, de Marranos, die eeuwen lang een
dubbel leven leidden; uiterlijk Christenen, droegen zij in
het geheim het geloof, de tradities en gebruiken van het
Jodendom van geslacht op geslacht over."
„Wel zeker, geen Jood was ooit dwaas genoeg Christen te worden, tenzij hij een handig man was," zeide
de dichter paradoxaal. „ Heeft u, nooit gehoord, lieve
jonge dame, van het verhaal van de twee Joden in de
kathedraal van Burgos?"
Kinderen van het Ghetto. I.
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„Neen, wat is het?" zeide Levi.
„Nou, geef mijn kopje aan uw voortreffelijke moeder,
die er op wacht om het nog eens te vullen, en ik
zal het u vertellen. Uw voortreffelijke vader kent het,
dat zie ik aan zijn geleerd gelaat."
„Ja, het is een verhaal met een weerhaak," zeide
de rebbe.
„Twee Spaansche Joden," zeide de dichter, zich eerbiedig tot Levi richtend, „die de genade hadden gekregen, wachtten om te worden gedoopt in de kathedraal
van Burgos. Er was een groot gedrang van katholieken
en er zou opzettelijk een kardinaal komen om de
plechtigheid te leiden, want hun bekeering was een
groote triumf. Maar de kardinaal kwam te laat en de
Joden werden gemelijk en knorrig van het wachten.
De schaduwen van den avond vielen. Eindelijk sprak
de een tot den ander: „Weet je wat Mozes? Als de
heilige vader niet gauw komt, zullen we te laat zijn
om minche te zeggen."
Levi lachte hartelijk; de herinnering aan het Joodsche
namiddaggebed was net iets voor hem.
„Dit verhaal resumeert kortelijk de geheele geschiedenis van de groote beweging tot bekeering der Joden.
Wij dompelen ons in doopwater en vegen ons af met
een thalis. Wij zijn geen ras, dat van de hechte gevoelens van tallooze eeuwen kan worden afgeleid door
het holle spiritualisme van een godsdienst, waaraan —
zooals mij weldra bleek toen ik onder de handelaars
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in zielen leefde — de belijders zelf niet meer gelooven.
Wij houden te veel van solide dingen," zeide de
dichter op wien een goed ontbijt een verzachtende, materialistische werking begon te hebben. „Kent u de
anecdote van de twee Joden in de Transvaal?" aldus
ging Pinchas voort. „Dat is heusch chyn (grappig)."
„Ik geloof niet dat ik die manaseh ken," zeide rebbe
Sjmoel.
„De twee Joden hadden een trek gedaan en reisden
herder om onbekende streken te onderzoeken. Op zekeren avond zaten ze bij het vuur van hun kamp kaart
te spelen; eensklaps wierp de een zijn kaarten weg,
trok zich de haren uit en sloeg zich op de borst, in
geweldigen angst. „Wat schort eraan?" riepdeander.
„Wee, wee," zeide de eerste. „Vandaag was het Verzoendag en we hebben gegeten en gedaan als gewoonlijk."
„Kom kom, ga niet zoo te keer," zeide zijn vriend.
„God zal wel in aanmerking nemen dat we den Joodschen kalender niet bijhielden en dat wij niet met opzet
^ondigden. Bovendien kunnen we het goedmaken door
morgen te vasten." „0 neen, dat gaat niet," zeide de
eerste; „het was vandaag Verzoendag."
Allen lachten; ook de rebbe, die van den kleinen
steek op zijn ras oprecht genoot. Hij had een goedig
besef van de menschelijke zwakheid. Joden vertellen
gaarne verhalen, die tegen henzelf zijn gericht — want
hun gevoel voor humor is te sterk, dan dat zij hun
•eigen zwakheden niet zouden merken — maar zij ver-
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tellen die met gesloten deuren en kunnen ze niet van
de buitenwacht velen. Zij kastijden elkander, omdat zij
elkander liefhebben, evenals leden van hetzelfde gezin
elkander uitschelden. Het geheim van de zaak is, dat ingewijden begrijpen tot hoe ver de critiek gaat, die
oningewijden geneigd zijn algemeen toe te passen. Geen
ras in de wereld bezit een rijker anecdotenschat dan de
Joden, zulk een ondeugenden, ja zelfs heiligschennenden
humor, voor heidenen niet begrijpelijk. En een ergdenkend mensch zou bij Pinchas' van anecdoten overvloeienden horen van overvloed hebben gedacht aan een vroegere
periode van dolen door het vasteland van stad tot stad,
evenals de Minnezangers van de Middeleeuwen, toen
de gastvrijheid van Joodsche onthalers werd beloond
door een voorraad aardige geschiedenissen en verhalen
van de volbrachte pelgrimages.
„Kent u de geschiedenis," zoo ging hij voort, aangemoedigd door Simche's lachend gezicht, „van den
ouden raav en de hawdobh (gebed wanneer de Sabbath
is afgeloopen) ? Zijn vrouw was een paar dagen uit de
stad geweest; toen zij terug kwam, nam de raav een
flesch wijn, schonk er wat van in den gewijden beker
en begon te bidden. „Wat voer je uit?" vroeg de
vrouw verbaasd. „Ik maak hawdobh * antwoordde
de raav. „Maar het is vanavond niet het eind van
een feestdag," zeide zij. „Welzeker," was zijn antwoord.
„Mijn feest is afgeloopen. Jij bent terug."
De rebbe lachte zoo hartelijk om dit verhaal, dat
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Simche's gezicht donker werd als de Egyptische
duisternis en Pinchas begreep dat hij een domheid had
begaan.
„Ja, maar luister naar het eind," zeide hij met
groote tegenwoordigheid van geest improviseerend. „De
vrouw zeide: „Nee, je vergist je. Jouw feest begint pas.
Je krijgt geen avondeten; het is het begin van den Verzoendag." "
Het gezicht van Simche klaarde op en de rebbe
lachte hartelijk.
„Ik begrijp de aardigheid er niet van," zeide Levi.
„Niet? Luister dan mijn zoon. In de eerste plaats
kreeg hij een Verzoendag en derhalve geen avondeten, omdat hij lomp tegen zijn trouwe vrouw was
geweest. In de tweede plaats, je weet toch dat wij
den Verzoendag een feest noemen, omdat wij ons
verheugen over de goedheid van den Schepper, die
ons het voorrecht gaf van te vasten. Dat is 't 6m.
Pinchas, is het niet zoo?"
„Ja, dat is de aardigheid van het verhaal en ik
denk dat de rebbetzeen er het best afkwam, h6?"
„Rebbetzeens trekken altijd aan het langste eind," zeide
de rebbe. „Maar heb ik u de geschiedenis verteld van
de vrouw, die mij onlangs een vraag deed ? Zij bracht
mij 's morgens een vogel en zeide, dat ze bij het
opensnijden van de maag een roestige speld had gevonden, die door den vogel moest zijn ingeslikt. Zij
wilde weten of de vogel mocht worden gegeten. Het
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was een heel moeilijk geval, want hoe kon men weten
of de speld tot den dood van den vogel had bijgedragen! Ik zocht in den Talmud en in een troep Sjaalous
u Tesjoevoos vragen en antwoorden. Ik raadpleegde den
maggid en Suikerman den sjadjan en meneer Karlkammer en ten slotte kwamen we tot de conclusie dat
de vogel tereifoh was en niet kon worden gegeten.
's Avonds nog liet ik de vrouw bij mij komen en vertelde haar onze beslissing. Zij barstte in tranen uit en
wrong zich de handen. „Kom, huil niet zoo," zeide ik
uit medelijden; „ik zal je een anderen vogel koopen."
Maar zij bleef schreien. „0, wee, wee," riep ze. „Wij
aten hem gisteren heelemaal op."
Pinchas kreeg een stuip van het lachen. Toen hij
weer bij kwam, stak hij, zonder permissie te vragen,
zijn half uitgerookte cigaar aan.
„Ik dacht dat het anders zou afloopen," zeide hij,
„ zooals dat verhaal van den pauw. Een man kreeg
eens een pauw ten geschenke en daar dat zulk een
zeldzame kost was, ging hij er mee naar den raav en
vroeg of het kosjer was. De rebbe zeide „neen" en
nam den pauw in beslag. Later hoorde de man, dat
de rebbe een feestmaal had gegeven, waarvan de
pauw de hoofdschotel was geweest. Hij ging tot den
rebbe en verweet het hem. »Ik mag het eten," antwoordde de rebbe, „omdat mijn vader het geoorloofd
acht en we mogen ons altijd houden aan de uitspraak van
een uitnemend Zoon der Wet. Maar gij — ongelukkig
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voor u — vroeg mijn meening en over het geoorloofde
van pauwenvleesch te eten waren mijn vader en ik
het nimmer eens."
Hanna scheen het verhaal bijzonder aardig te vinden.
„In elk geval," zeide Pinchas, „heeft u een vromer
gemeente dan de rebbe van mijn geboorteplaats, die
op zekeren dag zijn gemeente meedeelde dat hij zijn
ontslag zou nemen. Verbaasd, zonden zij iemand tot
hem, om hem uit haar naam te vragen, waarom hij
heen ging. „Omdat," antwoordde de rebbe, „dit de
eerste vraag is, die iemand me hier ooit deed."
„Vertel meneer Pinchas uw antwoord van den ezel,"
zeide Hanna lachend tot haar vader.
„Och neen, het is niet de moeite waard," zeide de
rebbe.
„Je bent altijd zoo bescheiden," riep de rebbetzeen.
„Verleden jaar Poerim zond een onbeschaamde vent
mijn man een ezel van suiker gemaakt. Mijn man liet
een rebbe bakken van peperkoek en zond dien den
gever, met het opschrift: „Een rebbe zendt een rebbe"!"
Rebbe Sjmoel lachte hartelijk, toen hij zijn eigen
zet van zijn vrouw hoorde. Maar Pinchas was letterlijk
dubbel gevouwen van het lachen, als een stuiptrekkend
vraagteeken.
De klok op den schoorsteenmantel begon 9 te slaan.
Levi sprong op van zijn stoel.
„Ik zal te laat op school komen," riep hij, naar de
deur snellend.
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„Halt, halt," riep zijn vader, „je hebt nog geen
dankgebed gezegd."
„Ja, zeker vader. Terwijl u allemaal praatte, zat ik
stilletjes te bensjen."
„Behoort Saul ook tot de profeten? Is Levi ook een
praatjesmaker?" mompelde Pinchas. Luid zeide hij:
„Het kind spreekt de waarheid; ik zag zijn lippen
bewegen."
Levi wierp den dichter een dankbaren blik toe, greep
zijn schooltasch en snelde naar no. i Royal-straat.
Pinchas volgde hem weldra, terwijl hij in zijn binnenste
rebbe Sjmoel van schrielheid beschuldigde. Hij had
tot hiertoe voor zijn boek alleen maar een ontbijt gekregen. Maar misschien was Simche's tegenwoordigheid
daarvan de oorzaak. Zij was des rebbe's rechterhand en
hij had liever niet dat zij wist wat zijn linkerhand deed.
Rebbe Sjmoel ging naar zijn studeervertrek toen
Pinchas was heengegaan en de rebbetzeen ging rond
met een bezem.
Het studeervertrek was een groote vierkante kamer,
met boekenkasten en de portretten van de groote rebbe's
van het vasteland aan de muren. De boeken waren
bibliographische monsters, in vergelijking waarmede de
familiebijbels der Christenen slechts zakboeken leken.
Zij waren alleen bedrukt met medeklinkers, de klinkers
moesten langs grammaticalen weg worden geraden, of
uit het hoofd worden geleerd. Elk bevatte een eiland
van tekst in een zee van commentaren; deze verzonk
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weer in een oceaan van super-commentaren en deze
grensde aan een vasteland van super-super-commentaren. Rebbe Sjmoel kende vele van deze ontzaglijke
folios, met al hun kronkelpaden van betoogen en anecdotes, zooals het kind het dorp kent, waarin het geboren is, met zijn bochtige wegjes en veldpaden. Die
of die rabbi sprak die of die meening uit, zooveel regels
van onder af gerekend op die of die bladzijde; hij had
dat voor zich alsof hij het op een schilderij zag. En
evenals een kind zijn geboortedorp niet in verband
brengt met de grootere wereld daarbuiten, de straten
en wegen er van niet nagaat tot zij naar de groote
steden leiden, niet vraagt naar den oorsprong en de
geschiedenis er van, het niet in betrekking tot andere
dorpen, het land, het vasteland, de wereld beschouwt,
maar het lief heeft op zich zelf en om zich zelf, zoo
beschouwde, vereerde en had rebbe Sjmoel deze reusachtige bladzijden lief met hun dichte bataljons van
verschillende letters. Zij waren feiten — vaststaand als
het wereldrond zelf — verblijven van volmaakte, zich
zelf genoegzame wijsheid. Ze waren hier en daar een
beetje duister misschien en behoefden uitbreiding of toelichting voor minder begaafden — een half voltooid
handschrift, een commentaar op een der super-commentaren, die „De tuin der lelien" zou heeten, lag open
op rebbe Sjmoel's lessenaar — maar toch waren ze
de eenige ware encyclopedic van aardsche en goddelijke
vragen. En inderdaad het waren verwonderlijke boeken.
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Het was even moeilijk te zeggen wat er niet, als wat
er wel in stond. Door hen was de oude rebbe in gemeenschap met zijn God, dien hij met hart en z;el
lief had en over wien hij dacht als over een hartelijk
Vader, die teederlijk waakte over Zijn stoute kinderen
en hen kastijdde, omdat Hij hen lief had. Geslachten van
heiligen en geleerden waren de band tusschen rebbe Sjmoel
en de wonderen van Sinai. Het eindeloos netwerkvan
plechtigheden was hem nooit lastig; het was zijn blijd
voorrecht zijn Vader in alle dingen te gehoorzamen,
en evenals de Koning, die een belooning uitloofde voor
den man, die een nieuw vermaak bedacht, was hij
bereid den wijze te omhelzen, die een nieuw gebod
kon bedenken. Hij stond elken morgen om 4 uur op
om te studeeren en elk verloren oogenblik van den dag
gebruikte hij daarvoor. Rabbi Meir, die oude zedenmeester, schreef: „Hem die in de touroh werkt om
haar zelfs wille, is de geheele wereld tot dank verplicht; hij wordt vriend, geliefde, den Alomtegenwoordige en de menschheid liefhebbend genoemd; het
kleedt hem in zachtheid en eerbied; het maakt hem
geschikt om rechtvaardig, vroom, oprecht en getrouw
te worden; hij wordt bescheiden, geduldig in het lijden
en vergevingsgezind."
Rebbe Sjmoel zou zich hebben geergerd, indien
iemand die woorden op hem had toegepast.
Tegen elf uur kwam Hanna in de kamer, met een
open brief in de hand.
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„ Vader," zeide ze, „ik heb daar net een brief gehad
van meneer Levine."
„Je man?" zeide hij, met een glimlach opkijkend.
„Mijn man," antwoordde zij, met eenflauwer lachje.
„En wat zegt hij?"
„De brief is niet heel belangrijk. Hij wil mij alleen
geruststellen en schrijft dat hij Zondag over een week
terugkomt om zich te laten scheiden."
„Best. Het zal geschieden tegen kostenden prijs,"
antwoordde de rebbe met het vreemde accent, dat hem
in de oogen van zijn dochter beminnelijker deed schijnen
als hij Engelsch sprak. „Hij zal alleen voor het schrijven
van het stuk hebben te betalen."
„Dat spreekt van zelf," zeide Hanna. „Menverwacht
dat vaders zulke kleinigheden voor hun eigen kinderen
doen. Maar het zou veel aardiger zijn als u me zelf
den gett (scheidbrief) geven kondt."
„Ik zou je met pleizier trouwen," zeide rebbe Sjmoel,
„maar scheiden dat is een ander geval. De din (wet)
heeft te veel eerbied voor het gevoel van een vader,
om dat toe te staan."
„En u vindt dus werkelijk dat ik de vrouw ben van
Sam Levine?"
„Hoe dikwijls moet ik je dat nog zeggen? Sommige
autoriteiten nemen de bedoeling in aanmerking, maar
de letter van de wet is duidelijk tegen je. En het is
maar veiliger formeel te worden gescheiden."
„Als hij dus stierf. . . . "
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„God beware!" viel de rebbe haar met schrik in
de rede.
„Zou ik zijn weduwe zijn?"
„Ja, dat denk ik. Maar wat een narris jkat (gekheid)!
Waarom zou hij sterven? Het zou wat anders zijn, als
je werkelijk met hem was getrouwd," zeide de rebbe
met een knipoogje.
„Maar is het niet ongerijmd, vader?"
„Praat toch niet zoo," zeide rebbe Sjmoel, weer
ernstig geworden. „Is het ongerijmd dat je je schroeit
als je met vuur speelt?"
Hanna antwoordde niet op die vraag.
„U hebt me nog heelemaal niet verteld, hoe u het had
te Manchester. Hebt u den twist bevredigend beslecht?"
„0 ja," zeide de rebbe, „maar het kostte moeite.
Beide partijen waren zoo verbitterd en het schijnt dat
de veete in de gemeente al van den Verzoendag af
duurde; de voorzanger weigerde drie minuten te vroeg
den sjofar (horen) te blazen, zooals de parries (voorzitter)
wilde. De penningmeester was op de hand van den
voorzanger en het kwam bijna tot een scheming."
„Het horengeschal van het Nieuwjaar schijnt dikwijls
het sein tot oorlog te wezen," zeide Hanna sarcastisch.
„Dat is zoo," zeide de rebbe treurig.
„En hoe bracht u alles weer in orde?"
„Door beide paidjen uit te lachen. Naar redeneeren
zouden ze niet hebben geluisterd. Ik vertelde hen den
midrasj (verhaal) van Jakob's reis naar Laban."
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„Wat is dat?"
„0, het is een uitgewerkte lezing van het Bijbelsch
verhaal. In Genesis staat dat Jakob op de plaats aankwam, dat hij daar overnachtte, omdat de zon was
ondergegaan, en dat hij steenen nam, die daar lagen,
en dat die hem tot kussens dienden. Later echter staat
geschreven, dat hij 's morgens opstond en dat hij den
steen opnam, die hem tot kussen had gediend. Nou,
hoe rijmt het een met het ander?" — Hier kreeg rebbe
Sjmoel's stem iets zangerigs. — „'s Nachts twistten de
steenen met elkander om de eer het hoofd van den
aartsvader te steunen en door een wonder werden ze,
om alien tevreden te stellen, tot 66n steen. Nou, je weet
dat, toen Jakob 's morgens opstond, hij zeide: „Hoe
geducht is deze plaats ! Dit is niets anders dan het huis
Gods." En ik sprak tot de twistenden: „ Waarom zei
Jakob dat? Hij zeide dat omdat zijn rust zoo was gestoord door de twistende steenen, dat hij herinnerd
was geworden aan het huis Gods, de Synagoge." Ik wees
hen er op, hoeveel beter het zou zijn als zij ophielden
met twisten en 66n steen werden. En zoo maakte ik
vrede in de kehilloh (gemeente)."
„Tot het volgend jaar," zeide Hanna lachend. „Maar
vader, ik heb mij dikwijls er over verwonderd dat de
sjofar in de kerk mag geblazen worden. Ik dacht, dat
alle muziekinstrumenten waren verboden."
„In de praktijk is het geen muzikaal instrument,"
zeide de rebbe met een grap de quaestie ontwijkend.
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En inderdaad, zij, die op den sjo/ar bliezen, waren bijna
altijd onbevoegden, die de plechtigheid van belangrijke
momenten verstoorden door asthmatisch hijgen en schraal
getoeter.
„Maar het zou 't zijn, indien we geoefende blazers
hadden," hield Hanna lachend vol.
„Als je werkelijk de reden wilt weten, het is omdat
we sedert de verwoesting van den tweeden tempel uit
onzen eeredienst alle muziekinstrumenten, bij den ouden
tempeleeredienst in gebruik, hebben laten vervallen, in
het bijzonder die welke bij de Christenen gebruikelijk
zijn geworden. Maar de ramshoren op Nieuwjaar is
een instelling ouder dan de tempel en bepaald in den
bijbel aanbevolen."
„Maar een orgel heeft toch heusch iets stichtelijks."
Tot antwoord kneep de rebbe haar in het oor.
„Ach, je bent een akelige epikouros (ketter)," zeide
hij half ernstig. „Als je God lief hadt, zou je geen orgel
noodig hebben om je gedachten hemelwaarts te verheffen."
Hij liet haar oor los en nam zijn pen op, met devotie
een kerkelijk lied vol vroolijke krullen neuriend.
Hanna wendde zich om naar de deur, toen keerde
zij zich weer tot haar vader.
„Vader," zeide ze zenuwachtig, een beetje blozend,
„wie, zeide u, hadt u op het oog?"
„0, niemand in het bijzonder," zeide de rebbe, even eens verlegen en haar blik vermijdend, als om den bedoelden persoon in zijn blik te verbergen.
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„Maar u heeft toch iets bedoeld," zeide ze ernstig.
„U weet dat ik niet trouwen wil om anderen te
believen."
De rebbe schoof onrustig op zijn stoel heen en weer.
„Het was maar een inval. Ik bedoelde niets ernstigs,
heusch niet, mijn kind. Om je de waarheid te zeggen," —
zoo besloot hij plotseling met een gullen, liefelijken
lach — „de persoon die ik hoofdzakelijk op het oog
had, toen ik sprak, was je moeder."
Ditmaal ontmoette zijn blik den haren en zij glimlachten tegen elkander, zich bewust van het humoristische van den toestand. Men hoorde in de gang het
boos stompen van den bezem van de rebbetzeen. Hanna
bukte zich om het breede voorhoofd onder het zwarte
kalotje te kussen.
„ Meneer Levine schrijft ook, om er op aan te dringen
dat ik met hem en Lea naar het Poerim-bal zal gaan,"
zeide zij met een blik op den brief.
„Men moet zijn man gehoorzamen," antwoordde de
rebbe.
„Neen, ik zal doen alsof hij werkelijk mijn man
was," hernam Hanna. „Ik zal mijn eigen zin volgen.
Ik ga niet."
Daar werd de deur plotseling open geworpen.
„Ja wel, je gaat wel," zeide de rebbetzeen. „Jezult
je niet levend begraven."

HOOFDSTUK VIII.
ESTHER EN HAAR

KINDEREN.

Esther Ansell begroette Levi Jacobs niet hartelijk. Zij
had juist de tafel afgeruimd in het heerlijk vooruitzicht
den dag met lezen door te brengen en de komst van
een bezoeker beviel haar niet. Toch was Levi Jacobs
een knappe jongen met bruin haar, bruine oogen, een
donker blozend gezicht en frissche lippen, een soou
van mannelijke editie in het klein van Hanna.
„Ik kom verstoppertje spelen, Salomon," zeide hij
toen hij binnenkwam. „ Lieve hemel, wat woon je hoog!"
„Ik dacht dat je naar school moest," merkte Salomon
verbaasd op.
„Onze school is geen stadsschool," zeide Levi tot
verklaring. „Zeg eens, je kon me wel eens aan je zuster voorstellen."
„Malligheid! Je kent Esther immers," zeide Salomon
en hij begon te fluiten.
„Hoe gaat het Esther?" zeide Levi verlegen.
„Heel goed, dank je," zeide Esther, van haar boek
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met het bruine kaf opziende en de oogen toen weer
er op richtend.
Zij lag op haar hurken bij den haard en trachtte
een beetje warmte te krijgen van het vuurtje, dat met
rebbe Sjmoel's halven kroon was gestookt. December
bleef grauw: het was schemerachtig in de kamer en
het schijnsel van het haardvuur danste over haar bleek
rustig gelaat. Het was een gelaat, dat altijd, al zag
het ook nog zoo bleek, iets warms van tint had; het
haar was donker en welig, de oogen waren groot en
denkend, de neus licht gebogen en het geheel verried
de Poolsche afkomst. Het voorhoofd was een beetje
laag. Esther had mooie tanden, die toevallig wit waren
gebleven. Haar gezicht was een dat eer de aandacht
trok, dan dat het bepaald schoon kon heeten, hoewel
het bekoorlijk genoeg was als ze lachte. Men had gemakkelijker kunnen zeggen of het bepaald mooi was,
indien men de bevalligheid en reinheid van de jeugd
buiten rekening had kunnen laten. Het was meer absoluut schoon op Sabbath en andere feestdagen, wanneer het schooltoezicht was opgeheven en het haar los
om de schouders kon vallen, in plaats van te zijn in
elkaar gedraaid in een slingervlecht, zoo dierbaar aan
het opvoedkundig oog. Esther had heel gemakkelijk
een penny kunnen verdienen als ze haar lokken had
opgeofiferd en, evenals een jongen, het haar kort geknipt had gedragen, want haar onderwijzeres bleef nimmer in gebreke aldus de kort geknipten te beloonen;
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maar zelfs in den nijpendsten honger had zij het haar
lang gedragen, evenals haar moeder v6or haar. Schitterend waren de vooruitzichten niet voor een huwelijk.
Zij was niet groot voor een meisje dat naar de twaalf
liep; maar sommige meisjes krijgen in eens een schot
en er was dus nog genoeg hoop.
Sara en Izaak stoeiden druk om en onder de bedden, Rachel zat bij de tafel en breide een halsdoek
voor Salomon; de grootmoeder bladerde in een dik
leesboek voor vrome vrouwen. Mozes was uit om werk te
zoeken. Niemand nam eenige notitie van den bezoeker.
„Wat lees je daar?" vroeg hij Esther beleefd.
„0, niets," zei Esther opschrikkend en het boek
dicht slaand, alsof ze vreesde dat hij over haarschouders heen zou kijken.
„Ik begrijp de pret er niet van boeken te lezen
buiten schooltijd," zeide Levi.
„Ja, maar wij lezen geen schoolboeken," sprak Salomon.
„Toch niet; het is vervelend."
„Op die manier zou je nooit boeken lezen als je
volwassen bent," zeide Esther verachtelijk.
„Natuurlijk niet," erkende Levi; „wat zou anders de
aardigheid er van zijn volwassen te wezen ? Als ik van
school ben, denk ik geen boek meer open te doen."
„Niet? Misschien wel een winkel?" zeide Salomon.
„Wat zul je doen als het regent?" vroeg Esther ver
pletterend.
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„Rooken," antwoordde Levi uit de hoogte.
„En als het nou Sjabbos is?" viel Esther dadelijk in.
Levi was ten einde raad. „Nou," zeide hij, „het kan
niet den geheelen dag regenen en er zijn maar tweeen-vijftig Sabbaths in het jaar. Een man kan altijd het
een of ander doen."
„Ik denk dat het prettiger is te lezen dan „het een
of ander" te doen," merkte Esther op.
„Ja, jij bent een meisje," herinnerde Levi, „en meisjes worden geacht thuis te blijven. Daar heb je mijn
zuster Hanna. Die leest ook. Maar een man kan uitgaan en doen wat hij wil, niet waar Salomon?"
„Ja, natuurlijk, wij zijn er het best aan toe," zeide
Salomon; „dat blijkt uit het Gebedenboek. Zeg ik niet
elken morgen: „Gezegend zijt Gij, O Heer, onze God,
die geen vrouw van mij gemaakt heeft."
„Ik weet niet of je het zegt, wel dat je het moet zeggen," zeide Esther vernietigend.
„St," zeide Salomon, knipoogend in de richting van
zijn grootmoeder.
„Het doet er niet toe," zeide Esther bedaard. „Zij
kan niet verstaan wat ik zeg."
„Dat weet ik nog zoo zeker niet," zeide Salomon.
„Zij vangt soms meer op dan je lief is."
„En dan vang jij meer op dan jou lief is," zeide
Rachel, schalksch van haar breiwerk opkijkend.
Salomon stak zijn tong in zijn wang en trok een
leelijk gezicht.

lz3.dk kwam achter Levi, trok aan zijn jas en waggelde
met een gil van pret weg.
„Stil Ikey!" riep Esther; „als je je niet beter gedraagt, kom ik niet in je nieuw bed slapen."
„0 ja, je moet Esti," lispelde Ikey, terwijl zijn kaboutergezichtje ernstig werd. Hij bleef een paar seconden bedrukt.
„Kleintjes zijn een verduivelde last," zeide Levi.
„Vind je niet Esther?"
„Neen niet altijd," antwoordde het meisje. „Bovendien, we zijn allemaal klein geweest."
„Dat is juist wat ik zoo naar vind," zeide Levi.
„We moesten allemaal volwassen geboren worden."
„Maar dat is onmogelijk!" viel Rachel in.
„Volstrekt niet," zeide Esther. „Zie Adam en Eva !"
In plaats van dat te doen, keek Levi dankbaar naar
Esther. Hij gevoelde zich nader tot haar en dacht
er over haar over te halen een patertje mee te spelen.
Maar hij zag geen kans van het verstoppertje spelen
met Salomon af te komen en hij moest ten slotte Esther
aan haar lectuur overlaten.
Zij had weinig gemeen met haar broeder Salomon, allerminst humor en opgewektheid. Zelfs voordat de verantwoordelijkheid op haar rustte van aan het hoofd van
het gezin te staan, was zij een onnatuurlijk ernstig
meisje, die vreemde intuities had over de dingen.
Toen zij haar moeder vroeg, wie God had gemaakt,
wees een klap in het gezicht haar op de grenzen van
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menschelijk vragen. Het natuurlijk instinct van het
kind ging den langen arbeid van haar ras voorbij om zich
een abstracte Godheid voor te stellen en Esther dacht
zich God als een mammouth-wolk. Toen ze heel jong
was meende Esther, dat wanneer iemand gestorven was
het „lichaam" dat begraven werd, het onthoofd lijk was
en dikwijls peinsde ze er over wat met het gescheiden
hoofd gebeurde. Toen haar moeder in de lijkwade
werd gehuld, sloop Esther rond met een waren dorst
naar kennis, terwijl de gedachten van de andere kinderen met genot verwijlden bij de begrafenis en de
deftigheid van een rijtuig van hun eigen deur te
zien wegrijden. Esther was ook teleurgesteld, dat ze
haar moeders ziel niet naar den hemel zag vliegen,
hoewel zij waakzaam bij het sterfbed zat wachtend
op het opstijgen van iets langs, geels in den vorm
van een haak. De wording van deze voorstelling van
de ziel moest waarschijnlijk worden gezocht in afbeeldingen van geesten in verhaaltjes, die haar oudste broeder Benjamin mee naar huis bracht. Vreemde,
flauwe voorstellingen van meer stofifelijke dingen zweefden haar voor den geest als zij stilletjes zat te lezen.
Zij kwam dikwijls voorbij schouwburgen en een schouwburg was een soort van Babel of kermis der ijdelheid,
waarin vertooners en toeschouwers door elkander waren
gemengd en waarin de rijkere menschen, in groot
toilet, waren gezeten in smalle houten hokjes — Esther
stelde zich die ongeveer voor als de hokken op de
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Spitalfields-markt. Een van haar illusies voor de toe
komst was naar den schouwburg te gaan in een nachtjapon, voorzien van een mandje met sinaasappels.
Men kon weinig verbetering van zulke scheeve
opvattingen van het leven verwachten van iemand als
Mozes Ansell die in het graf ging zonder zelfs een
circus te zien en geen belang in kunst stelde, of het
moest zijn het Politie-Nieuws en zijn mizrach (gewijde
voorstelling aan den oostelijken muur) en de synagogeversieringen. Zelfs toen Esthers sceptisch instinct haar
er toe leidde haar vader te vragen hoe men wist dat
Mozes de Wet op den berg Sinai ontving, kon hij
alleen met ontzetting herhalen dat de boeken Mozes'
zoo luidden en hij kon nimmer tot het inzicht komen,
dat hij in een cirkel redeneerde. Soms betreurde zij
het dat haar vlugge broeder Benjamin door het Weeshuis was verzwolgen, want zij stelde zich voor dat zij
menig ingewikkeld punt met hem zou hebben besproken.
Salomon was tegelijk onnadenkend en onbezorgd. Maar
ondanks haar vrijheid van meening in de theorie, was
zij in de praktijk vroom tot dweepzucht toe en zij kon
zich nauwelijks de diepten van verdorvenheid voorstellen, waarvan zij vaak met afgrijzen hoorde spreken.
Daar waren Joden — volwassen mannen en vrouwen,
wel bij het hoofd — die op Sabbath lucifers aanstaken,
en huisvrouwen die hun boter- en vleeschborden door
elkaar haalden, ook al gingen zij niet zoo ver vleesch
met boter te eten ! Esther nam zich voor, dat zij, met
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Gods hulp, niets zoo slechts zou doen als zij volwassen was. Zij althans zou nimmer in gebreke blijven de
Sabbath-kandelaars aan te steken, of het vleesch kosjer
te maken. Nooit was er een kind meer gevoelig voor
het schoone van den plicht, meer bereid gehoor te
geven aan de roepstem van deugd, zelfbeheersching,
zelfverloochening. Toen zij zeven jaar oud was vaste
zij op Grooten Verzoendag tot twee uren en toen zij
negen jaar oud was volbracht zij den vasten geheel.
Als zij in een prijsboek een eenvoudig verhaaltje las,
dat de gewone zedenlessen bevatte waarmee de cynicus
spot, vulden haar oogen zich met tranen en haar hart
met onbaatzuchtige en goede voornemens. Zij had iets
van die geaardheid van den stoicijn, gesterkt door
dien geestelijken trots, die van anderen niet evenveel
goedheid verwacht; en hoewel ze het afkeurde dat
Salomon zijn plicht ontweek, klikte of preekte zij
niet — ja zij gaf hem zelfs ter sluik een korst brood of
wat koffie, voor hij zijn gebeden had gezegd, vooral op
Zaterdagen en feestdagen, wanneer het bidden in de Sjoel
plaats had en soms wel tot den middag kon duren.
Esther ging dikwijls naar de synagoge; ze zat dan in
de vrouwenafdeeling. Het gebrom van de Zonen van
het Verbond beneden maakte deel uit van haar gevoel
van thuis, evenals de dufife lucht van de trappen, of
Becky's aanbidders waardoor ze zich een weg moest
banen als ze 's morgens melk ging halen, of de reuk
van meneer Belcovitchs rhum, of het gegons van
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zijn machines, of de gebogen naar snuif riekende Joodsche
geleerde in de aangrenzende zolderkamer, of de vrees
voor den hond van Hollandsche Debby, die ten slotte
in vriendelijke verwachting overging. Esther leidde een
dubbel leven, evenals zij twee talen sprak. Het bewustzijn dat zij een Joodsch kind was, het kind van een volk
dat een bijzondere geschiedenis had, droeg zij steeds met
zich om; soms werd het nog verlevendigd door spotrijmpjes van Christenkinderen, die haar vertelden dat
zij een stuk varkensvleesch op een vork hadden geprikt
en dat aan een lid van haar ras gegeven.
Maar veel levendiger was het besef dat zij een
Engelsch meisje was; veel grooter dan haar trots op
Judas Maccabaeus, was haar trots op Nelson en
Wellington: het verheugde haar te vernemen dat haar
voorouders altijd de Franschen hadden verslagen, van
de tijden van Cressy en Poitiers tot die van Waterloo
toe; dat Alfred de Groote de wijste van alle Koningen
was en dat Engelschen de wereld beheerschten en in
elken hoek er van kolonies hadden gevestigd; dat de
Engelsche taal de edelste was van de wereld en dat
mannen, die haar spraken, spoorwegen, stoomschepen,
telegrafen en al wat waard was te worden uitgevonden
hadden bedacht. Esther nam deze denkbeelden in zich
op uit de leesboeken op school. De ervaringen van
een maand kunnen het overgeerfde van een eeuw
bedekken. En toch blijft, onder alles, de geprepareerde
plaat het gevoeligst voor de oude indrukken.
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Sara en Izaak hadden zich tot bepaalde individualiteiten
ontwikkeld voor zoover zij daartoe den tijd hadden
gehad. Izaak was juist vijf en Sara, die nooit haar
moeder had gekend, vier. Beider gedachten liepen bij
voorkeur over zinnelijke genietingen en zij stelden
gebakken aardappels en vooral aardappels met jus
boven alle pretjes van den kindertuin. Izaak hoogste
wensch was een bed van eiderdons, zooals hij er^eens
een had gevoeld bij Malke, en Mozes kon hem zacht
stemmen door hem het vooruitzicht op zulk een bed
te openen. Het royale kereltje had reeds eereplaatsen
voor zijn vader en broeders bestemd. De Hemel alleen
weet hoe hij er toe was gekomen hun gemeenschappelijk bed te beschouwen als zijn bijzonder eigendom,
waarin de andere drie 's nachts mochten slapen. Hij
kon zich niet eens beroepen op het feit, dat hij er in
geboren werd. Maar Izaak was met dat al niet alleen
vervuld van wereldsche dingen: een denkprobleem
vervulde hem dikwijls en leidde hem er toe kleine
Sara op de armen te slaan. Hij was den 4 e n December
geboren, Sara een jaar later den 3 e n .
,,'t Is niet zoo, 't kan niet zoo zijn," placht hij te
zeggen. „Jou verjaardag kan niet v6or den mijne zijn."
,/t Is wel, Esti zegt 't," placht dan Sara te antwoorden.
„Esti jokt," antwoordde Izaak onverstoorbaar.
„Vraag het vader."
„ Vader weet 't niet. Ben ik niet vijf?"
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„En ben jij niet vier?"
„Ja."
„En ben ik niet ouder dan jij?"
„Natuurlijk."
„E n werd" ik niet v6or jou geboren?"
J a , Ikey."
„Hoe kan jij dan jarig zijn v6or mij?"
„Daarom?"
„Ezel!"
„Het is toch zoo, vraag Esti," hield Sara vol.
„Je zult niet in mijn nieuw bed slapen," dreigde Ikey.
„Als ik wil."
„Nee."
Hier placht dan Sara in tranen uit te barsten en
dan placht Izaak die, gedreven door een vroeg ontwikkeld economisch instinct, het zonde vond tranen
voor niet te storten, door een klap het storten van die
tranen te wettigen. Dan sloeg kleine Sara hem terug
en begon ze vreeselijk te gillen.
„Hi, hi, wee mij," jammerde zij in jiddisj, wierp
zich in een hoek op den grond, zich heen en weer
wiegend, evenals haar voorouders eeuwen te voren
hadden gedaan, wanneer zij aan Sion dachten bij de
wateren Babylons.
Kleine Sara's gejammer hield nooit op, voordat ze
van hooger hand was gewroken. Er waren verscheidene
hoogere machten, maar Esther was het betrouwbaarste
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werktuig van weerwraak. Als Esther uit was, hielden
Sara's snikken spoedig op, want ook zij zag de dwaasheid in van onnut tranen storten. Hoewel ze het gevoel
van onrecht bleef koesteren, placht ze dan zelfs het
vriendschappelijk stoeien met Izaak te hervatten. Maar
zoodra de stap van den wreker op de trap werd gehoord, placht Sara weer naar haar hoek te vluchten
en te huilen van de pijn van Izaaks ranselen. Zij hield
veel van abstract recht en besefte dat, wanneer de
euveldaad ongestraft bleef, er geen zekerheid was voor
de maatschappij.
De vacantiedag van heden ging niet voorbij zonder
zulk een uitbarsting. Ze had tegen theetijd plaats. Misschien waren de kinderen lastig omdat er geen thee
was. Esther moest zuinig zijn en een maal tegen 7
uur kon tegelijk voor thee en avondeten doorgaan.
Onder de armen komen zulke gecombineerde maaltijden
even vaak voor als gecombineerde bedden en kasten.
Esther had Sara tot bedaren gebracht door Izaak een
klap te geven, maar, daar Izaak toen ging schreeuwen,
was de winst twijfelachtig. Zij moest een nieuw stuk
steenkool op het vuur doen en voor de kinderen zingen, terwijl hun schaduwen zich grillig op de bedden
en dan hooger op langs de schuine muren afteekenden,
met verdraaide nekken op de zoldering uitloopend.
Esther zong gewoonlijk melancholieke wijzen in
mineur. Zij schenen het best te passen bij de flauw
verlichte onregelmatige kamer. Daar was een lied dat
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hun moeder placht te zingen. Het was uit een Poerimspel, dat weer op een midrasj steunde, een van de
tallooze legenden die het Joodsche volk op zijn eenig
Boek heeft geborduurd, elke kleine bijzonderheid uitbreidend met al de weelderigheid van een Oostersche
verbeelding en hun verbeelding wettigend met al de
schranderheid van een geslacht van advokaten. Nadat
Jozef door zijn broederen was verkocht aan Midjanitische kooplieden, vluchtte de knaap van de karavaan
en dwaalde uitgeput en hongerig naar Bethlehem, naar
het graf van zijn moeder, Rachel. En hij wierp zich
op den grond en schreide luide en zong op een hartbrekende melodie in het jiddisj:
„Und hei weh ist mir,
„Wie schlecht ist doch mir,
„Ich bin vertrieben geworen
,,Junger heid von dir."

(Helaas, wee mij! Hoe ongelukkig ben ik toch. Ik
werd verdreven, zoo jong al van u!) Hierop werd de
stem van zijn geliefde moeder Rachel dan uit het graf
gehoord, om hem te troosten hem opwekkend goedsmoeds te zijn, want dat hij een groote en roemrijke
toekomst te gemoet ging.
Esther kon dit niet zingen zonder dat de tranen
haar langs de wangen rolden. Was het omdat ze aan
haar eigen doode moeder dacht en het versje op zich
zelf toepaste? Izaaks knorrigheid was bijna nooit be-

stand tegen de bedarende werking van deze droevige
wijs. Er was nog een ander melodieus klaaglied dat
Alte Belcovitch uit Polen had meegebracht. Het refrein
er van luidde:
„Man nemt awek die chosanim von die callohs
„Hi> hi, did-a-rid-a-ree!"
(Men rukt de bruidegoms weg van de bruiden, enz).
Het lied had iets van de melancholie der Poolsche
muziek en van de treurigheid der Joodsche en de
woorden doelden op God weet welke rampzalige. dingen
en veldslagen uit het verleden. Er zijn weinig klagender
zangen in de wereld, dan de psalmen door de Zonen
van het Verbond op Zaterdag namiddag gezongen,
terwijl de schemering valt. Esther stond dikwijls in de
gang om er naar te luisteren, ziekelijk geboeid, met tranen in de oogen. Zelfs het kleine verhalenboekje
in jiddisj, waaruit Mozes Ansell zijn kinder dien
avond na het gecombineerde thee-souper voorlas
bij het licht van een kaars, was voorzien van een
pathetische inleiding. „Deze verhalen zijn door ons verzameld uit de Ghemoroh en de Midrasj, verwonderlijke
verhalen, en we hebben de mooie verhalen vertaald,
gebruik makend van het Joodsche alphabet, zoodat
ieder, groot of klein, ze zal kunnen lezen en weten
zal dat er een God is, die Zijn volk Israel niet verlaat
en die zelfs voor ons ook mirakelen en wonderen zal doen,
en ons den waren Verlosser spoedig in onze dagen
zenden zal. Amen."
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Van dezen zelfden Messias hoorden de kinderen tot
in het oneindige verhalen. De Oostersche verbeelding
had zich uitgeput in voorstellingen van hem, om het
verbannen en lijdend Israel te troosten. V6or hem zou
er een booze Messias komen uit het huis van Jozef;
later een Koning met 66n oor, doof om het goede,
maar scherp om het kwade te hooren; hij zou een
litteeken op het voorhoofd hebben; een van zijn handen
zou een duim, de ander drie mijl lang zijn; schijnbaar
een doorzichtig symbool van den vervolger. Het verhalenboek had onder zijn „verhalen, verwonderlijke verhalen", ook uittreksels uit het beroemde verhaal, of dagboek, van Eldad den Daniet, die beweerde de verloren
tien stammen te hebben ontdekt. Het boek van Eldad
verscheen tegen het eind van de negende eeuw ; het
werd de „Duizend-en-een-nacht" van de Joden en drong
door de eeuwen heen door tot de zolderkamer der
Ansells, evenals vele^andere verhalen uit den rijken voorraad van de middeneeuwsche „folklore", in de verbreiding
waarvan de Wandelende Jood zulk een groote rol speelde.
Soms las Mozes aan zijn verrukte toehoorders de
beschrijvingen voor van hemel en hel door ImmanueL,
den vriend en tijdgenoot van Dante, soms een bewerking in het jiddisj van Robinson Crusoe. Dezen avond
koos hij Eldad's beschrijving van den stam van Mozes,
wonend aan gene zijde van de verwonderlijke rivier
Sambatyon, die nimmer op Sabbath stroomt.
„Daar is verder de stam van Mozes, onzen recht-

igi

vaardigen meester, bijgenaamd de stam die vlucht,
omdat hij vluchtte van den afgodendienst en in de
vrees Gods volhardde. Een rivier stroomt om hun
land, aan elken kant, vier dagreizen ver. Zij wonen in
mooie huizen met mooie torens, die zij zelf hebben
gebouwd. Zij hebben niets onreins in hun midden,
noch vogels, noch wild, noch huisdieren; er zijn daar
geen wilde dieren, geen vliegen, geen vossen, geen
ongedierte, geen slangen, geen honden en in het
algemeen niets dat kwaad kan doen, zij hebben alleen
schapen en vee die tweemaal 's jaars baren. Zij zaaien
en oogsten; er zijn alle soorten van tuinen met alle
soorten van vruchten en granen, als boonen, meloenen,
pompoenen, uien, knollook, tarwe en gerst, en het zaad
draagt honderdvoudig. Zij zijn geloovig; zij kennen de
Wet, de Misjnah, (mondelinge wetten) van den Talmud
en de Agadah; maar hun Talmud is in het Hebreeuwsch.
Zij stellen hun spreekwoorden op naam van de vaderen,
de wijze mannen, die ze uit den mond van Jozua
hoorden, die ze zelf weer van God hoorde. Zij weten
niets van de Tanaim (leeraren van de Misjnah) en
Amoraim (leeraren van den Talmud), die bloeiden
tijdens den tweeden Tempel, die natuurlijk aan deze
stammen niet bekend was. Zij spreken alleen Hebreeuwsch en zijn zeer stipt, bijv. aangaande wijn
door anderen gemaakt, en omtrent de regelen van het
slachten van vee; in dit opzicht is de wet van Mozes
veel strenger dan die der stammen. Zij zweren niet bij
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den naam van God, uit vrees dat hun adem hen zal
verlaten, en zij worden boos op hen die zweren; zij
berispen hen, zeggend: „Wee, gij armen, waarom
zweert gij met den naam Gods op uw lippen. Gebruikt uw mond om brood te eten en water te drinken. Weet ge niet dat uw kinderen jong sterven
voor de zonde van het zweren?" En aldus vermanen
zij ieder God te dienen met vrees en oprechtheid.
Daarom leven de kinderen van Mozes, den dienaar
Gods, lang, tot honderd of honderd en twintig jaren.
Geen kind, zoon of dochter, sterft bij het leven van
zijn ouders, maar zij halen een derde of een vierde
geslacht en zien kleinkinderen en achterkleinkinderen
met hun kroost. Zij doen zelf al het werk op het veld,
daar zij geen mannelijke of vrouwelijke bedienden hebben; er zijn ook kooplieden onder hen. Zij sluiten
's nachts hun huizen niet, want er is geen dief of
andere booswicht onder hen. Zoo kan een kleine jongen
dagen lang met zijn kudde gaan, zonder vrees voor
roovers, demons of eenig ander gevaar; zij zijn inderdaad alien heilig en rein. Deze Levieten houden zich
met de Wet en met de geboden bezig en zij leven
nog in de heiligheid van onzen meester Mozes; daarom
heeft God hun al dit goede gegeven. Bovendien zien
zij niemand en niemand ziet hen, behalve de vier stammen die aan den anderen kant van de rivieren van
Cush wonen; zij zien hen en spreken tot hen, maar
de rivier Sambatyon is tusschen hen, zooals geschreven
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staat; „Opdat gij tot gevangenen kunt zeggen: Gaat
heen." (Jesaja x l i x : 9). Zij hebben overvloed van
goud en zilver; zij zaaien vlas en telen den zijdeworm
en maken mooie gewaden. Hun aantal is twee of
vier malen zoo groot als dat van hen die uit Egypte
trokken.
„De rivier Sambatyon is twee honderd el breed —
„ongeveer zoo ver als een boogschot." (Gen. xxi: 16)
— vol zand en steenen, maar zonder water; de steenen
maken een groot gedruisch als de golven der zee en
een stormwind, zoodat het 's nachts een halve dagreis
ver wordt gehoord. Er zijn waterbronnen die in een poel
samenkomen, waaruit de velden worden besproeid. Er
is visch in en alle soorten van reine vogels vliegen er
om heen. En deze rivier van steenen en zand stroomt
gedurende de zes werkdagen en rust op den Sabbath.
Zoodra de Sabbath begint, wordt de rivier door vuur
omgeven en de vlammen blijven tot den volgenden
avond, als de Sabbath eindigt. Zoo doende kan geen
menschelijk wezen de rivier naderen op een afstand
van anderhalve mijl ter weerszijde; het vuur verteert
alles wat daar groeit. De vier stammen Dan, Naphtali,
Gad en Asher, staan aan de oevers der rivier. Wanneer zij hier hun kudden scheren — want het land
is vlak en rein en zonder eenige dorens — en de kinderen van Mozes hen bij elkaar zien aan den oever,
roepen zij, zeggend: „Broederen, stammen van Jesoeroen,
laat ons uw kameelen, honden en ezels zien," en zij
Kinderen van het Ghetto. I.
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maken hunne opmerkingen over de lengte van de halzen
der kameelen en de kortheid hunner staarten. Daarna
groeten zij elkander en gaan zij huns weegs."
Wanneer dat was afgeloopen vroeg Salomon om de
hel. Hij hoorde gaarne van de straffen der zondaars,
dat gaf een prikkel aan het leven. Mozes had bijna
geen boek noodig om de kinderen van de hel te vertellen. Zij had geen geheimen voor hem. Het Oude
Testament zegt niets van een leven hier namaals, maar
de arme Jood is evenmin in staat geweest te leven
zonder de hoop op een hel, als de arme Christen.
Wanneer de booze man vet is geworden en den mageren
vrome heeft geschopt, zullen dan beiden in hetzelfde
stof komen te liggen en zal dan alles uit zijn? Weg
met de gedachte! In een van de hellen was de zondaar veroordeeld de zonden, die hij bij zijn leven had
gedaan, telkens weer over te doen.
„Wel, dat moet prettig zijn!" zeide Salomon.
„Nee, het is verschrikkelijk," hield Mozes Ansell vol.
Hij sprak jiddisj, de kinderen Engelsch.
„Natuurlijk is het dat," zeide Esther. „Verbeeld je
eens Salomon, dat je den heelen dag borstplaat moest
eten!"
„Nou, dat is beter dan den geheelen dag niks te
eten," antwoordde Salomon.
„Maar elken dag, altijd door!" riep Mozes. „Daar
is geen rust voor de goddeloozen."
„Hoe, zelfs niet op Sabbath?" vroeg Esther.
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„0 ja, natuurlijk dan wel. Evenals de rivier Sambatyon rusten zelfs de vlammen van de hel op Sjabbos."
„ Hebben ze dan geen vxxnx-ghoyd s?" vroeg Ikey en
alien lachten.
„ Sjabbos is een feestdag in de hel," verklaarde
Mozes. „Zoo zie je, wat er van komt, als men den
Sabbath op Zaterdagavond te vroeg laat ophouden, je
zendt de arme zielen v6or den tijd tot hun folteringen
terug."
Mozes liet nimmer een gelegenheid voorbijgaan om
op de eischen der ceremonieele wet te wijzen. Esther
zag ineens levendig voor zich arme gele haakvormige
zielen, somber terugdrijvend naar de vlammen.
Salomon's eerbied voor zijn vader wortelde voornamelijk in den stralenkrans, dien de militaire dienst om
Mozes hoofd verspreidde, sedert het door de bube was
uitgelekt dat hij als loteling in Rusland had gediend
en door een sergeant ruw was behandeld. Maar Mozes
kon er niet toe worden gebracht van zijn krijgsbedrijven te spreken. Salomon drong er bij hem op aan,
vooral wanneer zijn vader aanstalten maakte om hem
tot de studie van Rashi's commentaar uit te noodigen.
Dezen avond haalde Mozes een Hebreeuwsch boek
voor den dag en zeide:
„Komaan, Salomon, genoeg verhaaltjes. We moeten
wat leeren."
„Vandaag is vacantie," mopperde Salomon.
„Het is nooit vacantie voor de studie der Wet."
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„Voor dezen eenen keer maar, vader; laat ons
dammen."
Mozes was zwak en gaf toe. Dammen was zijn
eenige uitspanning en toen Salomon door ruil een damspel machtig werd, leerde zijn vader hem het spel.
Mozes leerde hem de Poolsche manier, waarbij de
schijven zijn als Engelsche Koningen, die naar voren
en achteren gaan, terwijl de dammen diagonaalsgewijze
springen als de bisschoppen in het schaakspel. Salomon
kon niet tegen deze reusachtige sprinkhanen, waarvan
hij nimmer vooruit kon berekenen waar ze zouden stil
houden. Dezen avond won Mozes elk spel en hij was
vol grappen en vertelde de kinder nog een verhaal
van Keizer Nikolaas, dat niet in de officieele geschiedenis van Rusland te vinden is.
„Nikolaas was een booze vorst, die de Joden verdrukte en hun het leven moeilijk en bitter maakte.
En op zekeren dag liet hij hun weten, dat wanneer
zij niet binnen een maand een millioen roebels bij
elkaar brachten, zij uit hun woningen zouden worden
verdreven. Toen baden de Joden tot God en smeekten
Hem hen te helpen ter wille hunner voorvaderen,
maar er kwam geen hulp. Toen trachtten zij de
beambten om te koopen, maar de beambten staken hun
goud op en de Keizer bleef steeds zijn millioen roebels
vragen. Toen gingen zij tot de groote meesters van
de Cabala, die, door dag en nacht over de godheid
en haar gedaanteverwisselingen na te denken de macht
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over alle dingen hadden verkregen en zij zeiden: „Kunt
gij niets voor ons doen?" Toen overlegden de meesters
van de Cabala met elkander en te middernacht riepen
zij de geesten van onzen vader Abraham, van Izaak en
Jakob en Elia den profeet op, die schreiden toen zij
hoorden van het lijden van hun kinderen. En Abraham,
onze vader, en Izaak en Jakob en Elia de profeet
namen het bed, waarop Nikolaas de Keizer sliep, en
brachten het over naar een wildernis. En zij namen
Nikolaas den Keizer uit zijn warm bed en ranselden
hem flink af, zoodat hij gilde om genade. Toen vroegen zij: „Wilt gij het edict tegen de Joden intrekken?"
En hij zeide: „Ja." Maar in den morgen werd Nikolaas de Keizer, wakker en hij liet zijn kamerheer komen en zeide: „Hoe durft ge toelaten dat mijn bed
midden in den nacht naar het bosch wordt gedragen?"
En de kamerheer werd bleek en zeide dat de wachten van den Keizer den geheelen nacht buiten de deur
de wacht hadden gehouden; ook was er geen ruimte
waardoor het bed had kunnen gaan. En Nikolaas de
Keizer dacht dat hij had gedroomd en liet den man
niet ophangen. Maar ziet, den volgenden nacht werd
het bed wederom naar de wildernis gebracht en onze
vader Abraham en Izaak en Jakob en Elia de profeet,
ranselden hem dubbel af, en andermaal beloofde hij
de belasting niet te hefifen. En in den morgen werd
de kamerheer opgehangen en de wachten werden
's nachts verdubbeld. Maar het bed zeilde wederom
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weg naar de wildernis en Nikolaas de Keizer kreeg
driemaal ransel. Toen trok Nikolaas de Keizer het
besluit in en de Joden verheugden zich en vielen aan de
voeten van de meesters der Cabala."
„Maar waarom kunnen zij de Joden niet heelemaal
redden?" vroeg Esther.
„0," zeide Mozes geheimzinnig, „de Cabala is een
groote macht en men mag er geen misbruik van maken.
De Heilige Naam mag geen gemeen goed worden.
Bovendien, men zou er zijn leven bij kunnen inschieten."
„Konden de meesters menschen maken?" vroeg
Esther op eerbiedigen toon.
„Zeker," zeide Mozes. „En wat meer zegt, het staat
geschreven dat rebbe Chanina en rebbe Osheya een
mooi vet kalf maakten op Vrijdag en daarvan Zaterdag
smulden."
„0, vader!" zeide Salomon op erbarmelijken toon
„Kent u geen Cabala?"

HOOFDSTUK IX.
hollandsche

debby.

Een jaar voordat we Esther Ansell hebben leeren
kennen, had zij Hollandsche Debby leeren kennen en
dat bracht een omkeer in haar leven. Hollandsche
Debby was een lange, bleeke, onbevallige vrouw, die
woonde in het kleine achterkamertje op de tweede verdieping achter juffrouw Simons en die voor zich en haar
hond den kost verdiende met naaien. Nooit kwam
iemand haar opzoeken, want men vertelde dat ze door
haar ouders was verstooten, toen ze bij hen met een
onwettig kleinkind aankwam. Het kind stierf gelukkig,
maar zij bleef argwaan wekken door het houden van
een hond, wat een niet-Joodsche trek is. Bobby lag
dikwijls op de trap haar deur bewakend en, daar het
erg donker was op de trap, stond Esther grooten
angst uit, dat zij op zijn staart zou trappen en zich
zijn wraak op den hals halen. Haar angst had juist
dat gevolg op zekeren namiddag en Bobby's tanden
drongen door haar kous. Op haar geschreeuw kwam
Hollandsche Debby te voorschijn, zij nam het kind
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naar haar kamer en bracht haar tot bedaren. Esther
had dikwijls over de vreemde dingen gepeinsd, die
achter die donkere, door een hond bewaakte deur
verborgen waren en zij was bijna nog banger voor
Debby dan voor Bobby.
Maar deze namiddag zag het begin van een vriendschap,
die een factor voegde bij de vele factoren, welke de
toekomstige vrouw vormden. Want Debby bleek in
werkelijkheid al een zeer goedige tooverkol te zijn, die
zuiver Engelsch sprak en een voorraad oude London
Journals bezat, voor Esther kostbaarder dan Indische
mijnen. Debby bewaarde ze onder haar bed en
daar dat bed bijna de geheele ruimte van de kamer
innam, was dat een verstandige schikking. En op de
lange Zomeravonden en de Zondagnamiddagen, wanneer
ze niet op haar kleintjes behoefde te passen, sloop
Esther naar het kleine achterkamertje waar de schatten
lagen en daar bij het open raam, waardoor men zag
op de smerige achterplaats en in de verte roode dakpannen, waarop de zon speelde, katten rondslopen en
morsige musschen dansten, in een atmosfeer, bezwangerd met de geuren uit naburige stallen, verloor Esther
zich in verhalen van passie, in romans. Zij las die
dikwijls voor aan de bleeke naaister, die in haar eigen
leven roman en werkelijkheid zoo droevig had vereenigd gevonden. Zoo plachten dan een geheelen
zomernamiddag Hollandsche Debby en Esther te
worden weggevoerd naar een wereld van dappere
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mannen en mooie vrouwen, een wereld van mooi
linnen en purper, van champagne en slechtheid en
cigarettes, een wereld waarin niemand werkte en hemden waschte, honger leed en gaten in zijn laarzen had,
een wereld heelemaal onkundig van het Judai'sme en
het slechte van vleesch met boter te eten. Niet dat
Esther haar opvatting van deze wereld met feiten in
verband bracht. Zij stelde zich nimmer voor dat deze
wereld werkelijk mogelijk was, zij vroeg zich zelf nimmer af of die ook buiten de boeken al dan niet bestond. Zij dacht daaraan nooit op die manier, evenmin
als het bij haar opkwam dat er eenmaal menschen
waren die het Hebreeuwsch spraken, dat zij leerde
lezen en vertalen. Bobby was dikwijls tegenwoordig bij
het voorlezen, maar hij hield zijn gedachten voor zich,
gezeten

op zijn achterpooten met zijn verrukkelijk

leelijken neus vragend naar Esther opgestoken. Want
het beste van alles bij deze nieuwe vriendschap was
dat Bobby niet jaloersch was. Voor vreemden was hij
slechts een leelijke bruine basterdhond, maar Esther
leerde hem bijna zien met de oogen van Hollandsche
Debby. En ze kon nu gerust de trappen oploopen,
ze n u
wetend
°P z l P staart trapte, hij het
voor een teeken van camaraderie zou houden.
„Ik placht een stuiver in de week voor het London
Journal te betalen," zeide Debby in het begin van de
kennismaking; „totdat ik op zekeren dag merkte dat
ik een vreeselijk slecht geheugen had."
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„En wat gaf u dat?" vroeg Esther.
„Wel kind, het scheelde me heel wat shillings. Zie
je, ik placht al de nummers van het London Journal
te bewaren voor de antwoorden op vragen van inzenders, hoe je je haar moet opmaken, je nagels moet
fatsoeneeren en wat je doen moet om eene mooie
kleur te hebben. In dien tijd placht ik mij het hoofd te
breken met zulke dingen. Eens viel ik bij toeval op
een verhaal in een der nummers, dat zoowat een jaar
oud was; het boeide me precies alsof ik het nooit
gelezen had en ik herinnerde me er niets van. Ik kocht
nu geen Journal meer en begon mijn troep bewaarde
nummers te lezen. Om de twee jaar kom ik er door
heen." Hier viel een hoestbui Debby in de rede, want
lange monologen zijn niet raadzaam voor menschen,
die over naaiwerk gebogen zijn in kleine achterkamertjes. Toen de bui over was, ging Debby voort: „En
dan begin ik weer van voren afaan. Dat zou jij niet
kunnen, he?"
„Nee," erkende Esther met een pijnlijk gevoel van
minderheid. „Ik herinner me alles wat ik gelezen heb."
„0, jij zult een knappe vrouw worden," zeide Debby
haar het hoofd streelend.
„Denk je heusch?" vroeg Esther, terwijl haar donkere oogen schitterden.
„0 ja, je bent immers altijd de eerste in je klas?"
„Ga je daarop af, Debby?" zeide Esther teleurgesteld. „De andere meisjes zijn zoo dom en denken
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alleen aan haar hoeden en jurken. Zij hinken of raketten veel liever dan dat zij van de „Veertig dieven"
lezen. Het kan hen niet schelen een heel jaar in
dezelfde klas te blijven, en ik, o het maakt me razend
dat ik zoo langzaam vorder! Ik zou het werk met
gemak in drie maanden kunnen leeren. Ik wil alles
weten, om onderwijzeres op onze school te worden."
„En weet je onderwijzeres alles?"
„0 ja! Zij weet wat elk woord beteekent en alles
van vreemde landen."
„En zou je graag onderwijzeres willen zijn?"
„Als ik maar knap genoeg kon zijn!" zuchtte Esther.
„Maar, zie je, de onderwijzeressen op onze school zijn
heusche dames, zij gaan, o zoo keurig gekleed, met
bonten kragen en handschoenen met zes knoopen. Dat
zou ik nooit kunnen betalen, want al verdiende ik vijf
shilling in de week, zou ik het grootste deel er van
voor vader en de kinderen moeten geven."
„Maar als je je best doet zullen misschien een paar
groote dames, bijv. de Rothschilds, mooie kleeren voor
je koopen; ik hoor dat ze heel lief zijn voor knappe
kinderen."
„Neen; dan zouden de andere onderwijzeressen
weten dat ik giften aannam en ze zouden met me spotten.
Ik hoorde juffrouw Hyams den draak steken met een
onderwijzeres, omdat ze dezelfde japon droeg als verleden jaar. Ik denk eigenlijk toch niet dat ik het prettig
zou vinden onderwijzeres te zijn, hoewel het heerlijk
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moet wezen in den winter met den rug naar het vuur
te kunnen staan. De meisjes zouden te weten komen
"
Hier hield Esther blozend op.
„Wat, lieve ?"
„Wel, van vader," zeide Esther op gedempten toon.
„Zij zouden hem zien verkoopen op de Laan en ze
zouden niet doen wat ik hen zeg."
„Gekheid Esther! Ik geloof dat de vaders van de
meeste onderwijzeressen even erg, ik bedoel even arm
zijn. Daar heb je den vader van juffrouw Hyams zelf."
„0 Debby, als dat maar zoo is! Bovendien, als ik vijf
shilling in de week verdiende, zou ik vader een nieuwe
jas kunnen koopen, he ? En dan zou hij niet in de Laan
citroenen of franje behoeven te verkoopen, niet waar ?"
„Neen, mijn kind. Ik voorspel je, dat je onderwijzeres zult worden en, — wie weet? — misschien wordt
je .nog hoofdonderwijzeres!"
Esther liet een kort lachje van verrukking hooren,
met iets van een snik er in.
„Ik! Ik zou dan rond gaan en al de onderwijzeressen aan hun werk houden. En als ik hen betrapte op
babbelen! Ik ken hun streken."
,.Je schijnt goed op je onderwijzeressen te letten.
Roep je haar wel eens tot verantwoording wegens
babbelen?" vroeg Debby glimlachend.
„Nee, nee," protesteerde Esther heel ernstig. „Ik
hoor hen gaarne babbelen. Als mijn onderwijzeres en
juffrouw Davis, die in de kamer er naast is, en een
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paar andere onderwijzeressen bij elkaar komen, dan
leer ik, o zooveel, van hun gesprekken."
„Dus dan leeren ze je toch," zeide Debby lachend.
„Ja wel, maar dat staat niet op het rooster," zeide
Esther met een wijs hoofdschudden. „Het is meest
over vrijers. Had jij ooit een vrijer, Debby?"
„Je moet zulke dingen niet vragen, kind."
Debby boog zich over haar naaiwerk.
„Waarom niet?" hield Esther vol. „Als ik maar
een vrijer had, als ik volwassen ben, zou ik trotsch
op hem zijn. Ik zie het wel, je wilt me niet aankijken.
Ik ben zeker dat je een vrijer had. Was hij mooi,
zooals lord Eversmonde, of kapitein Andrew Sinclair?
Wat, huil je Debby?"
„Malle meid. Er is mij juist een vliegje in het oog
gevlogen. Het arme beestje. Het doet mij pijn en
zich zelf geen goed."
„Laat me zien, Debby!" zeide Esther. „Misschien
kan ik het nog redden."
„Neen, doe maar geen moeite."
„Wees niet zoo wreed, Debby. Je bent net zoo
slecht als Salomon, die de vleugels van vliegen aftrekt,
om te zien, of zij ook zonder dat vliegen kunnen."
„Het is nou dood. Lees nu maar verder uit „Lady
Anna's medeminnares." We hebben al zooveel tijd
verpraat. Volg mijn raad, Esther, en stop je hoofd
niet vol met gedachten over vrijers. Je bent te jong.
Nu, kind, ik ben klaar. Lees verder."
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„Waar was ik ook weer gebleven? 0, ja. „Lord
Eversmonde drukte de schoone jonge gestalte aan zijn
mannelijken boezem en drukte de eene kus na de
andere op haar rijpe jonge lippen, die ze hem hartstochtelijk teruggaf. Eindelijk herstelde zij zich en
riep verwijtend. „0 Sigismund, waarom blijf je hier
komen, als de hertog het verbiedt" — O, Debby,
weet je, vader zeide laatst dat ik niet hier moest komen."
„Neen, je moet wel komen," riep Debby driftig.
„Ik zou je nu niet meer kunnen missen."
„Vader zegt, dat de menschen zeggen dat je niet
deugt," zeide Esther onschuldig.
Debby haalde pijnlijk adem.
„Nou!" fluisterde zij.
„Maar ik zei, dat de menschen jokken. Je deugt wel"
„0, Esther, Esther!" snikte Debby terwijl ze het
ernstige kleine gezichtje kuste met een hartstochtelijkheid, die het kind verbaasde.
„Ik denk maar dat vader dat zeide," ging Esther
voort, „ omdat hij zich verbeeldt dat ik niet op Sara
en Izaak let als hij in de Sjoel is, en omdat ze zoo
kibbelen over hun verjaardag als ze samen zijn. Maar
zij slaan elkaar niet hard. Weet je wat? Ik zal Sara
hier meebrengen."
„Maar zal ze dan niet gaan huilen en zich vervelen,
als je leest en ze Izaak niet heeft om te spelen?"
„Wel neen," sprak Esther op stelligen toon. „Zij
zal Bobby gezelschap houden."
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Bobby kon het ook met kleine Sara best vinden.
Hij kende geen andere honden en onder zulke omstandigheden behelpt een verstandig dier zich met
menschelijke wezens. Hij had Debby zelf bij toeval
leeren kennen en de twee eenzamen hechtten zich aan
elkander. V6or dien tijd was Hollandsche Debby aan
groote verzoekingen onderhevig. Eens had zij zich
half uitgehongerd en bijna drie maanden lang elke
week negen stuivers weggelegd, om een achtste van
een loterijbriefje te koopen van Suikerman den sjadjan
die bij die gelegenheid zich verwaardigde notitie van
haar te nemen. Maar de fortuin bleef weg.
Debby zag hoe langer hoe minder van Esther
naarmate het weer meer naar den winter toeging, want
het kleine meisje vreesde dat haar gastvrouw zich verplicht zou gevoelen haar eten aan te bieden en de
kinderen hadden meer noodig stil te worden gehouden.
Esther placht weinig te zeggen van haar leven thuis,
hoewel Debby veel te weten kwam omtrent haar
schoolmakkers en haar onderwijzeres.
Op een zomeravond, nadat Esther onder de leiding
van juffrouw Miriam Hyams was gekomen, kwam zij
bij Debby met een ernstig gezicht en zeide:
„0, Debby, juffrouw Hyams is geen heldin."
„Niet?" zeide Debby lachend. „En je was in den
begin zoo met haar ingenomen."
„Ja, ze is heel mooi en haar hoeden zijn keurig;
maar ze is geen heldin."
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„Zoo, wat is er gebeurd?"
„Je weet, hoe heerlijk het weer den geheelen dag
was."
„Ja."
„Nou, van morgen, midden in de Bijbelles, zeide
ze tot ons. „Hoe jammer, meisjes, dat we bij dit
mooie weer den geheelen dag moeten opgesloten blijven!" — je weet, ze kan zoo aardig met ons praten.
„In sommige scholen hebben zij's zomers halve vacantiedagen op Woensdag-namiddag. Zou het niet heerlijk
zijn als we die ook hadden en in den zonneschijn in
het Victoria-park konden wandelen?" — „Nou, of het
heerlijk zou zijn, juffrouw!" riepen we allemaal. —
Toen zeide juffrouw Hyams: „Wel waarom vraag
jelui de hoofdonderwijzeres niet om vrij-af dezen namiddag? Jelui bent de hoogste klasse. Ik wed dat als
je het vraagt, de geheele school vacantie krijgt. Wie
zal het woord voeren?" — Toen zeiden al de meisjes
dat ik dat doen moest, omdat ik nummer een zat en
het best sprak. En toen de hoofdonderwijzeres in de
klasse kwam, stond ik op met een buiging en vroeg
of wij, met het oog op het mooie weer, vacantie mochten hebben. Toen zette de hoofdonderwijzeres haar
lorgnet op en haar gezicht betrok en het was alsof de
zonneschijn uit de kamer ging. En ze zeide: „Wat, na
al de vacanties die we hebben gehad, een maand met
Nieuwjaar, veertien dagen met Paschen en al de vastendagen! Ik ben verbaasd dat jelui zoo lui zijt en nog
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meer vacantie wilt hebben. Waarom neemt ge geen
voorbeeld aan je onderwijzeres? Zie juffrouw Hyams
eens!" Wij keken allemaal naar juffrouw Hyams, maar
zij zocht naar papieren in haar lessenaar. — „Zie hoe
juffrouw Hyams bezig is!" zeide de hoofdonderwijzeres. „Zij is nooit ontevreden. Zij vraagt nooit om
vacantie!" — Wij keken allemaal weer naar juffrouw
Hyams, maar zij had haar papieren nog niet gevonden.
Er was een pijnlijke stilte, je had een speld kunnen
hooren vallen; men hoorde geen kuchje, geen jurk
ritselen. Toen wendde de hoofdonderwijzeres zich tot
mij en zeide: „En jij, Esther Ansell, van wie ik altijd
zulk een goeden dunk had. Het verwondert mij dat
jij de belhamel bent bij zulk een schandelijk verzoek.
Je moest beter weten. Ik zal het onthouden, Esther
Ansell." Dit zeggende, stevende ze weg stijf en recht
als een kaars, en sloeg de deur achter zich dicht."
„Nu en wat zeide juffrouw Hyams toen?* vroeg
Debby vol belangstelling.
„Ze zei: „Selina Green, en wat deed Mozes toen
de kinderen Israels om water morden?" En ze ging
door met de les, alsof er niets was gebeurd."
„Ik zou de hoofdonderwijzeres zeggen, wie me had
opgestookt," riep Debby verontwaardigd.
„0, neen," zeide Esther het hoofd schuddend. „Dat
zou min zijn. Ze moet dat maar met haar geweten
uitmaken. Maar, o, ik wilde dat we vacantie hadden
gehad! Het zou zoo heerlijk zijn geweest in het park."
Kinderen van het Ghetto.

14

2 IO

Voor het Ghetto was het Victoria-park het park. Een
paar mijlen ver, ver genoeg om den gang er heen
tot een uitstapje te maken, was het een voortdurende
zegen voor het Ghetto. Een enkele maal begaf zich
de geheele familie Ansell, op de bube na, op een Zondagachtermiddag daarheen, Mozes droeg dan Izaak
en Sara om de beurt op zijn schouder. Esther vond
het park in alle weer heerlijk, maar vooral in den
zomer, wanneer het op den grooten vijver druk was
met de booten, wanneer de vogels tjilpten in de bladerrijke boomen en lobelias en calceolarias door de
tuinlieden in fraaie perken werden onderhouden.
Dan placht zij zich te werpen in het dikke gras en
in mystische verrukking naar den donkerblauwen hemel
te kijken en vergeten het boek te lezen dat zij had
meegenomen, terwijl de kinderen in dolle pret krijgertje speelden. Slechts eens, op een Zaterdagnamiddag,
toen haar vader niet was meegegaan, wist zij Debby
te bewegen haar gewone afzondering op te geven en
hen te vergezellen. En toen was het geen zomer, maar
laat in den herfst. Er was iets onbeschrijfelijk melancholieks in het dorre landschap. De paden lagen vol
rosse blaren en de kale boomen schudden hun naakte
armen in den wind; uit den vochtigen grond steeg een
Novembermist op, die het blauw van den hemel verduisterde met wolken, waartusschen de zon, als een roodeboot
zonder zeilen, dobberde tusschen gouden en purperen groeven en schemerige wijdgespikkelde vliezen. De vijver was
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slijkerig en weerkaatste de boomen aan den kant als
een netwerk van vuile takken. Een eenzame zwaan sloeg
de veeren en rekte den hals uit, wat zich beneden de
modderige oppervlakte in trillende omtrekken weerspiegelde. Opeens hoorde men het plassen van riemen
en het trage water werd in beweging gebracht door
een boot, waarin een heldhaftige jonge man een niet
minder heldhaftige jonge dame roeide.
Debby barstte in tranen uit en ging naar huis. En
ze zocht hierna geen andere afleiding dan bij Bobby,
Esther en het London Journal en zij spaarde zelfs nooit
meer negen shilling.

HOOFDSTUK X.
een

zwijgende

familie.

Suikerman, de sjadjan, kwam een paar dagen v6or
Poerim 's avonds in het kleine huis van twee verdiepingen, waar Esther's onderwijzeres woonde; hij droeg den
kleinen Nehemia onder de arm. Nehemia droeg schoenen en korte roode sokken. De rest van zijn beenen
was bloot. Suikerman droeg hem altijd zoo, dat men
dat merken kon. Hij zelf was netjes gekleed en daar
het geen heilige dag was stak zijn blauwe foulard uit
zijn linker jaszak, in plaats van om zijn broeksband
te zijn gebonden.
„Goeden avond juffrouw," zeide hij vroolijk.
„Goeden avond, Suikerman," zeide juffrouw Hyams.
Zij was een klein afgeleefd vrouwtje van zestig jaar
met wit haar. Ware zij vromer geweest, haar haar zou
nooit grijs zijn geworden. Maar Mirjam had reeds
lang een veto gelegd op haar moeders zwarte toer.
Juffrouw Hyams was zacht en zwalc van aard en verdroeg in stilte het geweld haar innerlijkst wezen aangedaan. De oude Hyams was sterker maar niet sterk
genoeg. Ook hij was zwijgend van aard.
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„U zult misschien opkijken," zeide Suikerman, „dat
ik in mijn mooi pak kom inloopen. Maar de zaak is,
juffrouw, dat ik het aantrok om een bezoek te brengen aan een dame. Ik kwam zoo maar eens onderweg
aanwippen."
„Wil je niet gaan zitten?" zeide juffrouw Hyams.
Zij sprak langzaam en moeilijk Engelsch; Mirjam had
haar onderhanden genomen.
„Dank u, ik ben niet moe. Maar als u het permitteert,
zal ik Nehemia een stoel geven. Daar, zit stil, of je
krijgt een patsj (klap)! Kunt u me misschien een kurketrekker leenen?"
„Met plezier," zeide juffrouw Hyams.
„Ik dank u. Ziet u, mijn zoon Ebenezer wordt aanstaanden Sjabbes over een week bar mitzvoh (aangenomen)
en misschien kom ik v6or dien tijd niet langs. Komt u?"
„Ik weet het niet," zeide juffrouw Hyam aarzelend.
Zij wist niet zeker of Miijam Suikerman wel achtte tot
hun bezoekerslijst te behooren.
„Zeg dat niet. Ik ben van plan dertien flesschen
limonade open te trekken. U moet komen, u en meneer
Hyams en de geheele familie."
„Dank u,'ik zal het Mirjam en Daniel en mijn man
zeggen."
„Best. — Nehemia rijd zoo niet op den stoel van
de juffrouw. — Heeft u gehoord van het buitenkansje
van juffrouw Jonas?"
„Neen."
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„Ze heeft bij mij in de loterij gespeeld en elf pond
getrokken."
„Hoe aardig!" zeide juffrouw Hyams, een beetje
zenuwachtig.
„Ik zou u een half briefje voor twee pond kunnen
bezorgen."
„Ik heb geen geld."
„Nou voor zes en dertig schilling. Daar nou! Dat
kost het me ingekocht."
„Als ik het kon, zou ik het graag doen, maar ik
kan niet."
„Maar u kunt een achtste nemen voor negen schilling."
Juffrouw Hyams schudde hopeloos het hoofd.
„Hoe gaat het met uw zoon Daniel?" vroeg Suikerman.
„Dat gaat nog al, dank u. Hoe maakt het uw
vrouw ?"
„Goddank goed."
„En uw Bessie?"
„Goddank goed. Is uw Daniel thuis?"
Ja."
„Goddank. Ik bedoel, kan ik hem spreken?"
„Het helpt toch niets."
„Nee, dat meen ik niet," zeide Suikerman. „Ik zou
hem zelf willen noodigen op de bar mitzvoh"
„Daniel," riep juffrouw Hyams.
Hij kwam van de achterplaats met de hemdsmou-
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wen opgestroopt, het zeepsop op zijn armen droogend.
Hij was een jonge man met een prettig gezicht en
licht blond haar, achttien maanden jonger dan Mirjam.
Er sprak wilskracht uit het onderste deel van het gelaat, zachtheid uit de oogen.
„Goeje morgen, meneer," zeide Suikerman. „Mijn
Ebenezer is Sjabbes over een week barmitzvoh; wilt u
mij de eer aandoen met uw vader en moeder na Sjoel
bij mij te komen?"
Daniel werd plotseling vuurrood. Hij had „neen" op
de lippen, maar hij hield het binnen en bracht het
ten slotte uit met een beleefde omschrijving. Zijn moeder merkte zijn bios op: bij blonde menschen is die
zeer merkbaar.
„Kom, dat moet u niet zeggen," zeide Suikerman.
„Ik ben van plan dertien flesschen limonade open te
trekken. Ik leende uw moeder's kurketrekker."
„Ik zal Ebenezer gaarne een klein geschenk zenden,
maar ik kan niet komen, heusch niet. Neem het me
niet kwalijk." Daniel keerde zich om.
„Nou," zeide Suikerman, die hem wilde verzekeren
dat hij het niet kwalijk nam, „als u een geschenk zendt,
zal het net zijn alsof u zelf komt."
„Best," zeide Daniel gedwongen vroolijk.
Suikerman pakte Nehemia onder den arm, maar bleef
op den drempel talmen. Hij wist niet hoe hij het onderwerp ter sprake zou brengen. Maar hij kreeg een inval.
„Weet u, dat ik Morris Kerlinski heb gedagvaard?"
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„Nee," zeide Daniel. „En waarom?"
„Hij was mij dertig shilling schuldig. Ik bezorgde
hem een heel mooi meisje, maar nu hij gehuwd is,
zegt hij dat ze maar een sovereign waard was. En die
bood hij me, maar ik weigerde. En hij kreegnogwel
tien pond van een Huwelijksgift-Vereeniging."
„Is het de moeite waard voor tien shilling een
schandaal over de gemeente te brengen? Dat zal nu
in al de couranten komen en sjadjan zal worden gespeld „sjatcan," „sjodkin," „sjatkin," „sjodcan," „sjotgun" en God weet hoe nog meer!"
„Ja, maar het is niet tien shilling, maar dertig shilling," zeide Suikerman.
„En u zei, dat hij een sovereign wilde geven."
, Ja wel. We waren overeengekomen voor twee pond,
tien. Ik nam de sovereign, maar alleen op af betaling."
„U moest de zaak voor het Beis-Din (Joodsche
rechtbank) brengen," zeide Daniel heftig, „of den een
of anderen Jood tot scheidsrechter kiezen. U maakt
de Joden belachelijk. Het is waar dat bij alle huwelijken geld te pas komt," voegde hij er bitter bij, „maar
het is de gewoonte van verslaggevers van rechtszittingen te beweren, dat het alleen bij de Joden voorkomt."
„Nou, ik ging tot rebbe Sjmoel," zeide Suikerman.
„Ik dacht dat hij juist de man was om uitspraak te doen."
„Waarom?" vroeg Daniel."
„Waarom? Wel hij was immers zelf sjadjan? Bij
wie zou ik anders steun zoeken!"
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„Ik zie het al," zeide Daniel, glimlachend: „uvondt
waarschijnlijk geen steun.
„Neen," antwoordde Suikerman, boos wordend bij
de herinnering. „Hij zei: we zijn niet in Polen."
„Zeer juist."
„Ja, maar mijn antwoord was hem ook niet naar
den zin," zeide Suikerman. „Ik zei: Omdat we niet
in Polen zijn, moeten we daarom niks van ons geloof
houden?" Hier werd zijn toon van verontwaardigd
vleiend. „Waarom laat u me niet een vrouw voor
u zoeken, meneer Hyams ? Ik heb verscheidene
bijzonder mooie partijen op het oog. Kom, kom, kijk
nu niet zoo boos. Wat krijg ik voor commissie, als
ik u een meisje met honderd pond bezorg!"
„Het meisje!" donderde Daniel. Toen viel het hem
in, dat hij iets humoristisch had gezegd en hij lachte.
Er was zoowel iets vroolijks, als iets mystisch in Daniel's blauwe oogen.
Maar Suikerman ging mismoedig heen. Liefde is
blind en zelfs huwelijksmakelaars zijn weleens bijziend.
De meesten, die er niets mee te maken hadden, wisten dat Daniel Hyams verliefd was op Suikerman's
Bessie. En het was zoo. Daniel had Bessie en Bessie
had Daniel lief. Maar Bessie sprak niet, omdat zij een
vrouw was en Daniel sprak niet omdat hij een man
was. Het waren stille menschen, de Hyams. Zij droegen alien hun kruis zwijgend, zelfs thuis. Mirjam zelf,
die het minst teruggetrokken was, gaf niet den indruk
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dat ze niet zooveel mannen kon krijgen als ze maar
hebben wilde. Zij stelde zulke hooge eischen — dat
was de zaak. Daniel was trotsch op haar, op haar
positie en haar knapheid en hij rekende er stellig op,
dat ze een even goed huwelijk zou doen als ze zich
goed kleedde. Hij verwachtte niet dat zij iets zou bijdragen tot de huishoudelijke uitgaven, want hij was
zich bewust breede schouders te hebben. Op die schouders droeg hij zijn vader en zijn moeder, beiden halve
invalieden. In de kwade jaren van openlijke armoede
was Hyam glazenmakersknecht geweest, maar dit werd
onhoudbaar naarmate Mirjam's vooruitzichten verbeterden. Het was gedeeltelijk om harentwil, dat Daniel ten
slotte zijn ouders geheel in werkeloosheid onderhield
en niet met Bessie sprak. Want hij was maar bediende
in een magazijn van nouveaut£s en van vijf en veertig shilling in de week kan men niet met twee huis
houdingen fatsoenlijk rondkomen.
Bessie was een aardig meisje en het lag in den aard
der dingen, dat zij niet lang ongetrouwd zou blijven. Er
kwam een nacht dat Daniel niet sliep — geen witte nacht,
zooals de Franschen het noemen, maar eer een nacht
van tranen. Den volgenden morgen was hij besloten
van Bessie af te zien. In plaats daarvan zou hij vrede
hebben. Zoo hij dien niet dadelijk kreeg, hij wist dat
die niet zou uitblijven; want hij had vroeger al geworsteld en zijn belooning gevonden. Dat was op zijn
achttiende jaar, toen hij ontwaakte tot de heerlijkheden
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der vrije gedachte en hij besefte het slachtoffer te zijn
van den Sabbath-Moloch, aan wien vaders hun kindederen opofferen. De eigenaar van het magazijn van
nouveaut6s was een Jood, die op Zaterdag sloot. Ware
het niet om dat anachronisme van den Zaterdag als
een heiligen dag te beschouwen, waar er een Zondag is om te luieren, Daniel zou tal van hoogere
carrieres voor zich open hebben gevonden. Later, toen
de vrije gedachte haar invloed begon te verliezen (dat
was nadat Daniel Bessie had leeren kennen), vond hij,
hoewel hij nimmer weer in de ouderlijke bekrompenheid verviel, dat de verfoeide Sabbath zijn leven heiligde.
Het maakte het leven tot een bewust vrijwillig offer,
aan een ideaal gebracht, en de belooning was eens in
de week een gevoel van wijding. Daniel zou dit niet
hebben kunnen beschrijven; ook sprak hij er niet over,
wat jammer was. Eens en ook slechts eens had hij
in de gisting van het vrijdenken zijn gemoed ontkurkt
en het had met veel schuim overgeloopen en van dien
tijd af vertoonden de oude Mendel Hyams en zijn
vrouw Beena nog gerimpelder voorhoofden aan een
wereld, die hun te machtig was. Indien Daniel zijn
woorden had ingetrokken en had gezegd, dat hij gelukkiger was door het vernietigen van zijn vooruitzich
ten, zou hun gang minder lusteloos zijn geweest. Maar
hij was een zwijgend man.
„U moet naar Suikerman gaan, moeder," zeide hij. „U
en vader. Ik heb dien namiddag een andere afspraak."
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Dat was een onnoodige leugen voor zulk een stil man.
„Hij wil liever niet met ons worden gezien," dacht
Beena Hyams. Maar zij zweeg.
„Hij heeft het mij nooit vergeven, dat ik hem in
een magazijn van modeartikelen plaatste," dacht Mendel
Hyams, toen zijn vrouw het hem zeide. Maar hij zweeg.
Het hielp niets er met zijn vrouw over te spreken.
Deze twee hadden in hun huwelijk veeleer hun vreugd
gedeeld dan hun verdriet. Zij waren veertig jaren getrouwd geweest en hadden nimmer een vertrouwelijk
oogenblik gehad. Hun huwelijk was een contract geweest. Veertig jaren geleden, in Polen, was Mendel
Hyams op zekeren morgen wakker geworden met een
gezicht naast zich op het kussen, dat hij nooit te voren had gezien. Zelfs op den bruiloftsdag had hij zijn
bruid niet mogen zien. Dat was zoo het gebruik van
het land in dien tijd. Beena schonk haar man vier
kinderen, waarvan de twee oudste stierven; maar het
huwelijk verwekte geen liefde, die dikwijls bij dergelijke
vereenigingen achterna komt. Beena was een oppassende
huisvrouw en Mendel Hyams zorgde trouw voor haar,
zoolang zijn kinderen het hem lieten doen. De liefde vloog
nimmer uit het raam, want zij was nimmer in de woning.
Zij praatten niet veel met elkaar. Beena deed het
huiswerk, zonder de hulp van een dienstmeisje, zooals
de buren er een hadden. In zijn gedwongen ledigheid,
troostte Mendel zich met zijn godsdienst, op zich zelf
een beroep. Zij waren een zwijgend paar.
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Als men zestig jaren telt, is er niet veel kans dat
een zwijgen van veertig jaar aan deze zijde van het
graf wordt verbroken. Voor zoover het zijn persoonlijk
geluk gold, bleef er voor Mendel nog slechts 66n hoop
in de wereld over — te Jeruzalem te sterven. Zijn gevoel voor Jeruzalem was eenig. Alles van den vervolgden Jood en van den door het leven gehavenden mensch
in hem vereenigde zich om aan Sion den glans bij te
zetten, dien het in gewijde droomen heeft, het te omgorden met de regenbogen door bittere tranen gevormd. En hiermede ging de vrees gepaard, dat wanneer hij elders begraven werd, wanneer de laatste bazuin weerklonk, hij onder de aarde en de zee naar
Jeruzalem zou moeten rollen, het rendez-vous der
Opstanding.
Elk jaar, aan de Paasch-tafel, gaf hij zijn hoop
lucht. „Het volgend jaar te Jeruzalem." In haar binnenste herhaalde Mirjam dezen wensch. Zij besefte dat
zij meer van hem zou houden op een afstand. Voor
Beena Hyams was er slechts 66n hoop in de wereld
over — te sterven.

HOOFDSTUK XI.
het

poerim-bal.

Sam Levine kwam op tijd terug voor het Poerim-bal. Malke was op reis en hij kon dus gerust op
Sabbath komen. Sam en Lea haalden Hanna met een
rijtuig af, want het plaveisel was niet gunstig voor
dansschoenen, en het drietal reed naar de Club, geen
zesde van een mijl ver.
De Club was het Volkspaleis van het Ghetto, maar
dat de heffe der bewoners er buiten bleef bleek voldoende uit het feit, dat er Engelsch werd gesproken.
Zelfs de benedenste laag was een van tweede formatie —
de kinderen van immigranten — terwijl de opperste
laag grensde aan den lageren middenstand, aan den
zoom van het Ghetto. Het was een prettige plaats,
waar jonge mannen en meisjes op gelijken voet met
elkander verkeerden, waar voortdurend gebiljart en geflirt en gemusiceerd en gelachen en gepraat werd en
limonade en koekjes nooit van den vloer waren; een
hemel waar huwelijken tot stand kwamen, boeken werden geleend en couranten gelezen. Het gespierde Jo-
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Hoe ze alles van hun verdiensten bekostigden, was
een van de vele mirakelen in de Joodsche geschiedenis. Want maatschappelijk en zelfs in vele gevallen
financieel, stonden zij alleen gelijk met den Christen
handwerksman. Deze jonge mannen in hun gekleede
jassen waren korte begrippen van 66n kant der Joodsche maatschappij. Niet in elk opzicht evenwel waren
zij beter dan de Zonen van het Verbond; de primitieve manieren en de vroomheid van den vreemden
Jood waren vervangen door een vernis van goedkoope
beschaving en lauwheid in het in acht nemen van godsdienstige gebruiken.
Het was een vroolijke partij, bijna een familie-reunie,
niet alleen omdat de meeste dansers elkander kenden,
maar omdat „heel Israel broeders zijn" — en zusters.
Zij dansten zeer opgewekt, niet rumoerig; de quadrilles
werden symmetrisch uitgevoerd, want ieder kende zijn
pas, de walsen met rythmische bevalligheid. Wanneer
de muziek populair was, dan werd er meegezongen.
Na het souper werden de voetjes vlugger, het lachen
en praten luider, maar de grenzen van het decorum
werden nimmer overschreden. Een paar Hollandsche
dansers beproefden de meer gymnastische methode in
te voeren, die in hun eigen Clubs in zwang was, maar
de stemming in de zaal was tegen hen. Hanna danste
weinig; zij was vrijwillig een muurbloem, want ze zag
er stralend uit in haar kleed van Indische zijde en iets verfijnds in het tengere mooie meisje trok de „beaux" van de
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Club aan. Maar zij danste slechts een verplichten dans
met Sam en een wals met Daniel Hyams, die met
zijn zuster was meegekomen, alhoewel hij geen rok
had, die goed bij haar elegant costuum paste. Hanna
ving een vrij onvriendelijken blik op van de mooie
Bessie Suikerman, die de arme Daniel zijn best deed
in het gedrang niet te zien.
„Is uw zuster al geengageerd ?" vroeg Hanna, om
maar iets te zeggen.
„Als dat zoo was, zoudt u het wel weten," zeide
Daniel, zoo onthutst kijkend dat Hanna zich zelf verwijten maakte over haar dwaze vraag.
„Wat danst ze goed!" haastte zij zich te zeggen.
„Niet beter dan u," zeide Daniel galant.
„Ik zie dat complimenten behooren tot de modeartikelen waarin u handelt. Keert u om?" voegde zij
er bij, toen ze in een lastig hoekje kwamen.
„Ja — maar niet mijn complimenten," zeide hij
lachend. „Mirjam leerde me dansen."
„Dat doet me denken aan Mirjam bij de Roode
zee dansend," zeide zij lachend om den dwazen inval.
„Zij speelde immers op een rinkelbom, niet waar!"
vroeg hij. „Ik beken dat ik niet weet wat dat is."
„Ik denk een soort van tambourijn," zeide Hanna
vroolijk, „en ze zong omdat de kinderen Israel's waren gered."
Beiden lachten hartelijk, maar toen de wals gedaan
was, keerde ieder voor zich tot zijn somber gepeins
Kinderen van het Ghetto. I.
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terug. Tegen het souper, midden in een quadrille,
merkte Sam eensklaps Hanna's verlatenheid op; hij
kwam met een langen, gebruinden, netten jongen man
in een gekleede jas tot haar, mompelde iets van een
voorstelling en snelde toen terug naar de veeleischende Lea.
„Neem me niet kwalijk, ik dans niet heden avond,"
zeide Hanna koel, toen de vreemdeling haar lijst der
dansen vroeg.
„Nou, daar heb ik maar half spijt van," zeide hij
met een gullen lach. „Ik moest het u vragen, ziet u.
Maar ik zou me niet op mijn gemak gevoelen, als ik
tegen zulk een troep chieke lui aanbonsde."
Er was iets in zijn taal en toon, dat Hanna, ondanks zichzelf, aangenaam aandeed. Ze keek wat
vriendelijker toen ze zeide: „Heeft u dan nooit aan
zulk een partij meegedaan?"
„0, ja, zes of zeven jaar geleden, maar alles is zoo
veranderd. Zij hebben de Club immers verbouwd, niet
waar? Er waren maar weinigen die een gekleede jas er
op na hielden in die dagen, voordat ik naar de Kaap
ging. Ik ben pas sedert gisteren terug, iemand gaf
me een kaartje en ik kwam zoo maar eens inloopen
uit oude herinnering."
Een niet sympathiek toehoorder zou in de laatste
woorden iets neerbuigends hebben opgemerkt. Hanna
hoorde het er uit, want de mededeeling dat de jonge
man van de Kaap was teruggekeerd, verkilde al haar
ontwakende sympathie. Zij was opnieuw tot ijs bevroren.
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Hanna kende hem wel — „den jongen man uit de
Kaap." Hij was een meer en onaangenamer ontwikkeld
specimen van den jongen man in een gekleede jas.
Hij had Zuid-Afrikaansch geld in zijn beurs; of hij er
op een eerlijke manier aangekomen was of niet, daar
vroeg niemand naar; het feit was dat hij het had.
Soms werd het in beslag genomen, op grond dat hij
op onwettige wijze diamanten of wat ook had gekocht,
in dat geval echter keerde de jonge man niet uit de
Kaap terug. Maar, om hem recht te laten wedervaren,
het geheim van zijn succes lag niet zoozeer in oneerlijkheid, dan in de gelegenheid om energie te ontwikkelen in nog niet geexploiteerde streken. Bovendien
behoefde hij niet den schijn te bewaren, daalde hij tot
het geringste werk af en werkte hij zoo lang en zoo
hard, dat hij waarschijnlijk evenveel geld in zijn eigen
land zou hebben verdiend, als hij den moed daartoe
had gehad. Hoe dit zij, hij had het geld en, daarmede
gewapend, stevende de jonge man naar Engeland, zijn
afgelegde deftigheid hernemend met verschillende extralagen van verwaandheid. Mooie Jodinnen, op zijn
prachtigst uitgedost, spoedden zich, overdrachtelijk
gesproken, naar de haven om den reiziger te verwelkomen, want zij wisten dat hij een keuze uit hen zou
doen. Er waren verschillende varieteiten van „den jongen
man uit de Kaap" — al naar gelang van definancien —
maar hetzij hij in zijn eigen stand trouwde of hooger
op, hij was altijd getrouw aan de tradities van. zijn
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volk en dat minder uit godsdienstige beweegredenen,
dan door erfelijk instinct. Evenals de jonge man in de
gekleede jas, hield hij de Christin voor koud en stijf.
Volgens hem hadden alle jiddisje meisjes die warmte
en „chic," die, onder Christenen, slechts enkele actrices
en caf6-chantant artisten aangeboren was — en deze
waren nog waarschijnlijk Jodinnen. En op tooneelgebied
sprak zulk een jong man als iemand van gezag. Misschien, hoewel hij zich nauwelijks er van bewust was,
lag aan zijn afkeer de zekerheid ten grond, dat een
Christen meisje geen visch kon bakken. Zij mocht verrukkelijk zijn om op alle manieren mee teflirten, maar
zij was niet geschapen om hem blijvend gelukkig te
maken.
Aldus de voorstelling, die Hanna zich had gevormd
van „den jongen man uit de Kaap." Deze laatstevertegenwoordiger van het soort had, op den koop toe,
een gunstig uiterlijk. Het viel niet te ontkennen dat
hij goed gebouwd was, dat hij een mooien kop had
en een mooien knevel. Een goed uiterlijk alleen was
nog geen bewijs van aanmatiging en verwaandheid,
maar het bovengenoemde geld er bij —. Zij wendde
het hoofd af en keek met veel belangstelling naar de
passen van de Lanciers.
„Daar zijn mooie meisjes in die quadrille," zeide hij
bewonderend.
De jonge man was blijkbaar niet van plan heen te
gaan.
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Hanna was zeer ontstemd. „Ja," zeide ze bits; „welke
zou u willen hebben?"
„Ik zou niet gaarne tot jaloerschheid aanleidinggeven,"
zeide hij eventjes lachend.
„Ingebeelde gek!" dacht Hanna. „Hij begrijpt niet
eens dat ik hem voor den mal houd!" En luide: „Niet?
Maar u kunt toch niet met allemaal tegelijk trouwen."
„ Waarom zou ik trouwen?" vroeg hij op denzelfden
luchtigen toon, waarin evenwel iets van verbazing klonk.
„Is u dan niet naar Engeland teruggekomen om
een vrouw te zoeken! De meeste jonge mannen doen
dat, tenzij ze zich een/vrouw naar Afrika laten uitvoeren."
Hij lachte hartelijk en keek haar aan, denkend dat
ook zij zou lachen, maar zij hield de oogen afgewend. Beiden stonden met den rug naar den muur en
hij kon alleen haar profiel zien en opmerken hoe
bevallig haar hoofd stond op den warm getinten nek,
die afstak tegen het witte lijf van haar japon. Zijn heldere lach vermengde zich 'met de vroolijke muziek
van de quadrille.
„Nu, ik vrees dat ik een uitzondering zal zijn,"
zeide hij.
„U vindt misschien geen meisje goed genoeg," kon
zij niet nalaten te zeggen.
„0! waarom denkt u dat?"
„Of misschien is u al getrouwd?"
„0 neen," zeide hij ernstig. „U zeker ook niet?"
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„Jk?" vroeg ze. Daarna, na een nauwelijks merkbare
pauze: „Natuurlijk."
De inval zich voor een getrouwde vrouw uit te
geven, wat zij in theorie was, kwam plotseling bij haar
op en haar zin voor scherts werd er onweerstaanbaar
door gepakt. Zij herinnerde zich dat de aard van den ring
aan haar vinger door haar handschoen niet kenbaar
was en dat verhoogde de pret nog.
„0," was al wat hij zeide, „ik had uw naam niet
goed gehoord."
„Ik den uwen met," antwoordde zij ontwijkend.
„David Brandon," gaf hij aanstonds ten antwoord.
„Een mooie naam," zeide ze, zich lachend tot hem
wendend; zij gevoelde zich bepaald warmer jegens hem
gestemd door het heerlijke vooruitzicht hem voor den gek
te houden. „Hoe ongelukkig dat ik de kans heb
verloren hem te krijgen!"
Het was voor het eerst dat ze lachte en hij bewonderde het spelen van het licht om de lijnen van haar
mond, tusschen de schaduwen van de zachte donkere
huid, in de zwarte diepten der oogen.
„Hoe ongelukkig voor mij," antwoordde, hij ook
lachend.
„0, ja, natuurlijk," sprak ze het hoofd licht schuddend; „er is geen gevaar bij dat nu te zeggen."
„Het zou me niet kunnen schelen als er wel gevaar
bij was."
„Het is gemakkelijk de slang te streelen, als haar
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giftanden zijn uitgetrokken," antwoordde zij lachend.
„Welk een zonderlinge vergelijking!" riep hij uit.
„Maar waar gaan alle menschen heen? Alles is toch
niet al afgeloopen, hoop ik."
„Waarom zoudt u langer willen blijven? U danst
toch niet."
„Juist daarom — tenzij ik met u danste."
„En dan zoudt u willen heengaan?" riep zij met
voorgewende verbolgenheid uit.
„Ik zie dat u me te machtig is," sprak hij neerslachtig. „Hard werken onder de Boeren maakt iemand
een beetje achterlijk in complimentjes."
„Achterlijk," zeide Hanna, met grooten ernst. „Ik
vind dat u veel complimenteuzer is dan u het recht heeft
te zijn jegens een getrouwde vrouw."
Zijn gelaat betrok. „0, ik bedoelde niets kwaads,"
zeide hij verontschuldigend.
„Natuurlijk," antwoordde Hanna.
De arme jongen werd hoe langer hoe rooder en
verlegener. Hanna had nu bepaald sympathie met hem,
zoo in haar schik was ze over haar vernedering van
den jongen man uit de Kaap.
„Ik zal nu maar afscheid van u nemen," zeide hij
onhandig. „Ik mag zeker niet vragen of ik naast u
mag zitten aan het souper. Uw man zal dat voorrecht
niet opgeven."
„Dat denk ik ook niet," antwoordde Hanna lachend,
„al stellen mannen hun voorrechten niet altijd op prijs."
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„Het zou me aangenaam zijn, als de uwe het niet
deed," riep hij uit
„Dank voor uw goede wenschen voor mijn huiselijk
geluk," zeide zij op strengen toon.
„Och, waarom legt u toch alles wat ik zeg ver
keerd uit?" sprak hij: „U moet me wel voor een
verschrikkelijken sjlemiel houden, dat ik er zoo dikwijls in
loop, In elk geval hoop ik u nog weleens te ontmoeten."
„De wereld is klein," herinnerde zij.
„Ik wou dat ik uw man kende," zeide hij droevig.
„Waarom?" vroeg Hanna onnoozel.
„Dan zou ik hem een bezoek kunnen brengen,"
zeide hij glimlachend.
„Maar u kent hem," liet zij zich ontvallen.
„Ja? Wie is het? Ik denk van neen!" riep hij uit.
„En hij stelde u aan mij voor!"
„Sam!" riep de verbaasde David.
„Ja."
„Maar —", zeide David half ongeloovig, half verwonderd. Hij had zeker nooit gedacht dat Sam zoo
verstandig zou zijn geweest een vrouw als Hanna te
kiezen, of zulk een vrouw waardig kon zijn geweest.
„Maar wat?" vroeg Hanna, met bekoorlijke naieveteit.
„Hij zei — ten minste ik denk dat hij zei — ik
verstond dat hij mij aan juffrouw Salomon voorstelde,
als zijn aanstaande vrouw."
Salomon, zoo heette Malke's eerste man en dus
ook Lea.
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„Precies," zeide Hanna eenvoudig.
„Maar hoe kan — ?" stamelde hij.
„Zij was zijn aanstaande vrouw," verklaarde Hanna,
alsof ze de natuurlijkste zaak van de wereld vertelde,
„v6ordat hij met mij trouwde, ziet u?"
„Neem me niet kwalijk, zoo ik ongeloovig scheen.
Ik dacht heusch dat u gekscheerde."
„Wat deed u dat denken?"
„Wel," flapte hij uit, „hij sprak er niet van dat hij
getrouwd was en daar ik hem voortdurend met haar
zag dansen —"
„Hij meent waarschijnlijk dat hij haar eenige vergoeding verschuldigd is," zeide Hanna onverschillig.
„Het zou me niet verwonderen zoo hij met haar in
plaats van met mij soupeerde."
„Daar is hij ; hij dringt naar het buffet. Ja, hij heeft
haar aan den arm."
„U spreekt van haar alsof ze zijn tephielien (bidriem)
is," zeide Hanna glimlachend. „Het zou jammer zijn
hen te storen. Als u dus wilt, kunt u me aan uw arm
hebben, zooals u het noemt."
Het gezicht van den jongen man straalde van plezier, te grooter omdat het onverwacht was.
„Ik ben zeer blij zulke tephielien aan mijn arm te
hebben, zooals u het noemt," antwoordde hij. „Ik ver~
beeld me dat ik heel wat froomer zou zijn als mijn
tephielien zoo waren."
„Hoe, is u niet froorn?" zeide ze, terwijl ze zich voeg-
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den bij den optocht van hongerigen, onder wie zij Bessie
Suikerman aan den arm van Daniel Hyams opmerkte.
„Neeii, ik ben heelemaal goddeloos," was zijn antwoord. „En wat tephielien aangaat, ik ben bijna vergeten hoe men die legt."
„Dat is leelijk," sprak zij, hoewel hij uit haar toon
niet kon opmerken hoe ze zelf over de zaak dacht.
„Och," zeide hij welgemoed, „iedereen is even slecht.
Al de oude vroomheid schijnt er uit te gaan. Het is
Poerim, maar hoevelen zijn er die — hoe heet het
ook weer — de Megillah (boek van Esther) hebben
hooren lezen? Er is waarachtig van avond hier een
geestelijke met bloot hoofd. En ik zou wel willen weten
hoevelen voor het souper hun handen zullen wasschen,
of daarna zullen bensjen. Het is al mooi als het eten
kosjer is en er geen sandwiches met ham zijn. Beware
me, wat zou mijn oude vader, ole besjolom, zich aan zulk
een partij als deze geergerd hebben!"
„Ja, het is vreemd hoe Joden zich over hun godsdienst schamen buiten de Synagoge," zeide Hanna
peinzend. „ Als toijn vader hier was, zou hij na het souper zijn hoed opzetten en be?isjen, al was er geen tweede
man in de zaal om met hem mee te doen."
„En ik zou dat in hem waardeeren," zeide David
ernstig, „al beken ik dat ik zelf zijn voorbeeld niet zou
volgen. Hij is natuurlijk een van de oude school."
„Mijn vader is rebbe Sjmoel," zeide Hanna met
waardigheid.

2
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„0, zoo!" riep hij niet zonder verbazing uit. „Ik
ken hem heel goed. Hij placht mij te bensjen toen ik een
jongen was en dat kostte hem telkens een halven stuiver. Een uitstekend man !"
„Het doet mij genoegen dat u dat vindt," zeide
Hanna, blozend van plezier.
„Natuurlijk komen al die vreemdelingen nog altijd bij
hem om vragen te doen?"
„0, ja, ze zijn nog altijd even vroom."
„Ze zijn arm," merkte David op. „Het zijn altijd de
armsten aan wereldsche bezittingen, die het rijkst zijn
aan geloof."
„Nu, is dat niet een vergoeding?" antwoordde Hanna
met een zucht. „Maar volgens mijn vader is de zaak
eer, dat zij, die de meeste financieele moeilijkheden hebben ook de meeste godsdienstige bezwaren hebben."
„0, ik denk dat zij tot uw vader komen, zoowel om
de eerste als om de laatste uit den weg te Rumen."
„ Vader is zoo goed," zeide ze eenvoudig.
Zij hadden nu wat te eten gekregen en voor een
paar minuten werd de dialoog een van kauwen alleen.
„Eigenlijk," zeide hij in den loop van het maal, „zie
ik in dat ik u niet had moeten vertellen hoe goddeloos
ik ben. Ik heb me daarmede ook in de vingers gesneden."
„Wel neen, waarom?"
„Omdat u de dochter is van rebbe Sjmoel."
„Gekheid! Ik vind het prettig dat de menschen zeg-
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gen wat ze meenen. Bovendien, u moet niet denken
dat ik zoo /room ben als mijn vader!"
„Dat doe ik ook niet. Niet precies," zeide hij lachend.
„Ik weet dat er een of andere gezegende oude wet is,
waardoor vrouwen niet dezelfde kans hebben zich in dit
opzicht te onderscheiden als mannen. Ik herinner me
flauw een gebed te hebben gezegd, waarin ik God
dankte, die mij niet tot een vrouw had gemaakt."
„Dat is zeker lang geleden," zeide zij schalksch.
„Ja, toen ik een jongen was," erkende hij. Toen trof
beiden het vermakelijke van dat dankgebed voor den
tijd en zij lachten.
„U heeft immers een ander dankgebed, niet waar?"
vroeg hij.
, Ja, ik moet God danken die mij naar zijn wil heeft
geschapen."
„Met dat al schijnt u niet tevreden," zeide hij getroffen door iets in haar toon.
„Hoe kan een vrouw tevreden zijn?" vroeg zijflink
opkijkend. „Zij heeft geen stem in het bepalen van
haar lot. Zij moet de oogen dicht doen en den mond
open en slikken wat het God behaagt haar te zenden."
„Best, doe uw oogen dicht," zeide hij, legde zijn
hand er op en gaf haar een bonbon, waardoor het
gesprek weer een luchtiger karakter aannam.
„Dat moet u niet doen," zeide zij. „Verbeeld u dat
mijn man u zag?"
„0, malligheid," riep hij uit. „Ik weet niet hoe het
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komt, maar ik kan maar niet begrijpen dat u eengetrouwde vrouw is."
„Speel ik mijn rol dan zoo slecht?"
„U speelt dus een rol?" riep hij driftig.
Zij schudde het hoofd. Zijn gezicht betrok weer en
zij moest wel de verandering opmerken.
„Neen, het is een harde werkelijkheid," zeide ze. „Ik
wou dat het niet zoo was."
Het scheen een stoute bekentenis, maar ze was gemakkelijk te begrijpen. Sam was een schoolmakker van
hem geweest en David had geen hoogen dunk van
hem gehad. Hij zweeg een oogenblik.
„Is u niet gelukkig?" vroeg hij zacht.
„Niet in mijn huwelijk."
„Dan moet Sam een ellendige vent zijn," riep hij
verontwaardigd. „Hij weet niet hoe hij met u moet
omgaan. Hij moest op zijn kop hebben om dat flirten met die dikke juffrouw in het rood."
„0, u moet niet op haar afgeven," zeide Hanna,
haar aandoeningen, die niet zuiver van vroolijken aard
waren, trachtend te beheerschen. „Zij is mijn liefste
vriendin."
„Zoo gaat het altijd," sprak David orakelachtig. „Maar
hoe kwam u er toe met hem te trouwen!"
„Door een toeval," zeide zij onverschillig.
„Toeval!" herhaalde hij, de oogen wijd open.
„Och ja, het doet er niet toe," zeide Hanna in
gedachten den lepel naar haar mond brengend. „Mor-
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gen word ik van hem gescheiden. Pas op! U brak
bijna dat bord."
David staarde haar met open mond aan.
„U wordt morgen van hem gescheiden?"
„Ja, is dat zoo vreemd?"
„0," zeide hij, na haar een poos in het kalme gelaat te hebben gestaard, „nu weet ik zeker dat u al
dien tijd den draak met me hebt gestoken."
„Mijn beste meneer Brandon, waarom wilt u toch
met alle geweld een leugenaarster van mij maken?"
Hij was genoodzaakt andermaal zijn excuus te maken
en werd zulk een toonbeeld van verwarring en verlegenheid, dat Hanna eindelijk haar ernst niet langer kon
bewaren en haar vroolijk geschater vermengde zich met
het gerinkel van de borden en het gegons der stem men.
„Ik moet wel medelijden met u hebben en u de zaak
verklaren," zeide zij, „maar beloof mij dat het niet
verder zal gaan. Alleen ons klein kringetje weet er van
en ik zou liever niet tot spot zijn van de geheele Laan."
„Natuurlijk beloof ik het u," zeide hij met warm te.
Zij hield zijn nieuwsgierigheid op de qui vive, om
nog langer de pret er van te hebben, maar vertelde
hem ten slotte alles, terwijl hij herhaaldelijk uitroepen
van verbazing deed hooren.
„Wel, heb ik van mijn leven!" zeide hij ten laatste.
„Stel u een godsdienst voor waarvan de wetten slechts
aan twee percent van zijn belijders bekend zijn. Ik
verbeeld me dat we zoo met de Engelschen zijn ver-
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mengd, dat het ons nooit in het hoofd komt dat we
onze eigen huwelijkswetten hebben, evenals de Schotten. In elk geval, ik ben heel blij en ik feliciteer u."
„Waarmee?"
„Dat u niet werkelijk met Sam getrouwd is."
„Nu, ik moet zeggen dat u een mooie vriend is. Ik
feliciteer mezelf niet; dat kan ik u wel zeggen."
„Zoo?" zeide hij met teleurstelling in zijn stem.
Zij schudde zwijgend het hoofd.
„Waarom niet?" vroeg hij bezorgd.
„Om u de waarheid te zeggen, dat gedwongen huwelijk was mijn eenige kans om een man te krijgen,
die niet vroom was. Kijk niet zoo verbaasd. Ik nam
geen aanstoot aan uw goddeloosheid, u moet het niet
nemen aan de mijne. Ziet u, we hebben zooveel godsdienst thuis, dat ik, als ik ooit trouwde, wel een beetje
verandering zou willen hebben."
„Ha, ha, ha! U is dus niet als de rest. Nouhetis
flink van u dat te bekennen."
„Dat zie ik niet in. Ik hang gelukkig niet van een
godsdienst af voor mijn bestaan. Ik weet dat vader een
heilige is, maar hij slikt alles wat hij in zijn boeken
ziet, precies zooals hij alles slikt wat moeder en ik op
zijn bord doen, en met dat al —."
Zij was op het punt van Levi's tekortkomingen te
spreken, maar hield zich tijdig in. Zij had het recht
niet een andere ziel dan de hare bloot te leggen en
ze wist niet waarom ze dat deed.
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„U wilt toch niet zeggen dat uw vader u zou verbieden met een man te trouwen van wien u hieldt,
alleen omdat hij niet froom was."
„Ik ben daar zeker van."
„Maar dat zou wreed zijn."
„Hij zou dat niet vinden. Hij zou denken dat hij
mijn ziel redde en hij kan zich niet voorstellen dat
iemand, die de schoonheid der Wet heeft leeren kennen, niet het juk er van zou willen dragen. Hij is de
beste vader van de wereld, maar, wanneer het't geloof
geldt, kunnen de beste menschen hard worden als steenen. U kent mijn vader niet zooals ik hem ken. Maar,
afgezien daarvan, zou ik zelf niet met een man willen
trouwen, die mijn vaders positie zou bemoeilijken. Ik
zou een kosjere huishouding moeten voeren, anders
zouden de menschen er schande van spreken."
„En- zoudt u het niet doen, als u uw eigen zin kondt
volgen ?"
„Ik weet niet wat ik zou doen. Het lijkt me iets
ondenkbaars mijn eigen zin te doen. Ik denk dat ik
misschien een beetje van levenswijze veranderen zou.
Die eeuwigdurende ceremonien vervelen me zoo verschrikkelijk, altijd dat borden en schalen wasschen!
Het is misschien allemaal voor ons welzijn, maar het
verveelt me zoo !"
„Ik voor mij heb niet zooveel bezwaar tegen dat
kosjere. Ik eet altijd kosjer vleesch als ik het kan krijgen, ten minste als het niet zoo beestachtig taai is,
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zooals het soms zijn kan. Natuurlijk is het ongerijmd
te verwachten, dat een man het zonder vleesch zou
stellen wanneer hij op reis is, alleen omdat het niet op
de jiddisje manier is geslacht. Bovendien we weten
toch waarachtig heel goed, dat de menschen die juist
op die dingen heel stipt zijn, er geen been in vinden
te zwendelen, hun huizen in brand te steken en andere
slechte dingen te doen. Ik zou voor geen geld van de
wereld een Christen willen wezen, maar ik zou gaarne
een beetje meer gezond verstand in onzen godsdienst
zien; onze godsdienst moest meer naar de eischen van
den tijd zijn ingericht. Als ik ooit trouw, zou ik willen
dat mijn vrouw alleen het hoogere van de Joodsche
wet naleefde. Let wel, niet uit traditie, maar uit overtuiging."
David hield plotseling op, verbaasd over zijn eigen
gevoelens, die hij zelf voor het eerst leerde kennen. Hoe vaag ze ook in zijn brein mochten hebben
gespookt, hij kon zich in gemoede niet beschuldigen
ooit te hebben nagedacht over het hoogere van de Joodsche wet, of zelfs over de godsdienstige overtuigingen,
afgezien van het geloof, van zijn toekomstige vrouw. Was
hij door Hanna's ernst aangestoken?
„U zou dus met een Jodin willen trouwen?" zeide
Hanna.
„ Natuurlijk!" zeide hij verbaasd. Toen, terwijl hij
keek naar haar lief ernstig gelaat, viel het hem in dat
zij al getrouwd was en de herinnering gaf hem een
Kinderen van het Ghetto. I.
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schok, niet van zuiver prettigen aard. Er volgde een
pauze in het gesprek, gedurende welke ieder zijn eigen
gedachten naging. Toen hernam David, alsof er geen
pauze was geweest, met de elliptische vraag: „Zou
u niet?"
Hanna haalde de schouders op en daarna haar
wenkbrauwen met een gebaar, waarin haar gewone
bevalligheid werd gemist.
„Niet als ik alleen mijn eigen zin kon volgen,"
voegde zij er bij.
„Kom, zeg dat niet!" zeide hij op bezorgden toon.
„Ik geloof niet dat gemengde huwelijken goed gaan.
Heusch niet. En dan de opspraak!"
Andermaal haalde zij de schouders op, ditmaal
uitdagend.
„Ik denk niet dat ik ooit trouwen zal," zeide zij.
„Ik zou nooit trouwen tegen den zin van mijn vader,
zoodat een Christen niet erger zou zijn dan een moderne
Jood."
David hoorde die woorden niet goed; hij trachtte
het te doen, toen Sam en Lea hen voorbij gingen.
Sam knipoogde hen vriendschappelijk, zooal niet op
een zeer nette manier toe.
„Ik zie dat jelui het best met elkander kunt vinden," zeide hij.
„Lieve hemel!" riep Hanna, met een bios opschrikkend. „Iedereen gaat weer terug naar de danszaal. Ze
zullen ons voor geducht gulzig houden! Hoe dwaas

243

van ons op een bal zulk een ernstig gesprek te voeren!"
„Was het ernstig?" vroeg David nadenkend. „Nu?
ik heb nog nooit van mijn leven zoo prettig gepraat."
„U meent: gesoupeerd," zeide Hanna luchtig.
„Nu, dan het een en het ander. Het is uw schuld
zoo wij ons niet behoorlijker gedragen."
„Wat bedoelt u?"
„U wilt immers niet dansen."
„Zou u willen?
„Nou, of ik!"
„Ik dacht, dat u bang was voor al die chieke lui."
„Het souper heeft me moed gegeven."
„0, heel goed, als u wilt dansen — dat is te zeggen
als u werkelijk kunt walsen."
„Probeer het eens, maar u moet in aanmerking nemen dat ik me in den laatsten tijd niet heb geoefend.
Ik heb niet veel tijd gehad om te dansen in de Kaap,
dat kan ik u wel zeggen."
„De Kaap!" Hanna hoorde de woorden, zonder
zooals gewoonlijk een gezicht er bij te trekken. Zij legde
haar arm licht op zijn schouder, hij sloeg den zijnen
om haar leest en zij gaven zich over aan de bedwelming der langzame verleidelijke walsmuziek.

HOOFDSTUK XII.
de

zonen

van

het

verbond.

De Zonen van het Verbond zonden geen vertegenwoordigers naar het bal in de Club, daar zij niets afwisten van walsen, of gekleede jassen, en den dood verkozen boven de omarming van een vreemde dansende
vrouw. Zij vormden de gemeente, waarvan meneer
Belcovitch de president was en hun Synagoge was de
benedenverdieping van n°. i Royal-straat — twee groote
vertrekken waarvan men 6en had gemaakt; het achterste gedeelte was afgescheiden ten behoeve van de vrouwen met toeren en massieve gezichten, die niet bij de
mannen mochten zitten, opdat zij hun gedachten niet
zouden afleiden van geestelijke dingen. Het meubilair
bestond uit kale banken, een verhoogde estrade met
een lessenaar in het midden en achteraan een houten
ark met een gordijn er voor, die twee perkamenten
wetsrollen bevatte, elk met een zilveren handwijzer, zilveren belletjes en granaatappelvormige sieraden op de
wetsrollen. De rollen waren in handschrift, want de
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drukpers had nog nimmer de heiligheid van dePentateuch-uitgaven voor de Synagoge bezoedeld. Het vertrek was slecht geventileerd en het beetje lucht, dat
er was, werd in den regel opgezogen door een gulzig
gezelschap van waskaarsen, groot en klein, in koperen
kandelaars. Het achterraam kwam uit op de plaats en
de aangrenzende koestallen en de „boes" daaruit vermengden zich met de vurige smeekingen der belijders,
die hier tweemaal, en dikwijls driemaal daags kwamen
om de poorten van den hemel te bestormen en te luisteren naar meer verklarende dan zedekundige preeken.
Zij kwamen inloopen, meest in hun werkpak en ongewasschen en brabbelden en brulden en zongen in koor
gebeden met een vuur, dat de ramen er van trilden en er
was nooit gebrek aan minjan — het vereischte getal
^van tien. In het West-einde zijn Synagoges gebouwd
om het inkomen van arme minjan-maxmeri of kerkgangers van beroep te vergrooten; in het Oost-einde worden vertrekken geimproviseerd om te bidden. Deze
Synagoge was al de weelde, waarop velen van haar
Zonen zich konden beroemen. Zij was hun salon en
hun leeszaal. Zij voorzag hen niet alleen van geloof,
maar van kunst en letteren, politiek en openbare vermakelijkheden. Zij was hun thuis, zoowel als dat van
den Almachtige en zij waren soms gemeenzaam, ja
een beetje te gemeenzaam met Hem. Het was een
plaats waarin zij in pantofifeltjes konden zitten, overdrachtelijk gesproken wel te verstaan; want hoewel zij
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dat dikwijls in letterlijken zin deden, het was niet uit
gemakzucht. Zij genoten in deze hun Sjoel; zij schreeuwden en sprongen en schudden en zongen, zij klaagden
en jammerden, zij balden de vuisten en stompten zich
op de borst en zij waren niet het minst gelukkig, als
zij weenden. Er is een apocriefe anecdote van een hun
ner, di$ juist een snuifje nam, toen hij onverwachts
kwam aan het gebed van schuldbelijdenis.
„Wij hebben gezondigd," klaagde hij werktuiglijk,,
terwijl hij krampachtig de snuif in zijn borst deed en
zich met de gebalde vuist op den neus sloeg.
Hun gebeden liepen over metaphysica, over de leer
der engelen, over cabbala, geschiedenis, tekstverklaring,
talmudische twisten, voorschriften, psalmen, minnedichten; het was een onverteerd mengelmoes van verheven en minder edele gevoelens, van gemeenschappelijke
en egoistische aspiraties van de hoogste orde. Het was
een verwonderlijke eeredienst, even grotesk als schoon;
gelijk aan een oude kathedraal, in alle bouwstijlen, vol
duffe antiquiteiten, begroeid met mos en lichen — een
vreemdsoortige mengeling van historische lagen uit alle
perioden, waarin juweeltjes van poezie, van pathos en
geestelijke warmte schitterden en klaaglijke herinnerin
gen van vroegere vervolging versteend lagen. En de
wijze van bidden was evenzeer ingewikkeld en vreemdsoortig, evenzeer door de traditie bekneld; hier moest
men opstaan, daar buigen; nu eens moest men drie
stappen naar achteren doen, dan weer zich op de borst
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slaan; hier zich richten tot de gemeente, daar tot den
voorzanger; er waren varianten van een bladzijde, een
woord, een lettergreep, ja van een klinker, voor alle
mogelijke gevallen. Hun godsdienstige bewustheid had
veel van een muziekdoos; de trilling van den ramshoren,
de cadence van een zin uit de psalmen, het gejubel
van een feestdag — amen en de eenvoud van een werkdag — amen, de melodieen van Paschen en Pinksteren,
de mineurwijzen van den Boetedag en de vroolijke zangen van de Vreugde der Wet, de gewone dreun bij het
voorlezen van de Wet en de meer ingewikkelde intonaties bij de Profeten — dat alles kenden ze en hadden
ze lief en was van veel meer belang dan de beteekenis
van dat alles, of het verband er van met de werkelijkheid. Want de eene bladzijde na de andere werd afgebrabbeld met een snelheid, die door automaten niet kon
worden overtroffen. Maar zoo ze niet altijd wisten wat
ze zeiden, ze meenden het altijd. Indien ze het beter
hadden begrepen, zouden ze minder gevoeld hebben
en minder gesticht zijn geweest. Er was niet 6en uitdrukking, hoe onbegrijpelijk ook, waarbij ze niet bereid
waren te zweren.
„ Geheel Israel zijn broederen;" er was inderdaad een
zonderlinge, ouderwetsche aaneengeslotenheid tusschen
die Zonen van het Verbond, die in de moderne wereld,
waar de einden der eeuwen samentrefifen, socialisme is.
Zij baden voor elkander bij hun leven, bezochten elkander
bij ziekten en begroeven elkander. Geen huurlinghanden
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spreidden het dooier van eieren over hun doode gezichten
en wikkelden hun lijken in de bidsjaals. Geen gehuurde
missen werden gelezen voor hen die ziek waren of in
moeilijkheden verkeerden, want de Zonen van het Verbond waren altijd beschikbaar wanneer er gebeden
moesten worden opgezonden ten hemel, zelfs al was
hun broeder gearresteerd voor het koopen van gestolen
goed en het beroep op de Voorzienigheid een verzoek
kon zijn, om het met den dief op een accoordje te
gooien. Zij hadden ook eigen liefdadigheidsinstellingen:
een Sabbathmaal-Vereeniging en een Huwelijksgift-Vereeniging voor arme paren. Wanneer een arme geloofsgenoot uit Polen kwam, gaf een hem de kost, een ander
huisvesting en een derde leerde hem een ambacht. Het
waren vreemde exotischen in een land van proza, die
door de straten van Londen den reuk van de vastelands-Ghetto's met zich voerden en in hun oogen, bij
al de slimheid van hun blik, het eeuwig-mystische
hadden van het Oosten, waar God werd geboren. Venten
en rondreizen, kleeren-, sigaren-, schoenen-maken, bontwerken, glazen- en hoeden maken, dat was hun leven;
veel bidden en lang werken, een beetje bedelen en een
beetje bedriegen; spaarzaam eten en bijna in het geheel
niet „drinken;" jaarlijks kinderen verwekken bij kuische
vrouwen, die hun de helft van het jaar waren ontzegd,
en die maar matig goed opvoeden ; de Wet en de
Profeten bestudeeren en de Rabbinale traditie eeren
met den chaos van commentaren, die haar verklaren;
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bidriemen en vierhoeken dragen; den baard ongeschoren
en de punten van het haar ongeknipt laten; op Sabbath
geen werk en door de week geen rust kennen. Een
reeks van geregeld terugkeerende data, ritueele en historische, maakte hun verkeer met de Godheid zoo aanhoudend, dat zij gevaar liepen zijn bestaan evenzeer te
vergeten als dat van de lucht, die zij inademden. Zij aten
ongezuurd brood op Paschen en zegenden de maan
en telden de dagen van den oumer (de zeven weken
tusschen Paschen en Pinksteren). En met Pinksteren
werd dan de Synagoge met bloemen versierd — ter herinnering aan een Aziatischen vruchtenoogst — door een
Europeesch volk dat van landbouw vervreemd was.
Zij kwamen tot de verschrikkingen en triumfen van het
Nieuwe jaar (met het huiselijke symbolisme van appelen
en honing en den optocht naar de rivier) en de orgie
van het berouw op den grooten Vastendag; dan brandden zij lange kaarsen en kleedden zij zich in grafgewaad
en zagen van hun plaatsen in de Synagoge den langen
Vastendag langzaam in de duisternis verzinken, terwijl
God over Leven en Dood besliste. Zij kwamen vervolgens tot Loofhuttenfeest; dan werden op achterplaatsen eenvoudige tenten opgeslagen, behangen met
beddelakens en met groen versierd, en zij droegen door
de straten cederappels in doozen en een golvende combinatie van myrten, palm- en wilgentakken, waarmede
in de Synagoge een aangenaam gesuis werd gemaakt.
Dan kwam de Vreugde der Wet, dan werd er gedanst
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en gedronken in het Huis des Heeren en werd voor
de kleintjes lekkers gestrooid en zeven maal gingen ze
in de Synagoge in optocht rond met de twee Wetsrollen, versierd met kleine vlaggetjes en kaarsjes. Zij
kwamen verder tot Chanukoh, de viering van de verlossing door de Maccabeeers en het wonder van de
nooit verminderende olie in den Tempel, en tot Poerim
met zijn maskerade en de verwensching van Haman's
naam door het slaan met kleine hamers. En zoo weer
terug tot Paschen. En behalve deze grootere feesten,
waren er vele kleinere feest- en vastendagen, die niet
mochten worden overzien: van den vastendag op den
negende van de maand Aav — noodlottige dag voor het
ras — als wanneer zij op den grond zaten in doodshemden en treurden over de verwoesting van Jerusalem,
tot het Groot Hosanna-feest — als wanneer zij wilgenblaren van de Sjoel-banken wegsloegen, als zinnebeeld
van vergeven zonden, en den geheelen nacht te voren
opzaten in een langen bid-aanval, verlicht door koffie
en koek; van de periode, waarin noten verboden waren,
tot die, waarin huwelijken werden aangeprezen.
Elke dag had bovendien zijn cyclus van godsdienstplichten, zijn veel omvattende en omslachtige plechtigheden, door commentaren en traditie vermeerderd.
En ook in elke omstandigheid van het individueele
leven was voorzien en de geschriften, die dezen geheelen
ingewikkelden ritus regelden, zijn een verwonderlijk
monument van het geduld, de godsvrucht en het
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juridisch genie van het volk — en van de vervolging,
die het op zijn eenige schat, de Wet, verwees.
Zoo leefden en stierven zij, de Zonen van het Verbond, halve automaten, streng in tucht gehouden door
vrijwillige en onvrijwillige ontbering, beklemd en ingesloten tusschen ijzeren muren van vormen eif armoede,
onder het eeuwig draaiend rad van een ritus gedrukt,
met dat al opgeruimd, sterk in het doen van gewetensvragen, zooals alien wier godsdienst veel aan ceremonies
hecht. En voor zoover een ritueele wet bijna gelijk staat met
een zedelijke wet, is een man niet half slecht, die drie
vierden van zijn plicht doet.
Aldus werd de benauwde kamer, met haar afloopende
kaarsen en kameleonkleurig arkgordijn, de spil waarom
hun bekrompen levens draaiden. Vreugde kwam daar,
om haar dank en zesstuiversstukken aan den Heer te offeren; voorspoed kwam in een hoogen hoed dingen om de
heilige voorrechten van het dragen van Wetsrollen enz. en
droefheid, in gescheurde kleeren, om de geliefde dooden te
betreuren en den naam van den Eeuwige te verheerlijken.
Het armste leven is voor zichzelf het heelal, met al
hetgeen dat bevat, en deze nederige voortbrengselen
van een groot en geducht verleden, vreemde vruchten
van een bonte bloemen dragenden, eeuwenouden boom,
waarvan de wortels in Kanaan zijn en waarvan de
takken de aarde overschaduwen, waren te gelukkiger,
omdat zij niet wisten dat de volheid van het leven niet
hun deel was.
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En de jaren rolden voort en de kinderen kwamen
tot rijpheid en soms ook de ouders.

De Ouderen van de Synagoge waren bijeengekomen
om te vergaderen.
„Hij is grooter dan een prins," zeide de sjabtten
sjammes.

„Wanneer al de prinsen van de aarde in de eene
schaal werden gelegd," zeide meneer Belcovitch, „en
onze maggid Mozes in de andere, zou zijn schaal
overslaan. Hij is honderdmaal meer waard dan de
Opperrabbijn van Engeland, „dien men blootshoofds
heeft zien loopen."
„Van Mozes tot Mozes, is er geen geweest als
Mozes," zeide de oude Mendel Hyams, het/z^/57 met
een Hebreeuwsche aanhaling onderbrekend.
„0, neen," zeide de sjalottevi sjammes, die erg precies was uitgevallen, daar hij, zooals zijn bijnaam aanduidde, ceremoniemeester was (sja/ous = vragen). „Dat
kan ik niet toegeven. Daar heb je mijn broeder Nachman."
Allen lachten om den flater van den sjammes, daar
het citaat alleen van Mozessen sprak.
„Hij heeft de echte gaaf," merkte de vrome Karlkammer op, in gepeins zijn rosse haren schuddend.
„Want de letters van zijn naam hebben dezelfde numerieke waarde als die van den grooten Mozes da Leon."
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De vrome Karlkammer werd met eerbied aangehoord,
want hij was eerelid van het bestuur, betaalde voor
twee plaatsen in een grootere gemeente en kwam slechts
bij bijzondere gelegenheden met de Zonen van het
Verbond bidden. Maar de sjammes was dwars van aard,
een geboren tegenspreker, gesterkt door het bewustzijn
van voortreffelijk Engelsch te spreken, de druppel
alsem in Belcovitch's presidentsbeker. Hij was een
lange, magere man, die verre boven de gemeente uitstak en even lang was als de meesten hunner, zelfs
wanneer hij zich dankend boog voor zijn Schepper.
„Hoe reken je dat?" vroeg hij aan Karlkammer.
„Mozes blijft natuurlijk Mozes, maar terwijl de rest
van den naam van den maggid drie-en-zeventig geeft,
kom ik bij da Leon tot een-en-negentig."
„Ja, dat komt omdat je niets afweet van Gematriyoh"
(mystieke, numerieke uitlegging van de Heilige Schrift)
zeide de kleine Karlkammer, verachtelijk opziende tot
den twistzieken reus. „Je rekent alle letters naar hetzelfde stelsel en vergeet dat je cijfers kunt schrappen."
Het is welbekend in de philologie, dat alle medeklinkers met elkander kunnen worden verwisseld en dat
de klinkers niet meetellen; in de Gematriyoh kan een
letter elke waarde hebben en het totaal dus ook.
Karlkammer was een van de curiositeiten van het
Ghetto. In een land van froome mannen, was hij de
froomste. Hij had het genie van de dweepzucht. Op
Sabbath sprak hij niets dan Hebreeuwsch, hoeveel
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ongemak en misverstand daarvan ook het gevolg was,
en als hij bij toeval een bezoek bracht, wilde hij niet
het werk doen van den klopper op te lichten. Hij had
zijn zakdoek om het lijf geknoopt, om dien niet te
behoeven te dragen; maar Karlkammer was niet de
eenige die dat deed, evenmin als hij de eenige was
die twee reusachtige stellen van tephielien droeg, waar
de gewone vrome zich met een van middelmatige
grootte vergenoegde. Van een van de muren van zijn
kamer was een stuk niet behangen en ongeverfd, ten
teeken van rouw over de verwoesting van Jerusalem.
Hij wandelde door de straten naar de Synagoge in
zijn thalis en met tephielien en klopte driemaal aan de
deur van het Godshuis, als hij aankwam. Op den Verzoendag liep hij op sokken, al regende het bij stroomen, en in zijn doodshemd. Dien dag bleef hij in de
Synagoge van zes uur des voormiddags tot zeven uur
des namiddags staan, het lijf in een hoek van negentig
graden gebogen. Het was om ruimte te hebben tot
bukken, dat hij twee plaatsen huurde. Op Loofhuttenfeest, bij gebrek aan ruimte om een loofhut te bouwen
(hij woonde op een zolderkamer), sloeg hij een gat in
de zoldering, bedekte dat met takken, waardoor de
buitenlucht spelen kon en hing vier lakens in een vierhoek, van het plafond tot aan den vloer. Hij droeg
naar de Synagoge de grootste loelaf van palm takken,
die maar te krijgen was, en kibbelde met een mededinger
in de vroomheid om de laatste plaats in den optocht
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met bloemen, als zijnde de nederigste en geringste man
in Israel — een ethische onderscheiding, waarop zijn mededinger eveneens aanspraak maakte. Hij moest een slip
van het lijkkleed dragen bij de begrafenis van elken
vrome. Bijna om den anderen dag vastte Karlkammer
en hij had een heirleger van extra-ceremonien, waarmede de gewone Jood niets te maken heeft. In vergelijking met hem waren Mozes Ansell en de gewone
Zonen van het Verbond eenvoudig heidenen. Hij had
den rijken voorraad der Hebreeuwsche literatuur verslonden, was een groote autoriteit in de cabbala, was
op de hoogte van astronomie, meer nog van astrologie,
goed thuis infinancieele dingen en kon over elk onderwerp, buiten den godsdienst staande, logisch redeneeren.
Zijn brieven aan de bladen over specifiek Joodsche
onderwerpen waren de meest hopelooze, ingewikkelde,
onbegrijpelijke en uitgesponnen raadsels ooit neergeschreven, vol Hebreeuwsche aanhalingen uit de meest
verschillende. 't minst tot de zaak dienende, niet bij elkander passende bronnen en gekruid met de geboorteen sterfdata van elken rabbi, dien hij vermeldde.
Het is niet van iemand bekend, dat hij een van die
betoogen tot het eind toe volgde. Zij waren geschreven in goed Engelsch, gewijzigd door enkele bijzondere
uitdrukkingen (gebruikt in beteekenissen die makers
van woordenboeken niet vermoedden), en met een mooie
hand; er was geen schrap door de ^s, maar deze
waren voorzien van een haal op zij, om alle over een-
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komst met het symbool van het Christendom te vermijden; de datas waren volgens den Hebreeuwschen
kalender, want Karlkammer weigerde de tijdrekening
der Christenen te erkennen. Hij maakte drie kopieen
van elken brief, alle drie precies gelijk in elk woord,
in elken regel. Zijn rekening voor lamplicht moet zeer
hoog zijn geweest, want hij was in den handel en moest
bij dag den kost verdienen. Binnen de grenzen van
het gezond verstand gehouden door een godsdienst
zonder apocalyptische visioenen, werd hij door mystische berekeningen behoed voor het voorspellen van
het eind der wereld; maar hij bediende zich daarvan
om al het overige te bewijzen en geloofde oprecht, dat
uit de numerieke waarde van Bijbelsche woorden oneindig vele bedoelingen waren af te leiden; dat, er geen
krul aan den haal van een letter was van eenig woord
in eenigen volzin, of hij had zijn zeer bijzondere beteekenis. Het uitgewerkte cijferstelsel, naar hetwelk Bacon
de tooneelstukken van Shakespeare heet te hebben geschreven, was slechts kinderspel vergeleken bij de tallooze openbaringen, die, volgens Karlkammer's geloof,
de Godheid verborgen liet bij het schrijven van het
Oude Testament van Genesis tot den profeet Maleachi
en bij het inspireeren van den Talmud en van de heilige
schatten der Hebreeuwsche literatuur. Ook waren deze
ideeen niet van hem zelf; zijn philosophie en uiterlijke
godsdienst waren eclectisch; al de elementen er van
waren te vinden in oude Hebreeuwsche boeken, brok-
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ken Alexandrynsche wijsbegeerte, onuitwarbaar vermengd
met Aristoteliaansche, Platonische en mystische philosophic.
Hij voerde een uitgebreide briefwisseling met geleerden in andere landen en werd algemeen geacht
en beklaagd.
„Wij zijn niet gekomen om over de cijfers van den
naam van den maggid te spreken, maar over zijn salaris,"
jzeide meneer Belcovitch, die zich beroemde op zijn
geschiktheid om zaken te kunnen leiden.
„Ik heb definancien onderzocht," zeide Karlkammer,
„en ik zie niet in hoe we meer dan een pond per week
voor onzen maggid kunnen op zij zetten."
„Maar hij is niet tevreden," zeide meneer Belcovitch.
„Ik begrijp niet waarom," zeide de sjammes. „Een
pond in de week is voor een man alleen weelde."
De Zonen van het Verbond wisten niet dat de arme
teringachtige maggid de helft van zijn salaris aan zijn
zusters in Polen zond, opdat zij hun mannen uit den
dienst konden loskoopen; bovendien hadden zij vage
onuitgesproken vermoedens, dat hij niet sterfelijk was,
-dat de Voorzienigheid wel voor zijn provisiekast zou
zorgen en dat hij in het ergste geval aan de cabbala
genoeg zou hebben en zich zou bezighouden met de
geheimen van het maken van voedsel.
„Ik moet vrouw en kinderen onderhouden van een
pond in de week," mopperde Greenberg, de ghazan
(voorzanger).
Kinderen van het Ghetto. I.
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Behalve dat hij voorzong, blies Greenberg op den
sjofar (ramshoren), slachtte hij vee, besneed hij, gaf hij
onderwijs en vervulde hij de functies van bode en
ontvanger. Het kostte hem veel tijd niet te worden
betrokken in de twisten tusschen de gemeenteleden en
tusschen Belcovitch en den sjammes door te zeilen. Hij
kreeg voor al zijn werk slechts vijftig pond per jaar,
maar zij gaven hem een plaats in het bestuur, waarin
hij steeds, als er sprake was van vermeerdering van
het salaris van den voorzanger, de machtelooze minderheid van 6en vormde. Zijn andere grief was dat de
Zonen voor bijzondere feestelijke gelegenheden tijdelijk
een ghazan met een mooier stem engageerden. Niet
alleen moest Greenberg dan de tweede viool spelen,
maar hij moest voor een soort van muzikale begeleiding
zorgen in de pauzen van het gezang van zijn mededinger.
„Je kunt je niet vergelijken met den maggid" herinnerde de sjammes om hem te troosten. „Zooals jij
zijn er honderden in de markt. Er zijn verschillende
gedeelten van den dienst, die je niet half zoo goed
zingt als je voorganger, je sjofar-blazen haalt niet bij
dat van Friedman in de gevrah van Fashion-straat, en
je kunt ook niet zoo vlug en duidelijk lezen als Prochintski. Ik heb je herhaaldelijk gezegd dat je de
jigdal (hymne) van Paschen verwart met die van Nieuwjaar. fEh dan je inleiding tot de Belijdenis van schuld
„ei, ei, ei, ei" (hier deed hij Greenberg's wijs na)„
terwijl het moet zijn „oi oi oi
"
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„0 neen," viel Belcovitch hem in de rede. „Alle
ghazans, die ik ooit heb gehoord, zongen „ei, ei, ei
"
,Je hebt niet het recht over deze zaak mee te praten,
Belcovitch," zeide de sjammes heftig. „Je bent een
domoor. Ik heb alle groote ghazans in Europa gehoord."
„Wat goed genoeg was voor mijn vader, is het ook
voor mij," antwoordde Belcovitch. „In de Sjoel, waar
ik thuis met hem ging, was een mooie ghazan en hij
zong altijd „ei, ei, ei...."
„Wat je thuis hoorde kan me niet schelen. In Engeland zingt elke ghazan „oi, oi, oi
"
„Wij kunnen ons niet naar Engeland schikken," sprak
Karlkammer afkeurend. „ Engeland is besmet door de
hervormers, die we genoodzaakt waren in den ban te doen."
„Wil je daarmee zeggen, dat mijn vader een epicureeer (ketter) was?" vroeg Belcovitch verontwaardigd.
„De wijs was zooals Greenberg die zingt. Datergoddelooze Joden zijn, die blootshoofds bidden en in de
Synagoge zitten naast de vrouwen, heeft daar niets
mee te maken."
De hervormers deden noch het een, noch het ander,
maar het Ghetto geloofde het als 6en man, en men
zou het als een aanmoediging van hun godslastering
hebben beschouwd hun Synagoge te bezoeken en zich
te gaan overtuigen. Het was een buitengewoon voorbeeld van een mythe, die, ten spijt van de feiten, bloeit
en kan als zoodanig van dienst zijn aan geschiedschrijvers,
<iie de getuigenissen van tijdgenooten uitpluizen.

Het geschil werd heftiger en de Synagoge weergalmde van niet eendrachtige „oi's" en „ei's."
„Sjak (stil)!" zeide de president ten slotte. „Laat
ons tot een besluit komen."
„Zie je, hij weet dat ik gelijk heb," mompelde de
sjammes tot zijn kringetje.
„En als dat zoo was, wat zou het dan nog!" barstte
Greenberg los, wien nu een antwoord was ingevallen.
„En als ik de Paasch-jigdal zing in plaats van die van
Nieuwjaar, heb ik dan geen gelijk? Ik hebimmers^^^
brood in huis? Met mijn salaris heb ik het heele jaar
door Paschen."
De uitval van den ghazan maakte een beslisten indruk
op zijn gehoor, al bleef die zonder invloed op zijn salaris.
Men was zich bewust van de gegrondheid van zijn
grief en het gesprek werd haastig tot het oorspronkelijk
onderwerp teruggevoerd.
„We moeten niet vergeten, dat de maggid hier elken
Zaterdag en Zondagnamiddag tal van menschen trekt,"
zeide Mendel Hyams. „Stel eens, dat hij overging tot
een gevrah, die hem meer betaalde?"
„Neen, dat zal hij niet doen," zeide een ander lidvan het bestuur. „Hij zal zich herinneren, dat wij hem
uit Polen lieten komen."
„Jawel, maar we zullen weldra geen plaats hebben
voor al de menschen," zeide Belcovitch. „Er worden
telkens zooveel niet-leden weggestuurd, dat ik vind
dat we de helft van de bezoekers tot de twee eerste

uren, de andere helft tot de twee laatste uren van de
preek moesten toelaten."
„Neen, neen, dat zou wreed zijn," zeide Karlkammer. „Hij zal de Zondagpreeken althans in een grootere
Synagoge moeten houden. Mijn eigen Sjoel, de Duitsche,
zal hem gaarne daartoe in de gelegenheid stellen."
„Ja, maar als zij hem nu heelemaal willen overnemen
tegen een hooger salaris?" vroeg Mendel.
„Daar zal ik wel voor zorgen,, ik behoor tot het
bestuur," zeide Karlkammer geruststellend.
„Je vindt dus, dat we hem moeten zeggen, dat we
hem niet meer kunnen geven?" vroeg Belcovitch.
Er volgde een gebrom van instemming, gemengd
met een minder sterk afkeurend gemompel. Het voorstel, om op het verzoek van den maggid afwijzend te
beschikken, werd in stemming gebracht en met groote
meerderheid aangenomen.
Ongelukkig voor den maggid, was hij het eenige
onderwerp waarover Belcovitch en de sjammes het
eens waren. Zij waren het er over eens, dat zijn verdiensten alles overtroffen, en zij waren het er over eens,
dat zijn salaris voldoende was.
„Maar hij is zoo zwak," protesteerde Mendel Hyams,
die tot de minderheid behoorde. „Hij geeft bloed op
als hij hoest."
„Hij moest eens voor een week naar een zonnige
plaats," zeide Belcovitch medelijdend.
„Ja, dat moet hij zeker," zeide Karlkammer. „Laat
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ons als postscriptum er bijvoegen, dat, hoewel we hem
niet meer salaris kunnen geven, hij een week vacantie buiten moet nemen. De sjammes zal aan Rothschild schrijven."
Rothschild was in het Ghetto een magische naam;
hij volgde onmiddellijk op den Almachtige, waar
het gold grieven te herstellen en armen te helpen, en
de sjammes maakte een groot deel van zijn inkomen
door hem te schrijven. Hij rekende twee-en-een-halven
stuiver per brief, want zijn woordenschat was grooter
dan die van eenig ander schrijver van het Ghetto, en zijn
woorden waren evenveel langer dan de hunne, als zijn
lijf het hunne in lengte overtrof. Hij placht ook gedrukte
formulieren in te vullen voor soep of Paaschbrooden en
hij had een zeer artistieke opvatting van het aantal
weezen, dat weduwen mochten hebben, en een juist
instinct voor den waarschijnlijken duur van ziekten.
Het bestuur keurde met algemeene stemmen de vacantie aan zee voor den maggid goed en de sjammes
zag met een bevredigd gevoel van gewicht van zijn
twee-en-een-halven stuiver af. Hij maakte onmiddellijk
een brief op, natuurlijk niet in naam van de Zonen
van het Verbond, maar in dien van den maggid zelf.
Hij ging met zijn gezwollen volzinnen naar den maggid, die den brief moest teekenen. Hij vond hem in
Royal-straat op en neer wandelend, in afwachting van de
uitspraak. De maggid liep zoo gebukt, alsof hij voortdurend boog, zoodat zijn lange zwarte baard een heel
eind tot- zijn uitstekende knieen naderde. Zijn gebogen
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arendsneus was magerder geworden, zijn lange jas glimmender, zijn uitzicht verwilderder, zijn oorlokken gekrulder, en als hij sprak was zijn stem heescher; hij droeg
een hoogen hoed — een hoogen cylinder die deed denken aan een verweerden toren.
De sjammes zette kort uiteen wat hij had gedaan.
„Moge je kracht toenemen!" zeide de maggid naar
de Hebreeuwsche dankformule.
„Neen, op jouw kracht komt het meer aan," antwoordde de sjammes opgewekt, en hij las den brief
voor terwijl zij samen verder gingen, de reus naast
den dubbel gevouwen toovenaar.
„Maar ik heb geen vrouw en zes kinderen," zeide
de maggid, wien een of twee volzinnen in het bizonder
troffen. „Mijn vrouw is dood en ik was nooit gezegend
met een kaddiesj-zegger."
„Het klinkt beter zoo," zeide de sjammes op een
toon van gezag. „ Geestelijken worden geacht groote
gezinnen tot hun last te hebben. Als ik de waarheid
schreef, zou het een leugen lijken."
Dat was een argument naar het hart van den maggid, maar hij was er niet heelemaal door overtuigd.
„Maar zij zullen onderzoek doen," mompelde hij.
„Dan is je familie in Polen en je zendt je geld
daar heen."
„Dat is zoo," zeide de maggid. „Maar toch, het bevalt me niet."
„Je moet dat nu aan mij overlaten," zeide des/am-
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mes met nadruk. „Wie beschroomd is kan niet leeren,
wie driftig is niet onderwijzen. Zoo sprak Hillel. Als
je op den preekstoel staat, luister ik naar jou; als ik de
pen in de hand heb, moet je naar mij luisteren. Zooals " het spreekwoord zegt: als ik een rabbi was, zou de
stad atbranden, maar als jij schrijver was, zou de brief
verbranden. Ik beweer niet een maggid te zijn; geef jij
je niet uit voor een briefschrijver."
„Ja, maar vind je het fatsoenlijk —?"
„Hoor, o Israel!" riep de sjammes, ongeduldig de
lianden uitstrekkend. „Heb ik niet twintig jaren lang
brieven geschrfcven?"
De maggid was tot zwijgen gebracht. Hij liep in gepeins verder.
„En wat is dat voor een plaats — Burnmud — waar
ik vraag heen te mogen gaan?" vroeg hij.
„Bournemouth," sprak de andere verbeterend. „Het
is een plaats aan de Zuidkust, waar al de deftigste teringlijders heen gaan."
„Dan zal het er zeker heel duur wezen," zeide de arme
maggid verschrikt.
„Duur? Natuurlijk," zeide de sjammes voornaam. „Maar
watfeeteekenen de uitgaven, waar het je gezondheid geldt ?"
De maggid was zoo dankbaar, dat hij zich bijna
schaamde te vragen of hij daar kosjer kon eten, maar
•de sjammes, die op een groote encyclopedic leek, stelde
liem op alle punten gerust.
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SUIKERMAN'S BAR

MITSWOH-FEEST.

De dag van Ebenezer Suikerman's bar mitswoh (bevestiging) brak aan. A1 zijn zonden zouden voortaan
op zijn eigen hoofd komen en de geheele familie was
verblijd. Tegen Vrijdagavond waren zoovele presenten
gekomen, vier dasspelden, twee ringen, zes zakmessen,
drie stellen machsorim (gebedenboeken voor de feestdagen), enz., dat zijn vader de straatdeur zeer zorgvuldig
dichtgrendelde en toen in het midden van den nacht
een muis over den vloer scharrelde, werd hij in doodsangst wakker, wierp het slaapkamerraam open en riep:
„Inbrekers!" Maar de „inbrekers" hielden zich stil,
alles bleef rustig, er werd niets gestolen, zoodat Jonathan door zijn in haar slaap gestoorde vrouw flink
werd doorgehaald en zich weer in de dekens rolde.
Suikerman deed alles zooals het behoorde en door
tusschenkomst van een client werd de bevestigingsplechtigheid in de Sjoel van Duke's plein gevierd.
Ebenezer, een lange jongen metfletse oogen en dun
Kinderen van het Ghetto.
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zwart haar, had een mooi nieuw zwart pak aan; hij droeg
een mooi zijden thalis met blauwe strepen, een glinsterende horlogeketting, een gouden ring en een mooi
nieuw gebedenboek, goud op snee, en alle jongens beneden de dertien jaar namen zich voor zoo spoedig mogelijk
groot te worden en voor hun zonden verantwoordelijk
te zijn. Ebenezer stapte onvervaard naar den lessenaar
van den ghazan en droeg zijn stuk van de Wet voor,
niet beveriger dan door de muzikale roulades vereischt
werd; toen ging hij zoo leuk mogelijk de trap op
naar zijn moeder, die op de galerij zat en hem een
smak gaf, die in de vier hoeken van de Synagoge kon
worden gehoord.
Na de plechtigheid in de Sjoel kwam het barmitsw^-maal; hier hield Ebenezer een Engelsche preek en
een toost, beiden geschreven door den sjammes, en
iedereen prees de mooie gevoelens van den knaap en
de mooie taal, waarin ze waren uitgedrukt. Juffrouw
Suikerman vergat al den last, dien ze van Ebenezer had
gehad, bij zijn betuigingen van eerbied en genegenheid,
en zij stortte rijkelijk tranen. Daar zij slechts 6en oog
had, kon zij niet zien, wat haar Jonathan zag en wat
zijn pleizier bedierf van Ebenezer's breedsprakige dankbaarheidsbetuigingen aan zijn dierbare ouders, omdat
ze hem in verheven beginselen hadden opgevoed.
Het waren meest goede bekenden van het mannelijk
geslacht, die op het maal waren genoodigd, en op tafel
prijkten schotels met beschuit en vruchten en gebak,
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die niet tot het maal behoorden, maar die moesten
dienen voor de minder begunstigde bezoekers — zooals
meneer en juffrouw Hyams — die in den loop van
den dag zouden komen. Nu had bijna ieder van de
gasten een jongetje meegebracht, dat als een page
achter zijn vader's stoel stond.
Alvorens te beginnen aan de gebakken visch, namen
de dischgenooten van de lekkernijen, waarmede de
schotels waren beladen, en gaven die aan hun kroost.
Nu, dat was slechts zooals het behoorde, want het is
het voorrecht van de kinderen bij deze gelegenheden
te naschen (snoepen). Maar, toen het maal aan den
gang was, liet elke vader nu en dan, terwijl hij druk
praatte met zijn buurman, zijn hand werktuiglijk in de
schotels dwalen en van daar in gedachten naar achteren
in de hand van zijn telg, die dan de schat in zijn
zakken stopte. Suikerman keek onrustig rond; geen
sluiksche aanval ontging hem en bij elk kreeg hij een
steek in het hart, dat weldra als een speldekussen vol
prikken zat. Tot de ergste schuldigen behoorde de
sjammes en hij bemantelde zijn slinksche streken met
een stroom van complimentjes.
„Heerlijke visch, juffrouw Suikerman," zeide hij,
handig eenige amandels achter zijn stoel latende vallen.
„Wat?" vroeg juffrouw Suikerman, die hardhoorig was.
„Prachtige schol!" schreeuwde de sjammes, die als in
gedachten een tros rozijnen denzelfden weg liet opgaan.
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„Dat mag ook wel," zeide juffrouw Suikerman met
haar dun schel stemmetje, „zij sprongen in de pan."
„Maakten zij geluid?" vroeg meneer Belcovitch, de
ooren spitsend.
„Neen," antwoordde Bessie. „Wat bedoel je?"
„Thuis, in mijn stad," zeide meneer Belcovitch met
nadruk, „maakte een visch op een Vrijdag geluid in
de pan."
„Nou en wat zou dat?" zeide de sjammes, die een
vijg naar de achterhoede deed verhuizen. „De olie sist."
„Heelemaal niet/' zeide Belcovitch boos, „het echt
geluid van iets levends. De vrouw trok de visch uit
de pan en liep er mee naar den rabbi. Maar deze wist
niet wat hij moest beginnen. Gelukkig logeerde bij
hem een reizende heilige uit de vergelegen stad Ridnik,
een chosed (vrome) die goed op de hoogte was van
plagen en bezweringen. Hij gelastte de vrouw de visch
in een doodshemd te wikkelen en die zoo gauw mogelijk een eervolle begrafenis te geven. De begrafenis
had nog denzelfden achtermiddag plaats en een aantal
menschen begaven zich in plechtigen optocht naar den
tuin der vrouw en begroeven de visch met alle passende
gebruiken. En het mes, waarmede de visch was gesneden, werd met de visch begraven, daar het door aanraking met den demon was besmet Een man zeide
dat het moest verbrand worden, maar dat was ongerijmd, want de demon zou maar al te blij zijn geweest
zich in zijn element te bevinden; maar om Satan te
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beletten de vrouw verder verwijten te doen, werd hem
de mond gestopt met asch uit het fornuis. Er was
geen tijd om aarde uit Palestina te krijgen, die den
demon volkomen zou hebben verpletterd."
„De vrouw had zeker een aveiroh (zonde) bedreven,"
zeide Karlkammer.
„Een waar verhaal!" zeide de sjammes ironisch. „Het
heeft te Warschau al een jaar de ronde gedaan."
„Het gebeurde toen ik een jongen was," verzekerde
Belcovitch verontwaardigd. „Ik herinner het mij heel
goed. Sommige menschen legden het in gunstigen zin
uit. Anderen waren van meening, dat de ziel van den
vischhandelaar in de visch was verhuisd, een meening
die bevestigd werd door den dood van den vischhandelaar een paar dagen te voren. En de rabbi leeft
nog om te getuigen — , God late hem gezond! —
hoewel ze zeggen dat hij zijn geheugen heeft verloren."
De sceptische sjammes gaf zijn zoon een peer. De
oude geleerde Gabriel Hamburg kwam medelijdend den
verteller ter hulpe.
„Rabbi Salomon Maimon," zeide hij, „heeft beschreven
gelaten, dat hij een dergelijke begrafenis in Posen
bijwoonde."
„Het was maar goed dat ze de visch begroef," zeide
Karlkammer. „Het was een boete voor een kind en
redde zijn leven."
De sjammes lachte luidkeels.
„0, lach niet," zeide juffrouw Belcovitch, „het zou
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je kunnen berouwen. Het is niet voor mijn eigen zonden
dat ik met ongelijke beenen geboren werd."
„Ik moet lachen als ik hoor van dwazen, die visch
ergens anders dan in hun magen begraven," zeide de
sjammes, terwijl hij een noot naar achteren overbracht^
waar die stilletjes werd geannexeerd door Salomon
Ansell, die ongenoodigd binnen was geslopen en het
andere jongetje van zijn voordeel beroofde.
Het gesprek begon warm te worden; Breckeloff
bracht een ander onderwerp te berde.
„Mijn zuster is getrouwd met een man, die niet kaart
kan spelen," klaagde hij.
„Hoe gelukkig voor hem!" riepen verscheidene van
het gezelschap.
„Neen, het is juist haar ongeluk," antwoordde hij,.
„want hij wil toch spelen."
Men lachte en herinnerde zich toen dat Breckeloff
een badchan (grappenmaker) was.

„Maar je zwager speelt prachtig," zeide Suikerman,
wien dat eensklaps inviel, en het gezelschap lachte
opnieuw.
„Jawel," zeide Breckeloff, „maar hij geeftmijgeen gelegenheid meer aan hem te verliezen; hij is zulk een
trotsche kootsen (rijkaard) geworden. Hij gaat naar de
Sjoel van Duke's plein en komt daar heel laat en als
je hem vraagt naar zijn geboorteplaats, vergeet hij dat
hij een Pollack (Pool) was en zegt dat hij van „achter
Berlijn" komt."
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Deze satirieke uitval verwekte nog meer gelach en
Salomon Ansell won er (in plaats van den zoon van
den sjammes) een beschuit bij.
Tot de voor Suikerman niet hinderlijke gasten behoorden de oude geleerde Gabriel Hamburg en de
jonge student Jozef Strelitski, die naast elkander zaten.
Links van den een beetje armoedigen Strelitski zat de
mooie Bessie, in blauwe zijde, voor het koffieblad. Niemand wist hoe Bessie aan haar knap gezicht was gekomen: vermoedelijk had zij dat van een verren voorvader. Besse was in alle opzichten het prettigste lid
der familie; zij had een beetje van haar vader's hersenen geerfd, maar was voor het overige wijselijk tot
een vroeger geslacht gegaan.
Gabriel Hamburg en Jozef Strelitski hadden beiden
een poos in betrekking gestaan met n°. i, Royal-straat;
toch hadden zij samen nauwelijks een woord gewisseld
en toen zij elkander aan dit maal ontmoetten, waren
zij evenzeer vreemden voor elkander, als hadden zij
elkander nooit gezien. Strelitski was nu gekomen, omdat
hij bij de Suikermans in den kost was, en Hamburg,
omdat hij Jonathan Suikerman soms raadpleegde over
een passage in den Talmud. Suikerman droeg de
mondelinge tradities van een reeks van rabbis met zich
mee, evenals een acteur die alles weet wat zijn voorgangers hebben gedaan, en zelfs een wetenschappelijk
man als Hamburg vond nu en dan en bij toeval bij
hem voorlichting. Evenzoo was Karlkammer's rood
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haar een vuurbaak in de ongebaande wildernis van de
Hebreeuwsche literatuur. Gabriel Hamburg was een
groot geleerde, die alles verduurde ter wille van de
wetenschap en van zes mannen in Europa, die zijn
arbeid volgden en van de uitkomsten partij trokken. Een
waardig auditorium voorwaar, hoewel klein. Maar, dat
is het lot van groote geleerden, wier lezers spaarzamer
over de wereld zijn verspreid dan monarchen. Hamburg worstelde een voor een met de tallooze problemen
van de Joodsche letterkundige geschiedenis, data en
auteurs vaststellend, de boeken van den Bijbel in hun
samenstellende deelen scheidend, nu eens een gaping
van eeuwen tusschen twee helften van hetzelfde hoofdstuk brengend, dan weer het licht van nieuwe theorieen
op de ontwikkeling van de Joodsche theologie latende
schijnen. Hij woonde in Royal-straat en in het Britsch
Museum, want hij besteedde het grootste deel van zijn
tijd met zoeken in folio's en manuscripten en had niet
meer noodig dan de kleine slaapkamer, achter die van
de Ansells, opgepropt met beschimmelde boeken. Niemand (die iemand was) had in Engeland van hem gehoord en hij werkte door, onbezwaard door beschermers,
of door een voile maag. Het Ghetto zelf wist weinig van
hem, want er waren maar weinigen, wier omgang hem
bevredigde. Hij was niet orthodox in geloof, hoewel verbazend orthodox in de praktijk — meer vraagt het Ghetto
niet — niet uit huichelarij, maar uit oude gewoonte.
Geleerdheid had zijn menschlievendheid niet doen ver-
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schrompelen, want hij had een natuurlijk fonds van
humor, kon aardig satiriek zijn en hij had zijn naasten
lief om hun dwaasheid en bekrompenheid. Ook gafhij
zich — daarin van Spinoza verschillend — niet de
moeite hen van zijn onrechtzinnige denkbeelden in
kennis te stellen; hij wilde liever de menigte begrijpen, dan door haar verkeerd begrepen worden. Hij
wist dat de grootere ziel de kleinere in zich sluit en
dat de kleinere nimmer de grootere kan omvatten. Het
geld, dat hij noodig had voor zijn onderzoekingen,
verdiende hij door teksten te kopieeren en verwijzingen
op te sporen voor de talrijke studenten en geestelijken,
die het Museum onveilig maken en den gewonen lezer
beletten ruimte te hebben. Van persoon was hij klein
en gebogen en met snuif bemorst.
Oppervlakkig minder raadselachtig was Jozef Strelitski,
in werkelijkheid een grooter mysterie dan Gabriel
Hamburg. Men wist dat hij eerst onlangs in Engeland
was gekomen, toch sprak hij vloeiend Engelsch. Hij
studeerde over dag in het Joodsche College en bereidde
zich tot het examen van de Londensche Universiteit
voor. Geen van de andere studenten wist waar hij
woonde, of iets van zijn vroeger leven. Er liep een
vaag verhaal dat hij een eenig kind was, wiens ouders
door vervolgingen in Rusland tot armoede en in den dood
waren gedreven, maar niemand wist de bron er van.
Zijn oogen stonden ernstig en droefgeestig; een ravenzwarte haarlok viel over zijn hoog voorhoofd; zijn
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kleeren waren kaal en hier en daar door zijn eigen
hand gestopt. Voor zijn studie nam hij geld aan, hem
door dooden daartoe vermaakt; andere hulp wilde hij
niet. Bij verschillende gelegenheden werd door menschen, die het goed met hem meenden, een beroep
voor hem gedaan op den toovernaam Rothschild en,
door tusschenkomst van zijn aalmoezenier, antwoordde
deze met zijn gewone onuitputtelijke, nooit wantrouwende
edelmoedigheid voor studenten. Maar Jozef Strelitski
zond de giften altijd kalmpjes terug. Hij verdiende
genoeg om van te leven, door 's avonds klanten te
werven voor een firma in sigaren. Op straat liep hij
met de lippen dichtgeknepen, droomend van niemand
weet wat.
Toch waren er tijden, waarin die lippen zich ontsloten en hij zelfs de Ghetto-lucht gretig inademde, met
het zalig gevoel van iemand die verstikking heeft gekend.
Het was alsof hij zeggen wilde: „ Hier kan men ademhalen!" De atmosfeer, niet besmet door spionnen, omkoopbare beambten en schimpend soldatenvolk, leek
hem frisch en liefelijk. Hier was de bodem vast, niet
in alle richtingen ondermijnd; geen willekeurige ukase —
een waar zwaard van Damocles — hing boven de
hoofden en verduisterde den zonneschijn. In zulk een
land, waar het geloof vrij en de arbeid onbelemmerd
was, scheen het leven op zichzelf al iets verrukkelijks,
wanneer men zich het verleden herinnerde. Vandaar dat
Jozef Strelitski soms het hoofd naar achteren wierp,
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wanneer hij in vrijheid ademhaalde. De wellust van
die gewaarwording kunnen vrijgeborenen niet kennen.
Toen de vader van Jozef Strelitski naar Siberie was
gezonden, nam hij zijn negenjarig zoontje met zich, in
strijd met de wet, die bannelingen verbiedt kinderen
boven de vijf jaren mee te nemen. De politie-autoriteiten
maakten evenwel geen bezwaren en vergunden Jozef de
openbare school te bezoeken te Kansk, in de provincie
Yeniseisk, waar de familie Strelitski woonde. Een jaar
of wat later kreeg de familie vergunning zich te Yeniseisk te vestigen en Jozef, die van een schitterenden
aanleg blijk had gegeven, kwam op het gymnasium
aldaar. Bijna drie jaren bleef hij er, iedereen verbazend
door zijn buitengewone gaven, toen de Regeering eensklaps den knaap gelastte terug te keeren „naar de
plaats waar hij was geboren." Tevergeefs richtten de
bestuurders van het gymnasium, door het talent van
den armen jongen en zijn liefde voor de studie bewogen,
een petitie tot de Regeering. De autoriteiten van Yeniseisk kregen andermaal bevel hem de stad uit te zetten.
Uitstel werd niet verleend en de dertienjarige knaap
werd naar Sokolk gezonden, in het gouvernement
Grodno, aan den anderen uithoek van Europeesch
Rusland, waar hij geheel alleen in de wereld stond.
V6or zijn zestiende jaar vluchtte hij naar Engeland,
met vreeselijke herinneringen in de ziel gegrift en door
eenzaamheid gestaald tot ernst en kracht.
Bij de Suikermans sprak hij weinig en dan in hoofd-
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zaak met den vader over geleerde dingen. Na de maaltijden ging hij spoedig aan het werk, of naar zijn
slaaphokje, aan den overkant van de straat. Bessie
beminde Daniel Hyams, maar ze was een vrouw en
dat Strelitski geen notitie van haar nam, prikkelde haar.
Het is mogelijk dat hij zelfs dien dag niet met Gabriel
Hamburg zou hebben gesproken, indien niet Bessie
aan den anderen kant naast hem had gezeten. Gabriel
Hamburg vond het prettig met den jongeling te praten,
van wiens wedervaren in Engeland een en ander hem
bekend was. Strelitski scheen onder den zonneschijn
van een verwanten geest te ontdooien; hij antwoordde
gewillig op Hamburg's vriendelijke vragen naar zijn
studie en maakte zelfs uit eigen beweging eenige opmerkingen.
En terwijl zij spraken, ging de oude geleerde zijn innerlijk gepeins na en zijn stem werd hoe langer hoe teederder. De echo's van Ebenezer's gemoedelijken speech
klonken hem nog in de ooren en wat er gekunstelds in
was leek hem verwonderlijk echt. Om hem heen zaten
gelukkige vaders en gelukkige kinderen, mannen die hun
handen warmden aan het vuur van den huiselijken haard,
mannen die leefden terwijl hij dacht. Toch had ook hij
zijn kans gehad, lang geleden, zijn kans op liefde en
geld er bij. Hij had die laten voorbijgaan voor armoede
en geleerdheid en slechts zes mannen in Europa bekommerden zich om zijn leven of dood. Het besef van
zijn eigen eenzaamheid gaf hem plotseling een pijnlijk
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gevoel van verlatenheid. Zijn blik werd vochtig; hij zag
het gezicht van den jongen student als door een sluier,
stralend met den luister van een smettelooze ziel. Wanneer hij was geweest als andere mannen, had hij zulk
een zoon kunnen hebben. Op dit oogenblik sprak Gabriel Hamburg over woordverlengingen in het Hebreeuwsch, maar zijn stem trilde en in zijn verbeelding
legde hij zijn handen vaderlijk zegenend op het hoofd van
Jozef Strelitski. Door een alles overheerschend gevoel
gedreven, barstte hij eindelijk los:
„Daar valt me iets in."
Strelitski keek zwijgend vragend naar het bewogen
gelaat van den ouden man op.
, Je leeft op je zelf. Ik ook. Wij zijn beiden studenten.
Waarom zouden we ook niet samen wonen als studenten ?"
Een uitdrukking van verbazing kwam vluchtig over
Strelitski's gelaat en zijn oogen kregen iets zachts. Een
oogenblik hunkerde de eene eenzame ziel zichtbaar naar
de andere. Hij aarzelde.
„Denk niet dat ik te oud ben," zeide de grootegeleerde, terwijl hij over het geheele lijf trilde. „Ik weet
wel dat jonge menschen in den regel samen wonen,
maar ik ben toch student. En je zult zien hoe opgewekt
en vroolijk ik zal zijn." Hij dwong zich tot een lach,
die aan tranen grensde. „We zullen twee jolige jonge
studenten zijn en elken avond een heidensch lawaai
maken. Gaudeamus igitur."
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Hij begon met zijn gebarsten heesche stem het Burschenlied te neurien uit zijn jonge jaren aan het Berlijnsche gymnasium.
Maar Strelitski's gelaat had zich verduisterd; zijn
zwarte wenkbrauwen waren gefronst en zijn lippen saamgeknepen; uit zijn oogen straalde barsche toorn. Hij
vermoedde een valstrik om hem te helpen.
Hij schudde het hoofd.
„Dank u," zeide hij langzaam. „Maar ik woon liever
alleen."
En hij wendde zich af en sprak met de verbaasde
Bessie en de twee vreemde verlaten schepen, die elkander door de duisternis heen hadden gepraaid, dreven
van elkander weg en voor altijd in de woestenij der
wateren.
Maar het oog van Jonathan Suikerman was inmiddels op tragischer episoden gericht. Langzamerhand
waren de schalen geledigd, want de gasten lieten de
meer substantieele gerechten van het maal door het
dessert volgen en de verwoesting, hierdoor aangericht,
was nog grooter dan door de achterhoede-manoeuvres.
Ten slotte was er niets dan een akelige porseleinen
leegte. De mannen keken rond naar iets anders om te
naschen, maar overal op tafel was het dezelfde treurige
naaktheid. In het midden van de tafel alleen troonde
nog, indrukwekkend en in ongerepte majesteit, de groote
bar mitswoA-koek, evenals een machtige sfinx van steen,
die blikt op een rijk in puinhoopen, en zelfs de minst
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eerbiedige deinsde terug voor den gestrengen aanblik.
Maar ten slotte vermaande de sjammes zich en bedaard
stak hij zijn hand uit naar de koek, zooals dat een
ceremoniemeester betaamt. Maar toen Suikerman, de
sjadjan, zijn hand zich zag voortbewegen evenals een kruipende vlam, schoot hij op hem toe, als een tijgerin,
wier welp door den jager wordt bedreigd. Zonder een
woord te spreken, greep hij den grooten koek uit de
handen van den roover, stak dien onder den arm, zooals hij Nehemia placht te doen, en snelde er mee de
kamer uit. Algemeene ontsteltenis, totdat Salomon Ansell, die op jacht naar een buitenkansje op handen en
voeten kroop, een mand met appels ontdekte, midden
onder de tafel verborgen, en de zoon van den sjammes
vertelde het zijn vader, voordat Salomon tijd had gehad
meer dan een paar appels voor zijn broertje en zusjes,
in veiligheid te brengen. Toen lachte de sjammes.
„Appels!" riep hij en dook onder de tafel; zijn lange
gestalte kwam er nog aan den anderen kant onder uit
en mannen met grijze baarden herhaalden lachend
„Appels!" en kropen op den grond als schooljongens.
»Loulam tikkach — neem wat je krijgen kunt," sprak
de badchan (grappenmaker) vroolijk.
Toen Suikerman stralend terugkwam, bevond hij dat
zijn afwezigheid noodlottige gevolgen had gehad.
„Ezel! Klomp vleesch met een paar oogen!" fluisterde juffrouw Suikerman hoorbaar. „De kamer uit te
rennen alsof je de pest hadt!"
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„Zal ik stil zitten net als jij, terwijl ze alles opeten!"
fluisterde Suikerman terug. „Kon je niet op de appels
letten ? Pleisterbeeld! Looden vogel! Zie, ze hebben
den mand ook leeg gegeten!"
„Nou, denk je dat geluk en zegen er in zullen
kruipen? Zelfs vijf shilling nasch kunnen niet eeuwig
duren. Tien wagenladingen zwarte vloeken op je hoofd!"
antwoordde juffrouw Suikerman, terwijl haar eenig oog
vuur schoot.
Dat was het laatste strootje smaad, gevoegd bij
smaad. De getergde Suikerman vergat, dat er nog
anderen tegenwoordig waren dan zijn vrouw. Hij verloor alle zelfbeheersching en riep luide, woedend uit:
„Hoe jammer dat je niet een vierden oom hadt!"
Juffrouw Suikerman zakte sprakeloos in elkaar.
„Een gulzige troep, juffrouw!" zoo berichtte Suikerman Maandag aan juffrouw Hyams. „Ik was heel blij
dat u en uw familie niet zijt gekomen. Er bleef niets
over dan de prospectussen van de Hamburgsche loterij,
die ik voor de gasten liet liggen. Daar het Sjabbes was,
kon ik ze niet ronddeelen."
„Het speet ons dat we niet konden komen, maar
noch meneer Hyams, noch ik gevoelde me heel wel,"
zeide de grijze, gebroken oude vrouw, met haar pijnlijk
langzame uitspraak. Haar Engelsche woorden hadden
zelden meer dan twee lettergrepen.
„0!" zeide Suikerman. „Maar ik ben gekomen om
u uw kurketrekker terug te brengen."
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„Kijk, hij is gebroken," zeide juffrouw Hyams, terwijl ze hem aannam.
„Dat is waar, juffrouw," gaf hij gereedelijk toe.
„Maar als u denkt dat ik u de schade vergoeden moet,
hebt u het mis. Als u mij uw kat leent" — hier begon
hij een argumenteerende beweging met zijn duim —
„om mijn rat te dooden," — hier nam zijn stem een
eigenaardigen Talmudischen dreun aan — „en mijn rat
doodt uw kat, dan is dat de schuld van uw kat, en
niet van mijn rat."
De arme juffrouw Hyams was niet tegen dit argument opgewassen. Als Mendel thuis was geweest, zou
hij misschien een tegen-argument hebben gevonden. Nu
ging Suikerman met Nehemia onder den arm triomfantelijk heen, bijna getroost over den strooptocht onder
zijn voorraad, door de gedachte aan het geld dat hij
had gespaard. Op straat ontmoette hij den sjammes.
„Gezegend zijt gij, die komt," zeide de reus in het
Hebreeuwsch en toen weer in jiddisj vervallend: „Ik
zocht je. Wat bedoelde je, toen je tot je vrouw zei,
dat het jammer was dat zij geen vierden oom had?"
„Soorke (Saartje) wist wel wat ik bedoelde," zeide
Suikerman met iets triomfantelijks in zijn stem. „Ik heb
haar vroeger het verhaal gedaan. Toen de Almachtige
Sjadjan huwelijken in den hemel sloot, voordat we
geboren waren, werd de naam van mijn vrouw met den
mijne afgeroepen. De geest van haar oudsten oom
vloog, toen hij dit hoorde, naar den engel, die de
Kinderen van het Ghetto. II.
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afkondiging had gedaan, zeggend: „ Engel, gij begaat
een dwaling. De man, van wien gij spreekt, zal van
een lageren stand zijn dan die aanstaande nicht van
mij." Toen sprak de engel: „St! Laat mij begaan. Zij
zal aan 6en been mank gaan." Toen kwam de geest
van haar tweeden oom en zeide: „Engel, wat bazuint
ge uit? Een nicht van mij met een man uit dien
stand trouwen!" Toen zeide de engel: „St! Laat mij
begaan. Ze zal aan 6en oog blind zijn." Toen kwam
de geest van haar derden oom en sprak: „Engel, hebt
ge u niet vergist? Ge kunt toch niet willen dat mijn
aanstaande nicht in zulk een geringe familie trouwt?"
Toen sprak de engel: „St! Laat mij begaan. Ze zal
doof zijn aan 6en oor." Nou, zie je, als ze nog een
oom had gehad, zou ze stom op den koop toe zijn
geweest, er is slechts 6en mond en ik zou een gelukkig leven hebben gehad. Voordat ik Soorke die
geschiedenis had verteld, placht ze me haar betere
opvoeding en voornamere afkomst voor de voeten te
gooien, zelfs in het bijzijn van anderen. Nou doet ze
het zelfs niet als we alleen zijn."
Suikerman, de sjadjan, knipoogde, nam Nehemia
weer onder den arm en ging zijns weegs.

HOOFDSTUK XIV.
DE HOOP DER

FAMILIE.

Het was een koude, triestige Zaterdagnamiddag en
de Ansells brachten dien als gewoonlijk door. De
kleine Sara was bij juffrouw Simons. Rachel was met
eenige schoolmakkertjes naar het Victoria-park gegaan;
de grootmoeder lag te slapen op haar bed, gedekt
door een van de oude jassen van Mozes (want er was
geen vuur in den haard) met haar vroom vademecum
in de hand; Esther had haar lessen geleerd en las bij
Debby in een klein bruin boekje, daar zij het London
Journal niet genoeg vergeten kon; Salomon had zijn
lessen niet geleerd en speelde bal op straat, terwijl
Ifaak de ballen mocht aangeven. Mozes Ansell was in
de Sjoel, om een hesped of lijkrede in de Duitsche

Synagoge te hooren uitspreken door rebbe Sjmoel, op
een van de lichten van het Ghetto, dat ontijdig was
uitgedoofd — niemand anders dan de aan tering lijdende maggid, die plotseling was heengegaan naar een
minder chieke plaats dan Bournemouth. „Hij is ge-
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vallen," zeide de rebbe, „niet onder den last van den
ouderdom, niet snakkend naar verlossing omdat alles
hem een last was. Maar Hij, die de sleutels bewaart,
sprak: Gij hebt uw deel van het werk gedaan; niet
aan u is het te voltooien. Gij waart er op uit Mij te
dienen; van Mij zult gij uw belooning ontvangen."
En de menigte in de met zwart behangen Sjoel schokte
van droefheid en duizende menschen volgden met tranen
in de oogen het lijk naar het groote kerkhof te Bow.
Een tengere, mooie twaalfjarige knaap met donker
haar, netjes in het zwart gekleed met een glanzigen
witten kraag, stommelde de donkere trap van no. i
Royal-straat op, als iemand die dat niet gewoon was
en het met weerzin deed. Bij de deur van Debby werd
hij opgehouden door een korte scene met Bobby. Zonder
kloppen duwde hij de deur bij de Ansells open, hoewel hij onwillekeurig bij het binnengaan zijn hoed
afnam. Toen stond hij met een uitdrukking van teleurstelling op het gelaat stil. De kamer scheen verlaten.
„Wat moet je Esther?" mompelde de grootmoeder,
zich slaperig oprichtend.
De knaap keek met een schok naar het bed. Hij
begreep niet wat zijn grootmoeder zeide. Hij had m
vier jaren geen jiddisj hooren spreken en had het bestaan van het dialect bijkans vergeten. Bovendien scheea
de kamer hem zoo kil en vreemd, zoo onbeschrijfelijk.
armoedig toe.
„0, hoe gaat het met u, grootmoeder?" zeide hij„
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terwijl hij naar haar toe ging en haar vluchtig kuste.
„Waar zijn ze allemaal?"
„Ben jij Benjamin?" vroeg de grootmoeder met verbazing en twijfel op haar strak gerimpeld gezicht.
Benjamin raadde wat ze vroeg en knikte toestemmend. •
„Wat hebben ze je rijk gekleed! Ach, ik denk dat
ze je in plaats daarvan je jiddisjkat hebben afgenomen.
Vier jaren lang — niet waar? — heb je met Engelschen verkeerd. Wee, wee! Als je vader met een vrome
vrouw was getrouwd, zou ze nog in leven zijn en had
je gelukkig in ons midden kunnen leven, in plaats van
onder vreemden, die je lichaam voeden en je ziel gebrek laten lijden. Als je vader me in Polen had gelaten, zou ik gelukkig zijn gestorven en zouden mijn
oude oogen nimmer dat verdriet hebben gehad. Doe je
vest open, laat me zien of je tenminste nog de arbang
kanfos (vier hoeken) draagt."
Van deze zinnen, die werden uitgesproken met een
radheid, zooals die te verwachten was waar de gedachten steeds in hetzelfde kringetje rondgingen, verstond Benjamin slechts hier en daar een woord. Gedurende vier jaren had hij niets dan Engelsch gelezen,
zich verdiept in Engelsch, niets dan Engelsch om zich
heen gehoord — ja hij had zelfs van den beginne af
opzettelijk het jiddisj op zij gezet, als iets verlagends
en vernederends. Thans wekte het vage herinneringen
op aan oude dingen, die hij was ontgroeid, maar bepaalde beelden riep het niet in hem op.

22

„Waar is Esther?" vroeg hij.
„ Esther?" bromde de grootmoeder, die den naam
opving. „Esther is bij Debby. Ze is altijd bij haar.
Debby doet alsof ze haar als een moeder lief heeft.
En waarom? Omdat ze haar moeder worden wil. Zij
zou met mijn Mozes willen trouwen. Maar daar komt
niks van. Dezen keer zullen we trouwen met de vrouw,
die ik kies. We moeten er geen hebben als zij, die
evenveel van het Joodsche leven weet als de koe van
Zondag — of zooals juffrouw Simons, die onze kleine
Sara vertroetelt, omdat ze denkt dat mijn Mozes haar
vragen zal. Het is zoo klaar als de dag, wat haar
bedoeling is. Maar de weduwe Finkelstein, dat is de
vrouw, die we zullen nemen. Zij is een oprechte Jodin;
zij sluit haar winkel zoodra de Sjabbes invalt en gaat
zelfs op Vrijdagavond naar de Sjoel. Zie hoe ze haar
Avroomkele (kleine Abraham) heeft opgevoed! Toen hij
nog geen zes jaar oud was, kon hij al een heel stuk
van de Wet en van de Profeten in de Sjoel opzeggen.
Bovendien heeft ze geld en ze wil hem wel hebben."
Ziende dat een gesprek onmogelijk was, mompelde
de knaap iets onduidelijks en liep de trap af, om naar
de verstaanbare leden van zijn familie te zoeken. Gelukkig herinnerde zich Bobby de vroegere scene; hij
was besloten het laatste woord te hebben en versperde
Benjamin zoo hardnekkig den weg, dat Esther uit de
kamer kwam om hem tot bedaren te brengen. Met een
luiden kreet van vreugde vloog zij haar broer in de
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armen, terwijl zij haar boek op Bobby's neus liet
vallen.
„0, Benji! Ben jij het heusch? O, ik ben zoo blij!
Ik ben zoo blij! Ik wist wel dat je den een of anderen
dag zoudt komen. O Benji! Bobby, jou stoute hond,
dat is Benjamin, mijn broer. Debby, ik ga naar boven;
Benjamin is teruggekomen! Benjamin is teruggekomen!"
„Best, mijn kind," riep Debby. „Zorg dat ik hem
gauw te zien krijg. Stuur Bobby bij me als je weggaat." De woorden eindigden in een kuch.
Esther joeg Bobby haastig naar binnen en leidde, of
trok, Benjamin toen naar boven. De grootmoeder was
weer in slaap gevallen en lag rustig te snurken.
„Spreek zachtjes, Benji," zeide Esther, „grootmoeder slaapt."
„Heel goed, Esther. Ik begeer haar niet wakker te
maksn, dat verzeker ik je. Ik was hier al zooeven en
ik kon geen woord verstaan van hetgeen ze kakelde."
, Ja, ze verliest al haar tanden, de arme grootmoeder."
„Neen, dat is het niet. Ze spreekt dat beestachtige
jiddisj. Ik dacht dat ze nou wel Engelsch zou kenneru
Ik hoop niet dat jij ook jiddisj spreekt, Esther.39
„Ik moet wel, Benji. Zie je, vader en grootmoeder
spreken thuis nooit iets anders en kennen slechts een
paar woorden Engelsch. Maar ik laat het de kinderen
alleen met hen spreken. Je moest kleine Sara Engelsch
hooren spreken. Mooi hoor! Alleen als ze huilt, zegt
ze „Wee mij!" m jiddisi. Ik heb haar klappen er voor
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moeten geven, maar dan schreeuwt ze nog harder: „Wee
mij!" O, wat zie je er keurig uit, Benji, metjewitten
kraag, precies als op het portret van den kleinen lord
Launceston in het vierde leesboek! Ik wou dat ik je
aan de meisjes kon laten zien. O heer, wat zal Salomon
zeggen als hij jou ziet! Zijn katoenen broek slijt altijd
aan de knieen."
„Maar waar zijn ze allemaal? En waarom is ergeen
vuur aan?" zeide Benjamin ongeduldig. „Het is beestachtig koud."
„Vader hoopt morgen een kaart te krijgen voor brood,
steenkolen en vleesch."
„Nou, ik moet zeggen, dat het prettig thuis komen
is," mompelde Benjamin.
„Het spijt me zoo, Benji! Had ik maar geweten
dat je zoudt komen, dan had ik wat steenkolen geleend
van juffrouw Belcovitch. Stamp maar een beetje met je
voeten, als ze koud zijn. Nee, doe het buiten de deur,
grootmoeder slaapt. Waarom schreefje meniettevoren?"
„Ik wist het niet. De oude Vier-oog — dat is een van
onze onderwijzers — ging namiddag naar Londen en hij
moest een jongen hebben om eenige pakjes te dragen
en daar ik de beste van de klasse ben, nam hij mij
mee. Hij gaf mij vrij af om hier te komen en om zeven
uur moet ik weer aan het station van London Bridge
zijn. Je bent niet veel veranderd Esther."
„Ben ik niet?" vroeg ze met een pathetischlachje. „Ben
ik niet gegroeid?"

25

„Niet voor vier jaren. Ik zou haast zeggen dat ik
niet weg ben geweest. Wat vliegen de jaren! Ik ben
nu haast bar mitswoh (dertien jaar)."
„Ja, en nu je er weer bent, heb ik zooveel te zeggen
dat ik niet weet waarmee te beginnen. Toen vader
naar je toe ging, kon ik niet veel van hem te weten
komen over je en je schreef zoo weinig."
„Een brief kost een stuiver, Esther. Waar moet ik
het geld vandaan halen?"
„Dat is waar. Ik weet wel dat je gaarne had willen
schrijven. Maar vertel me nu van alles. Heb je ons erg
gemist?"
„Neen, dat geloof ik niet," zeide Benjamin.
„0, niet een klein beetje ?" vroeg Esther, teleurgesteld.
„Jawel, ik miste jou in den beginne, Esther," zeide
hij. „Maar er is zooveel te doen en over te denken.
Het is een nieuw leven."
„En ben je gelukkig geweest, Benji?"
„0 ja, volkomen. Denk eens aan! Geregelde maaltijden, met sinaasappels en lekkers, en pretjes nu en dan,
een bed geheel alleen, goed vuur, een huis met een
mooie trap, eeri zaal, een veld om te spelen, metballen en speelgoed—."
„Een veld!" riep Esther. „Maar dat is net alsof je
elken dag naar Greenwich ging!"
„Veel prettiger dan Greenwich, waar ze jelui meisjes
eens in het jaar op een heel bijzonderen vacantiedag
brengen!"
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„Prettiger dan Crystal Palace, waar de jongens heen
gaan!"
„Crystal Palace is vlak bij. Wij kunnen elken Donderdagavond in het seizoen het vuurwerk zien."
Esther staarde hem in verbazing aan.
„En ben je er wel eens binnen geweest?"
„Herhaaldelijk."
„Kun je je dien keer herinneren, toen je niet ging?"
vroeg Esther zachtjes.
„Men vergeet zulke dingen niet zoo licht," bromde
hij. „Ik verlangde zoo er heen te gaan — ik had er
zooveel van gehoord van andere jongens. En toen de
dag van het uitstapje kwam, was mijn Sjabbez-]^ in den
lommerd; was het niet?"
„Ja," zeide Esther, wier oogen vochtig werden. „Het
speet me zoo voor je! Je wilde niet in je katoenen
jasje gaan, dat de jongens zouden zien dat je geen
beste jas hadt. Het was heel mooi van je, Benji."
„Ik herinner me dat moeder me tracteerde om me
te troosten," zeide Benjamin met een grijns. „Ze nam
me mee naar het Zacharia-plein en liet me daar spelen, terwijl ze bij Malke den vloer schrobde. Ik geloof
dat Milly me een penny gaf en ik herinner me dat
Lea me tweemaal liet likken uit een glas met roomijs. Het was een heete dag — nooit zal ik die roomijs
vergeten. Maar stel je ouders voor, die je eenige
fatsoenlijke jas in den lommerd brengen !" Welbehagelijk
streek hij over zijn goed geborsteld jacquetje.
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„Ja, maar herinner je je niet, dat moeder al den
volgenden morgen v6or schooltijd het jasje uit den lommerd haalde met het geld, dat ze bij Malkehad verdiend?"
„Wat hielp dat? Ik trok het natuurlijk aan toen ik
naar school ging en vertelde den meester, dat ik den
vorigen dag niet wel was geweest. Maar het was te laat
om naar Crystal Palace te gaan."
„Ja, maar het kwam je toch te pas. Herinner je je
Benji, hoe een van de groote dames plotseling de week
daarna stierf?"
„0, ja! He, ho!" riep Benjamin eensklaps opgewonden. „We gingen in gehuurde omnibussen naar het
kerkhof, o zoo ver weg op het land; uit elke klasse
de zes beste jongens. En ik zat naast den koetsier op
den bok en ik dacht aan de postwagens van den ouden
tijd en keek of er geen roovers waren. Op het kerkhof
stonden we op een rij en de zon scheen en het gras
was zoo groen en er lagen zulke heerlijke bloemen op
de lijkkist, toen die voorbijging, terwijl de heeren, die
er achter gingen, huilden. En op den terugweg kregen
we limonade met koekjes. O, het was heerlijk. Ik ben
naderhand nog tweemaal bij een begrafenis geweest,
maar bij deze had ik de meeste pret. Ja, het jasje deed
toch nog goeden dienst voor een dag buiten."
Benjamin dacht blijkbaar niet aan de teraardebestelling van zijn eigen moeder, toen hij van begrafenissen
sprak; Esther dacht er wel aan en leidde haastig het
gesprek af.
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„Vertel me nog meer van je thuis."
„Nou, het is net als elken dag naar een begrafenis
gaan. Overal om ons heen groen en boomen en bloemen en vogels. Ik heb eens in den herfst helpen hooien!"
Esther zuchtte van verrukking.
„Het is net als uit een boek."
„Boeken!" zeide hij. „We hebben er honderden —
een heele bibliotheek: Dickens, Mayne Reid, George
Eliot, kapitein Marryat, Thackeray, ik heb ze allemaal
gelezen."
„0, Benji!" zeide Esther, haar handen ineen slaande
van bewondering, zoowel van de bibliotheek als van
haar breeder. „Ik wou dat ik jou was."
„Nou dat zou je gemakkelijk kunnen wezen."
„Hoe dat?" vroeg Esther haastig.
„We hebben immers een afdeeling voor meisjes ook.
Je bent net zoo goed een wees als ik. Zeg aan vader
dat hij je laat inschrijven."
„0, hoe zou dat kunnen Benji?" zeide Esther, terwijl haar gezicht betrok. „Wat zou er worden van
Salomon en Ikey en Saartje?"
„Ze hebben toch een vader en een grootmoeder,
niet waar?"
„ Vader kan toch niet de wasch doen en kooken,
malle jongen ? En grootmoeder is te oud."
„Nou, ik zeg dat het een schande is. Waarom kan
vader zijn brood niet verdienen en de wasch buitenshuis laten doen? Hij heeft nooit een cent op zak."
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„Hij kan het niet helpen, Benji. Hij doet genoeg
zijn best. Het spijt hem zeker dikwijls genoeg dat hij
te arm is, om op bezoekdagen met den trein bij je te
komen. Die keer toen hij ging, moest hij, om aan het
geld te komen, een werkmand verkoopen, die ik als
prijs had gekregen. Maar hij spreekt dikwijls over je."
„Nou, ik ben niet boos dat hij niet komt," zeide
Benjamin. „Ik vergeef hem dat, want och, hij ziet er
niet erg ooglijk uit, is het wel Esther?"
Esther zweeg eventjes.
„0, iedereen weet dat hij arm is. Zij verwachten
niet dat vader een heer zal zijn."
„Ja, maar hij kon er ten minste fatsoenlijk uitzien.
Draagt hij nog altijd die verschrikkelijke kleine krullen
aan weerskanten? O, wat had ik daar het land over,
toen ik hier op school was en hij den meester over
het een of ander kwam spreken. Sommige jongens hadden zulke nette vaders; het was bepaald een pleizier
hen te zien binnenkomen, de meesters vol ontzag voor
hen. Moeder was net zoo erg; zij kwam met een doek
over het hoofd geslagen."
„Ja, Benji, maar ze placht ons boterhammen te brengen, als we thuis geen ontbijt hadden gehad. Herinner
je je wel Benji?"
„0 ja, dat herinner ik wel. We hebben soms ellendige dagen gehad, he Esther? Maar dat is zeker, je
zou het ook niet prettig vinden als vader in je klasse
kwam, als al de meisjes er waren, is het niet?"
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Esther bloosde.
„Er is geen aanleiding voor hem om te komen," zeide
ze ontwijkend.
„Nou, ik weet wat ik zal doen!" zeide Benjamin op
stelligen toon. „Ik zal heel rijk worden."
„Zoo, Benji?" vroeg Esther.
„Ja, natuurlijk. Ik ga boeken schrijven — evenals
Dickens en die andere kerels. Dickens verdiende hoopen geld met dingen te beschrijven, die dagelijks om
ons heen gebeuren."
„Maar je kunt niet schrijven!"
Benjamin lachte zelfbewust.
„0, zoo? En Ons Or gaan dan!"
„Wat is dat?"
„Dat is ons blad. Ik ben de redacteur. Heb ik je
er niet van verteld? Ja, er komt een verhaal daarin
voor van mij; het heet: „De bruid van den soldaat"—
het speelt in Afghanistan."
„0, kan ik niet een nummer krijgen?"
„Wel neen, het is niet gedrukt, domoor! Het is
heelemaal geschreven en er worden maar een paar
kopieen van gemaakt. Als je eens over kwam, kon je
het zien."
„Ja, maar ik kan niet over komen," zeide Esther, met
tranen in de oogen.
„Nou, het doet er niet toe; je zult het wel den een
of anderen dag te zien krijgen. Waar had ik het ook
weer over? O, ja — over mijn vooruitzichten. Zie je,
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ik ga over een paar maanden meedingen naar een
beurs en iedereen zegt dat ik die krijgen zal. En dan
zou ik misschien naar een hoogere school kunnen gaan
en dan naar Oxford en Cambridge."
„En meedoen aan een roeiwedstrijd!" zeide Esther
van opgewondenheid kleurend.
„Neen, wat kan mij een roeiwedstrijd schelen! Ik
doe het voor het Latijn en Grieksch. Met Fransch
ben ik al begonnen. Ik zal dus drie talen kennen."
„Vier," zeide Esther, „je vergeet Hebreeuwsch!"
„0 ja, natuurlijk Hebreeuwsch. Maar dat reken
ik niet mee. Daar heeft niemand wat aan. Wat ik
noodig heb, dat is iets dat mij vooruit helpt en dat
mij in staat stelt boeken te schrijven."
„Maar Dickens — kende die Latijn of Grieksch?"
vroeg Esther.
„Neen," zeide Benjamin trotsch. „Dat is het juist
waarin ik hem de baas zal zijn. Nou, als ik rijk word
zal ik vader een nieuw pak en een hoogen hoed koopen — het is hier beestachtig koud Esther, voel mijn
handen eens, precies ijs! — en ik zal zorgen dat hij
met grootmoeder fatsoenlijk woont en hem een weekgeld geven, zoodat hij den geheelen dag in zijn verschrikkelijke groote boeken kan studeeren. Doet hij
nog een heele week over 6en bladzijde? En Sara en
Izaak en Rachel zullen naar een goeje kostschool gaan.
En Salomon — hoe oud zal hij dan zijn?"
Esther keek verlegen.
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„0, maar denk eens, als je pas over tien jaar beroemd bent! Salomon zal dan bijna twintig zijn."
„Dat kan geen tien jaar duren. Maar alshetzoover
is, zullen we zien wat er met Salomon moet gebeuren.
Wat jou aangaat
"
„Nou Benji?" zeide ze, want zijn fantaisie liet hem
in den steek.
„Ik zal je een bruidschat geven en dan trouw je.
Daar!" zoo besloot hij triomfantelijk.
„Maar stel nu eens, dat ik niet begeer te trouwen ?"
„Nonsens, elk meisje wil trouwen. Ik hoorde den
ouwen Vier-Oog zeggen, dat al de onderwijzeressen in
de meisjes-afdeeling doodelijk van hem waren. Ik heb
al verscheidene meisjes en jij zeker vrijers." Hij keek
haar plagend aan.
„Neen," zeide ze ernstig. „ Alleen Levi Jacobs, de
zoon van rebbe SjmoeL, komt hier wel eens om met
Salomon te spelen en dan brengt hij mij noga mee.
Maar ik geef niet om hem, tenminste niet z6o. Bovendien is hij van veel beter stand dan wij."
„0, zoo ? Nou, wacht maar totdat ik romans schrijf!"
„Ik wou maar dat je nou schrijven kondt — want
dan had ik wat te lezen. O!"
„Wat is er?"
„Ik heb mijn boek verloren. Wat heb ik met mijn
klein bruin boekje aangevangen ?"
„Liet je het niet vallen op dien akeligen hond?"
„Ja? Dan zullen de menschen er op trappen ! O hemel!
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Ik zal even naar beneden loopen om het te zoeken.
Maar je moet Bobby niet akelig noemen, hoor!"
Esther rende naar beneden en vond het boek.
„Wat heb je daar?" vroeg Benjamin toen zij terugkwam.
„0 niks! Het zou je niet interesseeren."
„Alle boeken interesseeren me," verklaarde Benjamin
deftig.
Esther gaf hem het boek onwillig. Achteloos bladerde
hij het door, toen keek hij ernstig en verbaasd.
„Esther," zeide hij, „hoe kom je daaraan?"
„Een van de meisjes gaf het mij, in ruil voor een stuk van
een griffel. Zij zeide dat zij het van de zendelingen had
gekregen; zij ging voor de grap naar hun avondschool
en zij gaven haar dit boekje en tevens een paar schoenen."
„En heb je het gelezen?"
„Ja, Benji," zeide Esther zacht.
, Jou ondeugende meid ! Weet je niet dat het Nieuwe
Testament een slecht boek is. Kijk hier! Daar is het
woord „Christus" op bijna elke bladzijde, en om de
andere bladzijde staat het woord „Jezus". En je hebt
die niet eens uitgekrabd! O, als iemand je dat boek
zag lezen!"
„Ik lees het niet in schooltijd," zeide het meisje tot
haar verdediging.
„Maar het komt in het geheel niet te pas dat je het
leest."
„Waarom niet?" zeide zij koppig. „Ik vind het mooi.
Kinderen van het Ghetto. II.

-i
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Het lijkt mij precies even interessant als het Oude
Testament en er komen meer mirakelen in voor."
„Jou slechte meid!" zeide haar broeder, die versteld stond van haar stoutmoedigheid. „Je weet toch
wel dat al die mirakelen valsch waren?"
„ Waarom waren ze valsch?" hield Esther vol.
„ Omdat er na het Oude Testament geen wonderen
meer gebeurden! Er gebeuren tegenwoordig geen mirakelen meer, niet waar?"
„Neen," gaf Esther toe.
„Nou dan," zeide hij triomfantelijk, „als mirakelen
nog tot den tijd van het Nieuwe Testament reikten,
zouden we ze evengoed nu kunnen verwachten."
„Maar waarom zouden we er in onzen tijd geen
hebben?"
„Esther, ik sta verbaasd over je! Ik zou den ouden
Vier-Oog op je willen afsturen. Hij zou je wel gauw
vertellen waarom. Godsdienst is iets van het verleden.
God kon toch niet altijd tot Zijn schepselen spreken."
„Dan had ik vroeger willen leven, toen godsdienst
nog in den tijd was," zeide Esther droevig. „Maar
waarom vereeren alle Christenen dat boek ? Ik ben zeker
dat er vele millioenen meer Christenen zijn dan Joden!"
„Natuurlijk. Het goede is schaarsch. Wij zijn zoo
weinigen, omdat wij Gods uitverkoren volk zijn."
„Maar waarom gevoel ik mij braaf, als ik lees wat
Jezus zeide?"
„Omdat je zoo slecht bent," antwoordde hij geer-
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gerd. „Geef hier dat boek, ik zal het verbranden!"
„Neen, neen," zeide Esther. „Bovendien is er geen
vuur."
„Neen, dat is erg genoeg!" zeide hij zich, dehanden
wry vend. „Nou, ik zeg maar dat het in het geheel
niet goed is, dat je zulke boeken leest. Weet je wat,
ik zal je Ons Orgaan sturen."

„Ja, zul je Benji? Dat is lief van je!" zeide ze
vroolijk en ze kuste hem, toen Salomon en Izaak stoeiend
binnen kwamen, zoodat de grootmoeder wakker werd.
„Hoe gaat het, Salomon?" zeide Benjamin. „Hoe
gaat het, kleine vent?" voegde hij er bij, terwijl hij
Izaak op zijn krullebol streelde.
Salomon was voor een oogenblik overbluft. Toen zeide
hij: „Zeg eens, Benji, heb je ook knoopen te missen?"
Maar Izaak wist heelemaal niet wie de vreemde
was en trok zich terug met een vinger in den mond.
„Dat is je broer Benjamin, Ikey," zeide Salomon.
„Ik heb niet meer broers noodig," zeide Ikey.
„Ja, maar ik was hier v6or jou," zeide Benjamin
lachend.
„Komt jouw veijaardag dan v6or den mijne?"
„Ja, als ik me wel herinner."
Izaak keek plagend naar de deur.
„Zie je wel!" riep hij de afwezige Sara toe; toen wendde
hij zich vriendelijk tot Benjamin en zeide. „Ik wil je
geen zoen geven, maar ik zal je in mijn nieuw bed
laten slapen."
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„Maar je moet hem een zoen geven," zeide Esther
en zorgde dat hij het deed, voordat zij de kamer uit
ging om kleine Sara van juffrouw Simons te halen.
Toen zij terug kwam, vond zij Salomon, die aan
Benjamin kosteloos zijn Plevna-kijkspel liet zien en ook
Mozes Ansell was thuisgekomen. Zijn oogen waren rood
van het schreien, maar dat was om den maggid. Zijn
neus was blauw van de koude op het kerkhof.
„Hij was een groot man," zoo sprak hij tot de
grootmoeder. „ Hij kon vier uren achtereen spreken
over welken tekst ook en hij wist altijd weer aan het
slot op den tekst terug te komen. En zijn verklaringen
en zijn preeken! Hij was grooter dan de Czaar.
Wee, wee!"
„Wee, wee!" zeide de grootmoeder hem na. „Als
vrouwen mee mochten naar begrafenissen, zou ik gaarne
zijn meegegaan. Waarom kwam hij ook naar Engeland ?
In Polen zou hij nog in leven zijn geweest. En waarom
kwam ik naar Engeland? Wee, wee!"
Haar hoofd zakte neer op het kussen en haar zuchten gingen zachtjes in snurken over. Mozes keerde zich
weer tot zijn eerstgeborene, die voor hem in belangrijkheid onmiddellijk op den maggid volgde; in zijn
hart was hij trotsch op diens net Engelsch uiterlijk.
„Nou, Benjamin," zeide hij met onhandige vriendelijkheid, gemengd met ontzag, „je bent haast bar mitswok." En hij tikte hem op de wang met zijn kleurlooze vingers.
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Benjamin ving de twee laatste woorden op en knikte.
„En dan kom je weer bij ons. Ik denk dat ze je
bij iemand in de leer zullen doen."
„Wat zegt i, Esther?" vroeg Benjamin ongeduldig.
Esther legde het hem uit.
„Mij bij iemand in de leer doen!" herhaalde hij
wrevelig. „ Vader is zoo verschrikkelijk nederig in zijn
ideeen. Hij zou wel willen dat iedereen op hem trapte
en zou tevreden zijn als ik sigarenmaker of drukker
werd. Zeg hem dat ik niet thuis kom, dat ik een beurs
zal halen en naar de universiteit gaan?"
De oogen van Mozes werden wijder van trots. „0,
wil je raav worden!" zeide hij, pakte zijn jongen bij
de kin en keek hem liefdevol aan.
„Wat zegt hij van een rabbi?" zeide Benjamin. „Wil
hij dat ik een rabbi zal worden ? Ba! Zeg hem dat ik
boeken zal schrijven."
„Mijn gezegende jongen ! Aan een goeden commentaar
op den Zang der Zangen is groote behoefte. Misschien
zul je daarmee beginnen."
„0, het geeft niet of ik met hem praat, Esther!
Waarom kan hij geen Engelsch spreken?"
„Hij kan wel, maar dan zou je hem nog minder
verstaan," zeide Esther met een treurig lachje.
„Nou, ik zeg maar, dat het een schandaal is. Denk
eens aan hoeveel jaren hij in Engeland is geweest —
precies zoo lang als wij." Het humoristische van de
opmerking trof hem toen zelf en hij lachte. „Hij is
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waarschijnlijk weer zonder werk, net als altijd?" liethij
er op volgen.
Mozes stak zijn ooren op bij de woorden „ zonder
werk", voor hem een woord van hatelijke beteekenis.
„Ja," zeide hij in jiddisj. „Maar als ik maar een
paar pond had om mee te beginnen, zou ikprachtige
zaken kunnen doen."
„Wacht maar, ik zal hem in een zaak zetten," zeide
Benjamin, toen Esther haar vaders woorden had overgebracht.
„Luister niet naar hem," zeide Esther. „Het armbestuur heeft: hem herhaaldelijk geld voorgeschoten.
Maar hij verbeeldt zich dat hij een man van zaken is."
Middelerwijl was Izaak met Sara bezig geweest over
Benjamin; hij wees op de merkwaardige bevestiging
van zijn eigen ideeen over veijaardagen. Dat kan Esthers
nu volgende opmerking verklaren:
„Neen, kinderen, vandaag niet vechten hoor! Wij
moeten Benji's thuiskomst vieren. We behoorden een
gemest kalf te slachten — net als de man in den Bijbel."
„Waar heb je het over, Esther?" zeide Benjamin
wantrouwend.
„0 niks, malligheid," zeide Esther. „Wij moeten
heusch wat doen voor deze feestelijke gelegenheid.
Weet je wat, we zullen thee drinken voordat je heen
gaat, in plaats van bij het avondeten. Misschien is
Rachel dan ook terug uit het park. Je hebt haar niet
eens nog gezien."
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„Neen, ik kan niet blijven," zeide Benjamin, „Ik
heb drie kwartier noodig om naar het station te komen.
En je hebt niet eens vuur voor theewater!"
„Gekheid, Benji! Je schijnt alles te hebben vergeten.
We hebben thee en brood in de kast. Salomon haal
eens voor een cent kokend water bij de weduwe
Finkelstein."
Bij de woorden „ weduwe Finkelstein" werd de grootmoeder wakker en zij zat op in het bed.
„Neen, ik ben moe," zeide Salomon. „Izaak kan gaan."
„Neen," zeide Izaak, „laat Esti gaan."
Esther nam een kan en ging naar de deur.
„Mousje," zeide de grootmoeder, „ga jij naar de
weduwe Finkelstein."
„Maar Esther kan gaan," zeide Mozes.
„Ik ga al," zeide Esther.
„Mousje," sprak de grootmoeder nog eens, „ga jij
naar de weduwe Finkelstein."
En Mozes ging.
„Heb je het namiddaggebed gezegd?" vroeg de
oude vrouw.
„Ja," zeide Salomon, „terwijl u sliep."
„0!" zeide Esther halfluid. En ze keek verontwaardigd naar Salomon.
„Kom, je zei immers dat we vandaag een pretje
moesten hebben?" fluisterde Salomon.

HOOFDSTUK XV.
DE

HEILIGE

LAND-LIGA.

„0, die Engelsche joden!", zeide Melchizedek
Pinchas in het Duitsch.
„Wat hebben ze je nou weer gedaan ?", zei Gedalje,
de groentenkoopman, in het jiddisj.
De twee talen zijn verwanten en spreken vaak met
elkaar in het voorbijgaan.
„Ik heb ze allemaal mijn boek aangeboden, maar
ze hebben me nauwelijks genoeg gegeven om vergif
voor ze te koopen," zeide de kleine dichter grimmig.
Zijn wangbeenderen staken scherp uit onder de strakke
gebronsde huid; het zwarte haar was ongekamd, de
baard in wanorde; de oogen schoten venijn. „ Een van
hen, Gideon de makelaar, liet me zijn zoon onderwijzen
voor zijn bar mitswoh, maar de jongen is zoo dom,
zoo dom ! Precies als zijn vader. Natuurlijk zal hij rabbi
worden. Ik leer hem het stuk van de Wet, dat hij moet
opzeggen, en zing hem de woorden prachtig voor, maar
hij heeft evenveel gehoor als gevoel. En ik schrijf een
toespraak voor hem: een heel mooie speech, dien hij

aan het maal tot zijn ouders en familie moet richten;
en ik laat hem daarin zeggen, na een dankbetuiging
voor al hun goedheid, dat hij tot een goeden Jood zal
opgroeien en de Hebreeuwsche literatuur en geleerden,
zooals zijn geeerden leermeester Melchizedek Pinchas,
mildelijk zal steunen. En hij laat het zijn vader zien
en zijn vader zegt dat het geen goed Engelsch is en
dat een ander al een toespraak voor hem heeft opgemaakt.
Goed Engelsch! Gideon heeft net zooveel verstand van
stijl, als de Eerwaarde Elkan Benjamin van fatsoen.
O, ik zal ze allebei doodschieten! Ik weet dat ik geen
Engelsch schrijf zooals een Engelschman, maar welke
taal is er onder de zon, die ik niet schrijf? Fransch, Duitsch,
Spaansch, Arabisch vloeien me uit de pen, als honing
uit de graat. Wat Hebreeuwsch betreft, weet je, Gedalje,
jij en ik zijn de twee eenige mannen in Engeland, die
de Heilige Taal grammaticaal schrijven kunnen. En toch
durven die ellendige makelaars, die domooren, zeggen
dat ik geen Engelsch schrijven kan en zij hebben mij
den zak gegeven — ik die de jongen het ware Judaisme en de waarde van de Hebreeuwsche literatuur
leerde."
„Maar lieten ze den jongen zijn Hebreeuwsch niet
af leeren, omdat je geen Engelsch kunt schrijven?"
„Neen ze hadden een ander voorwendsel. Een van
de meiden zeide, dat ik haar had willen zoenen. Allemaal leugens! Ik kuste mijn vinger, nadat ik de mezoezoh
(rol met de Wet er in, aan de deurpost bevestigd) had
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gekust, en de domme vervloekeling dacht dat ik haar
een kus toewierp! Men kan wel zien dat ze in dat
huis niet dikwijls de mezoezohs kussen, dat goddelooze
tuig! En wat zal er nou gebeuren? De domme jongen
zal thuis komen middagmalen in een bazar van kostbare geschenken en een dommen speech houden, door
een ezel van een Engelschman geschreven, en de dames
zullen tranen storten. Maar waar zal het Joodsche in
dat alles zijn? Wie zal hem inenten tegen de vrije
gedachte, zooals ik dat zou hebben gedaan? Wie zal
het echte vaderlandslievende vuur, de liefde voor zijn
stam, voor Zion en het land van zijn vaderen in hem
brengen ?"
„0, jij bent een man naar mijn hart!" zeide Gedalje,
door bewondering meegesleept. „Ga van avond met
me mee naar mijn Beis Midrasj (college); daar is een
meeting voor het oprichten van de Heilige LandLiga. — Deze bloemkool kost vier stuivers, juffrouw."
„Wat is dat?" vroeg Pinchas.
„Ik heb een plan, en een twintigtal van ons komen
van avond bij elkaar om daarover te praten."
„0 ja! Je hebt altijd plannen. Je bent een wijze en
een heilige, Gedalje! Het Beis Midrasj, dat je hebt ingesteld, is het eenige centrum van de ware orthodoxie
en de Joodsche literatuur te Londen. De ideeen, die je in
de Joodsche bladen uiteenzet tot verbetering van het lot
van onze arme broederen, zijn zeer politiek. Maar welke
hulp kun je van die ezelachtige, rijke Engelschen ver-
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wachten ? Zij begrijpen zelfs je plannen niet. Zij hebben
alleen sympathie waar het stoffelijke nooden geldt."
„Je hebt gelijk, je hebt gelijk Pinchas!" zeide Gedalje
met vuur.
Hij was een lange, slap gebouwde man, met een
meelig gelaat, dat van geestdrift kon glimmen. Hij was
povertjes gekleed en tusschen den verkoop van kool
in beraamde hij de wedergeboorte van Judah.
„Dat is juist wat mij klaar begint te worden, Pinellas," sprak hij verder. „Onze rijken zijn liefdadig genoeg; hun hart is goed, maar ze hebben geen Joodsch
hart. — Een bos rabarber en twee pond Brusselsche
kooltjes; drie en een halve stuiver terug. Dank u; zeer
verplicht. — En nou heb ik bij me-zelf gedacht, waarom
zouden we niet onze eigen redding bewerken ? Het zijn
de armen, de vervolgden, de verdrukten, wier zielen
snakken naar het land van Israel, als het hert naar de
beek. Laat ons onszelven helpen, laat ons de handen in
onze eigen zakken steken. Laat ons met onze eigen
r
groschen Jerusalem en onzen heiligen Tempel w eer opbouwen. Wij zullen langzaam, maar zeker een fonds
vormen; overal uit het Oosteinde en de provincie zullen de vromen bijdragen. Met de eerste gelden zullen
wij een klein troepje vervolgde Joden naar Palestina
zenden, en daarna weer een en nog een. De beweging
zal zich uitbreiden, zooals een rollende sneeuwbal een
lawine wordt."
„Ja, en dan zullen de rijken tot u komen," zeide
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Pinchas diep bewogen. „Het is een grootsch plan, zooals al je plannen. Ja, ik zal met je mee gaan; ik zal
een speech houden, want mijn lippen zijn evenals die
van Jesaja, door de gloeiende kool aangeraakt. Ik zal
alien opwekken dadelijk de beweging op touw te zetten. Ik zal de „Marseillaise" er van schrijven, nog heden nacht, mijn legerstede besproeiend met de tranen
van een dichter. Wij zullen niet langer stom zijn, we
zullen brullen als de leeuwen van den Libanon. Ik zal
de trompet zijn, die de verstrooiden van de vier hoeken der aarde bij een roept, ja ik zal de Messias zelf
zijn!" zeide Pinchas, op de vleugelen van zijn eigen
welsprekendheid stijgend en vergetend een trek aan zijn
sigaar te doen.
„Het verheugt me, dat je zoo warm bent, maar
noem het woord Messias niet, want ik vrees dat sommige van onze vrienden bang zullen worden en zeggen
dat dit geen tijden zijn voor den Messias ; dat noch
Elia, noch Gog, de Koning van Magog, noch een van
de booze voorteekens zich al hebben vertoond. — Lange,
of ronde aardappelen, mijn kind?"
„Stommerikken! Hillel was wijzer toen hij zeide:
„ Als ik mezelf niet help, wie zal me dan helpen?" Denken ze dat de Messias uit de lucht zal vallen ? Waarom
zou ik niet de Messias zijn ? Werd ik niet den g n van
Aav (de maand Aav) geboren?"
„St! St!" zeide Gedalje, de groentenkoopman.
„Laat ons praktisch zijn. We zijn nog niet rijp voor

45

„Marseillaises", of Messiassen. Ons eerste werk moet
zijn geld genoeg te krijgen om 6en familie naar Palestina
te zenden."
„Ja, ja," zeide Pinchas, hard aan zijn sigaar trekkend,
om die weer aan te krijgen. „Maar we moeten verder
kijken. Ik zie alles al: Palestina in handen van de Joden,
de heilige Tempel weer opgebouwd, een Joodsche Staat,
een President even vaardig met het zwaard als met
de pen — de geheele beweging breidt zich voor mij
uit. Ik zie de dingen evenals Napoleon, tegelijk generaal
en dictator."
„Zeker, dat is onze wensch," zeide de groentenkoopman voorzichtig. „Maar vanavond is er alleen
sprake van een dozijn mannen, die een fonds willen
vormen."
„Natuurlijk, natuurlijk, dat begrijp ik. Je hebt gelijk.
De menschen in de buurt zeggen het wel, dat Gedalje
de groentenkoopman altijd gelijk heeft. Ik zal voor de
meeting bij je komen soupeeren om de zaak met je
te bepraten en je zult zien wat ik zal schrijven in de
Mizpeh en den Arbeiter-Freund. Je weet, die bladen
vechten om me; hun lezers zijn juist de menschen, die
je noodig hebt. Ik zal daarin gloeiende verzen
schrijven en hoofdartikels om je zaak te bepleiten.
Ik zal uw Tyrtaeus, uw Mazzini, uw Napoleon zijn.
Wat een zegen dat ik juist nu naar Engeland kwam!
Ik heb in het Heilige Land geleefd; de geest van den
bodem is met den mijnen saamgeweven. Ik kan de
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schoonheden er van beschrijven, zooals geen ander dat
vermag. Ik ben juist de man, dien je nu noodig hebt.
Maar ik zal niet overijld te werk gaan. Langzaam,
maar zeker. Mijn plan is kleine sommen van de armen
bijeen te brengen, en te beginnen met telkens 6en
familie naar Palestina te zenden. Zoo moeten we het
aanleggen. Wat dunk je daarvan, Gedalje? Vind je
het goed?"
„Ja, ja, zoo denk ik er ook over."
„Je ziet, dat ik niet alleen in groote ideeen een
Napoleon ben. Ik heb ook begrip van details, hoewel
ik die als dichter verafschuw. O, de Jood is de Koning
van de wereld. Hij alleen vormt grootsche plannen en
voert die met geringe middelen uit. De heidenen zijn
zoo stom, zoo stom! Ja, je zult bij het avondeten zien
hoe practisch ik de zaak zal aanpakken. En dan zal
ik je meteen laten zien, wat ik over Gideon heb geschreven, het Parlementslid, dien hond van een makelaar. Ik heb een satiriek gedicht op hem gemaakt, een
Joodsch acrosticon op zijn naam, dat hem aan de bespotting van de nakomelingschap zal prijs geven. Ik
heb fondsen en aandeelen in het Hebreeuwsch vertaald,
met nieuwe uitdrukkingen, die de Hebraisten onmiddellijk zullen overnemen en de moderne Hebreeuwsche
woordenschat zullen vermeerderen. O, ik ben geducht
als satiricus! Ik steek als de horzel. Geestig als Immanuel, maar bijtend als zijn vriend Dante. Het zal
morgen in de Mizpeh verschijnen. Ik zal deze Engelsch-
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Joodsche gemeente toonen dat ik iemand ben, waarmede men rekening heeft te houden. Ik zal ze verpletteren — niet zij mij!"
„Maar zij zien de Mizpeh niet, en als ze die zagen
zouden ze ze toch niet kunnen lezen."
„Dat doet er niet toe. Ik zal het blad rondzenden;
ik heb overal vrienden, groote rabbijnen en geleerden,
die mij hun manuscripten, hun commentaren zenden, om
ze te herzien en te verbeteren. Laat de Engelsch-Joodsche
gemeente zich in haar domme welvaart verkneuteren,
ik zal haar tot spot maken van Europa en Azie. Dan
zal zij den een of anderen dag haar dwaling inzien;
ze zal niet meer rabbijnen hebben als de Eerwaarde
Elkan Benjamin, die vier minnaressen -heeft; ze zal den
vleeschklomp, die over haar heerscht, afzetten, den
zoom van mijn kleed vatten en mij smeeken haar rabbi
te zijn."
„Het is waar, we moesten een orthodoxer opperrabbijn hebben," erkende Gedalje.
„Orthodox! Dan en dan alleen zullen wij te Londen
het ware Judaisme hebben en een letterkundigen luister,
veel grooter dan die van de te veel geprezen Spaansche
school, van wie geen de echte lyrische gave had, die
gelijk is aan het gezang van de vogels in den paringstijd. O, waarom heb ik niet evengoed de voorrechten
van de vogels, als hun gave van het lied? Waarom
kan ik niet naar goedvinden paren? O, die domme
rabbi's, die veelwijverij verboden! Terecht staat ge-
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schreven: „De wet van Mozes is volmaakt; zij verlicht
de oogen"; huwelijk, echtscheiding, alles is met de
grootste wijsheid geregeld. Waarom moeten we de
domme gebruiken van de heidenen aannemen ? Op het
oogenblik heb ik zelfs niet 6en maat. Maar ik bemin,
o Gedalje, ik bemin! De vrouwen zijn zoo mooi! Jij
hebt ook de vrouwen lief, he?"
„Jawel, mijn Rivke," zeide Gedalje. — „Voor elke
flesch een stuiver."
„Maar waarom heb ik geen vrouw, zeg?" vroegde
kleine dichter heftig, terwijl zijn donkere oogen glinsterden. „Ik ben een knappe, flinke, goedgebouwde,
mooie man. In Palestina en op het vasteland plachten
alle meisjes naar mij te smachten en wierpen me verliefde blikken toe, want daar hebben de Joden de poezie
en de letteren lief. Maar hier kan ik een kamer binnengaan, waar een meisje zit, en zij zal doen alsof ze
me niet ziet! Daar heb je de dochter van rebbe Sjmoel,
een schoone maagd. Ik kus haar de hand en ze is als
ijs tegen mijne lippen. O, had ik maar geld! En geld
zou ik hebben, als die Engelsche Joden niet zoo dom
waren en mij tot opperrabbijn kozen. Dan zou ik een,
twee, drie vrouwen nemen."
„Praat niet zulke gekheid!" zeide Gedalje, want hij
dacht dat de dichter grappen maakte.
Pinchas merkte dat hij in zijn vervoering te ver was
gegaan; zijn tong was het onvoorzichtigste van alle
organen en verried dikwijls zijn geheimste gedachten.
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Hij .was een edit dichter met een buitengewoon meesterschap over de taal en een onfeilbaar gevoel voor
rhythmus. Hij schreef naar het middeleeuwsch voorbeeld,
met een overvloed van naamdichten en dubbele rijmen,
niet met de simpele verdubbelingen van de primitieve
Hebreeuwsche poezie. Intellectueel ried hij de dingen
als een vrouw: met verwonderlijke vlugheid, scherpzinnigheid en... onnauwkeurigheid. Hij zag in het binnenste
van anderen met een ergdenkendheid, die alles donker
refracteerde. Dezelfde gemoedsstemming, hetzelfde verdraaide inzicht maakte hem vol van vernuftige verklaringen van Bijbel en Talmud, van nieuwe denkbeelden en nieuwe ophelderingen over geschiedenis, philologie, geneeskunde, over alles en nog wat. En hij geloofde
in zijn ideeen, omdat ze van hem waren, en in zich
zelf om zijn ideeen. Hij scheen zich soms zelf toe
grooter te worden totdat zijn hoofd de zon raakte —
maar dat was meestal als hij wijn had gedronken —
en zijn hersens bleven voortdurend van de aanraking
gloeien.
„Nu, vrede met je," zeide Pinchas. „Ik zal je met je
klanten alleen laten, die je belegeren, zooals ik door
de meisjes werd belegerd. Maar wat je me daar vertelde, heeft mij het hart verblijd. Ik mocht je altijd
gaarne lijden, maar nu heb ik je lief als een vrouw.
Wij zullen deze Heilige Land-Liga stichten, jij en ik. Jij
zult president zijn — ik zie van alle aanspraken af voor
jou — en ik zal penningmeester zijn — he?"
Kinderen van het Ghetto. II.
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„We zullen zien, we zullen zien," zeide Gedalje, de
groentenkoopman.
„Neen, we kunnen dat niet aan de menigte overlaten, we moeten dat te voren vaststellen. Is het afgesproken ?"
Hij legde zijn vinger vleiend tegen den neus aan.
„We zullen zien," herhaalde Gedalje ongeduldig.
„Neen, zeg, ik heb je lief als een broeder. Doe me
dat pleizier en ik zal je nooit van mijn leven iets vragen."
„Nou, als de anderen
", begon Gedalje flauwtjes.
„0, je bent een vorst in Israel," riep Pinchas warm.
„Kon ik je maar in mijn hart laten lezen, hoe het je
lief heeft!"
Hij huppelde weg, terwijl zich om zijn hoofd dikke
kringen van rook vormden. Gedalje, de groentenkoopman, bukte zich over een bak met aardappels. Plotseling opkijkend, werd hij verrast door het zien van een
hoofd, dat door het open winkelraam stak. Het was
een smal, zwartgebaard gezicht, vertrokken door een
vleienden glimlach. Een wijsvinger, waarvan de nagel
zwart was, lag rechts tegen den neus.
»Vergeet je het niet?" vroeg het hoofd vleiend.
„Natuurlijk niet," riep de groentenkoopman knorrig.
De meeting had dien avond te tien uren plaats in
het Beis Midrasj\ dat Gedalje had opgericht: een
groote, stoffige kamer, zeer primitief tot Synagoge ingericht, die men bereikte door een trap, even vies als de
buurt. Op een van de achterste banken zat een armoedig
gekleede jongen met heel lang haar en magere handen ;
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hij schudde geweldig met het lijf heen en weer, terwijl
hij de mnjna op den traditioneelen dreun opzegde. Bij
de verhoogde tribune in het midden stond een groep
enthousiasten, waaronder de magere ascetische Karlkammer met de massa rood haar, dat zijn hoofd kroonde
als het licht van een vuurtoren, aanstonds de aandacht trok.
„Vrede met je, Karlkammer!" zeide Pinchas in het
Hebreeuwsch.
„Met jou zij vrede!" antwoordde Karlkammer.
„0," ging Pinchas voort, „het is mij zoeter dan
honing met iemand in de Heilige Taal te kunnen
spreken. Wee, het zijn er tegenwoordig weinigen die
dat kunnen! Jij en ik, Karlkammer, zijn de twee eenigen, die op dit eiland de Heilige Taal grammaticaal
kunnen spreken. Zeg, het is een grootsche zaak waarvoor we van avond bijeenkomen. Ik zie Sion lachen
op haar bergen en haar vijgenboomen van vreugde
trillen. Ik zal penningmeester zijn van het fonds, Karlkammer. Stem voor me, dan zal onze vereeniging
bloeien als de groene laurierboom."
Karlkammer liet een vaag gebrom hooren, want hij
had niet genoeg humor om te \vijzen op hetgeen gewoonlijk met den laurier in betrekking werd gebracht,
en Pinchas ging Hamburg begroeten. Voor Gabriel
Hamburg was Pinchas een voorwerp van spot, gemengd
met eerbied. Hij moest wel eerbied hebben voor het
genie van den dichter, zelfs als hij lachte om zijn
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aanspraken op alwetendheid en om de stoute en onwetenschappelijke onderstellingen, waarmede de dichter
soms voor den dag kwam. Want wanneer Pinchas op
Joodsch terrein kwam, stond hij tegenover een man>
die elken duimbreed er van kende.
„Gezegend zijt gij, diekomt!" zeide hij, toen hij Pinchas
zag. En in het Duitsch vervolgde hij, „Ik wist niet
dat je zoudt mee doen aan het wederopbouwen van
Sion."
„Waarom niet?" vroeg Pinchas.
„ Omdat je er zooveel gedichten op hebt gemaakt."
„Wees niet zoo dwaas," zeide Pinchas geraakt.
„Vocht niet Koning David even goed met de Philistijnen,
als hij de Psalmen schreef?"
„Schreef hij de Psalmen?" zeide Hamburg bedaard,
met een lachje.
„Neen, st! Natuurlijk schreef hij die niet. De Psalmen werden geschreven door Judas Maccabaeus, zooals
ik bewees in het laatste nummer van het Stuttgarter
Zeitschrift. Maar dat zet mijn analogie nog slechts meer
kracht bij. Je zult zien hoe ik zwaard en wapenrusting
zal aangorden en ik zal je ook nog zien vooraan in
het gevecht. Ik zal penningmeester zijn; je moet voor
mij stemmen, Hamburg, want jij en ik zijn de twee
eenige menschen, die de Heilige Taal grammaticaal kennen
en we moeten schouder aan schouder werken en zorgen,
dat de balans wordt opgemaakt in de taal onzer
vaderen."
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Op dezelfde wijze sprak Melchizedek Pinchas Hiram
Lyons en Simon Gradkoski toe. De eerste was een
armoedig dweeper, die den eenen dag na den ander
schreef aan een eindeloos manuscript vol doorhalingen, zijnde een nuttelooze commentaar op het eerste
hoofdstuk van Genesis; de tweede was de zwaarlijvige
koopman in galanterieen, in wiens magazijn Daniel
Hyams werkzaam was. Simon Gradkoski wedijverde met
rebbe Sjmoel in kennis van de juiste plaatsen van Talmudische opmerkingen — bladzijde zooveel, regel zooveel — en, heimelijk een verdraagzaam vrijdenker,
genoot hij te veel van zijn reputatie als bolwerk van
rechtzinnigheid, om die op te geven. Simon Gradkoski ging gemakkelijk van het schrijven van
een factuur over tot het schrijven van een geleerd
artikel over Hebreeuwsche astronomie. Pinchas nam
geen notitie van Jozef Strelitski, wiens ravenzwarte krul
wild over zijn voorhoofd heen en weer danste als de
vlag van een zeeroover, hoewel Hamburg, die een beetje
verwonderd was den zwijgenden jongen man op een
meeting te zien, hem in het gesprek trachtte te halen.
De man, waarbij Pinchas zich ten slotte voegde, was
alleen een man in dien zin, dat hij zijn godsdienstige
meerderjarigheid had bereikt. Het was een leerling van
Harrow, heette Raphael Leon en was de telg van een
rijke familie. De jongen had een zonderling vroege
belangstelling voor Joodsche literatuur aan den dag
g-elegd; in aanteekeningen bij geleerde boeken had hij
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dikwijls Gabriel Hamburg's naam gezien en toen hij
had ontdekt, dat deze in Engeland was, had hij hem
geschreven. Hamburg had hem geantwoord; zij hadden
elkander dien dag voor het eerst ontmoet en op verzoek van den knaap zelf, had de oude geleerde hem
naar deze vreemde meeting meegenomen. De knaap
werd de eenige band tusschen Hamburg met het rijke
Engeland en hoewel hij Leon zelden weer terugzag>
kwam deze eenigermate de plaats innemen, die Hamburg een oogenblik aan Jozef Strelitski had toegedacht.
Dezen avond was het Pinchas, die den vaderlijken toon
aannam, maar hij paarde daaraan iets onderdanigs, dat
den verlegen eenvoudigen knaap niet op zijn gemak
bracht, hoewel, toen hij de verheven gevoelens van
den dichter las, die den volgenden morgen met de
eerste post kwamen (met een naamdicht tot opdracht),
hij een geestdriftige bewondering voor het miskend
genie opvatte.
De overigen van het overschot, die bijeengekomen
waren om Israel te redden, zagen er gewoner uit; het
waren een bontwerker, een pantofifelmaker, een smid,
een ex-glazenmaker (Mendel Hyams), een suikerbakker,
een melammed (Joodsche onderwijzer), een timmerman,
een drukker, een sigarenmaker, een paar kleine winkeliers en eindelijk Mozes Ansell. Zij waren uit verschillende landen — Oostenrijk, Polen, Holland, Rusland,
Duitschland, Italie, Tunis — maar hadden toch een
gevoel alsof zij tot geen land behoorden, en tot 6en*.
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Omgeven door de pracht van het moderne Babylon,
keerden hun harten zich naar het Oosten, gelijk passiebloemen die de zon zochten. Palestina, Jerusalem, de
Jordaan, het Heilige Land waren voor hen tooverwoorden ;
als zij een munt zagen, geslagen op een van baron
Edmond's kolonien, dan kwamen hun de tranen in de
oogen. En zij verlangden geen grootere gunst bij hun
dood, dan dat een handjevol aarde uit Palestina over hun
graf zou worden gestrooid.
Maar Gedalje, de groentenkoopman, was er de man
niet naar om ijdele verwachtingen aan te wakkeren.
Hij zette zijn plan duidelijk uiteen, zonder mooie
praatjes. Zij moesten Jerusalem weer opbouwen, gelijk
het koraaldier zijn riffen maakt, niet, zooals het in het
gebed luidde „spoedig en in onze dagen."
Zij hadden zichzelf tot grootere verwachtingen opgewonden en waren teleurgesteld. Sommigen protesteerden
tegen maatregeltjes op kleine schaal; evenals Pinchas
waren zij voor groote heldhaftige daden. Jozef Strelitski,
student en agent in sigaren, sprong op en riep heftig
in het Duitsch: „Overal kermt en slooft Israel; moeten
we inderdaad wachten en wachten, totdat we hartzeer
hebben, en nooit een beslissenden slag slaan? Het is
welhaast twee-duizend jaar geleden, dat we over de
asch van onzen heiligen Tempel heen in ballingschap
werden gedreven, de ketenen der heidensche overwinnaars rammelend. Nu al bijna twee-duizend jaar hebben
we geleefd op vreemden bodem, ten smaad en spot
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der volkeren, uit elk behoorlijk beroep geweerd en
vervolgd als we een onbehoorlijk beroep bij de hand
namen, bespuwd en vertreden, de geschiedenisrol
kleurend met ons bloed, en beschijnend met de vlammen,
waarin onze martelaren blijde den dood vonden voor
den Heiligen Naam. Wij, die twintig eeuwen geleden,
een machtige natie waren, met een wet, een constitutie
en een godsdienst, die den grondtoon aangaven voor
de beschaving der wereld; wij, die recht spraken in
groote steden, gekleed in purper en fraai linnen, zijn
de speelbal van volkeren, die toen wild zworven in
bosschen en moerassen, gekleed in de vachten van
wolven en beren. Nu schittert in het Oosten weer een
ster der hoop, waarom zouden we die niet volgen?
Nimmer stond de kans op een Restauratie zoo goed
als nu. Onze kapitalisten beheerschen de Europeesche
markten, onze generaals leiden legers, onze groote
mannen maken in elken Staat deel uit van de Regeering.
Wij zijn overal — duizenden verstrooide stroompjes
macht, die tot een machtigen oceaan zouden kunnen
worden vereenigd. Palestina is een als wij het willen;
heel Israel behoeft slechts eenstemmig met krachtig
geluid te spreken. Dichters zullen voor ons zingen,
journalisten voor ons schrijven, diplomaten voor ons
dingen, millionairs voor ons betalen. De Sultan zou
ons morgen ons land teruggeven, als wij maar trachtten
het te krijgen. Er zijn geen andere hinderpalen dan in ons
zelf. Niet de heiden houdt ons uit ons land; het zijn de
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Joden, de rijke en voorspoedige Joden, het vet en slaperig
geworden Jessoeroen, dat den valschen droom droomt
van assimilatie met het volk van de prettige plaatsen,
waarheen het lot hen heeft gevoerd. Geef ons ons land
terug; dat alleen zal de Joodsche quaestie oplossen.
Onze armen zullen landbouwers worden en, evenals
Antaeus, zal de genius van Israel nieuwe kracht putten
uit het verkeer met Moeder Natuur. En voor Engeland
zal het meteen een oplossing zijn van de Indische
quaestie. Tusschen Europeesch Rusland en Indie zal
een krachtig en geducht volk zijn gevestigd, dat Rusland
haat wegens zijn barbaarsche daden. En als we het
land niet met goud kunnen terugkoopen, moeten we
het terugkoopen met staal. Van al onze heerlijkheden
nam en we in de ballingschap slechts een sprankje mede
van het vuur, waardoor onze Tempel, het verblijf van
onzen grooten Eenige, was omgeven. En dit sprankje
hield ons in leven, terwijl de torens van onze vijanden
tot stof verbrokkelden, en dit sprankje werd tot een
hemelsch vuur en bescheen de gezichten van de helden
van ons ras, en deed hen de verschrikkingen en de
pijnigingen van het auto-da-f6 verduren. Laat ons het
sprankje weer aanwakkeren, totdat het tot een vlammenzuil
wordt, die voor ons uitgaat en ons den weg wijst naar Jerusalem, de stad onzer vaderen... Zooals de nationale dichter van Israel, Naphtali Herz Imber, zoo schoon heeft gezongen — hier hief hij de Hebreeuwsche Wacht am Rhein
aan, waarvan een (Hollandsche) lezing aldus zou luiden :
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DE WACHT AAN DEN JORDAAN.

I.
Als 't gekraak van den donder,
Dien de bliksemstraal onder
Zijn hamerslag breekt,
Valt een stem in onze ooren,
Die ons 't roepen doet hooren
Van Zion dat smeekt:
„Vuur' de hoop om te naadren
Tot het erf uwer vaadren
U eeuwiglijk aan!
Komt den vijand bestrijden
En de waatren bevrijden
Van den heil'gen Jordaan!"
Waar in murmelend gedroom
Langzaam voortglijdt de stroom,
Sta pal onze wacht!
't Wachtwoord klink': Wijdt het zwaard
Onzen Heer, onzen Haard!"
Den Jordaan langs bij dag en bij nacht.
II.
Dierbaar land, wacht in vrede,
Wij verstonden uw bede,
Werpen lauwheid ter aard.
Hoor onze eed: „Wij versagen
Niet in bloedige slagen,
Voor den dood onvervaard!"
Hemelvreugde zal smaken
Wie uw boeien mag slaken
En ontplooit uw banier,
Wie de wereldsche machten
Zonder vrees kan verwachten,
Op zijn afstamming fier.
Klinkt de krijgstrompet luid,
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Waait het vaandel vrij uit,
Dan sta pal onze wacht!
't Wachtwoord roept: „ Wijdt het zwaard
Onzen Heer, onzen Haard!"
Den Jordaan langs bij dag en bij nacht.
III.
Ja — zoolang als de vlucht
Van den gier klieft de lucht,
En door 't hart bonst het bloed;
Als de leeuw met zijn brullen
't Dal met vrees komt vervullen,
Manenschuddend verwoed;
Als van Judah's aartsvaadren
Nog de nacht bij zijn naadren
De oude graven bedauwt, —
Zweren wij, die nu leven,
Dat ons strijden en streven
Geen zwakte ooit verflauwt!
Klink' de krijgstrompet luid,
Waai' nu 't vaandel vrij uit
Heel den dag en den nacht!
't Wachtwoord luidt: „ Wijdt het zwaard
Onzen Heer, onzen Haard!"
In den stroom sta nu pal onze wacht!

Uitgeput zonk hij op de ruwe houten bank neer,
met schitterende oogen, het ravenzwarte haar in wanorde door zijn wilde gebaren. Den geheelen avond
verroerde en sprak hij niet meer. De bedaarde taal
van Simon Gradkoski volgde als een koudwaterstraal.
„Wij moeten verstandig zijn," sprak hij, want hij
had evenzeer de reputatie van te zijn een schrander,
handig man van de wereld als een pijler der orthodoxie.

„De groote lui zullen tot ons komen, maar niet als we
hen uitschelden. Wij moeten hen door vleierij winnen
en hen vertellen dat zij de afstammelingen van de
Maccabaeers zijn. Er is veel politieke roem te halen
bij het leiden. van zulk een beweging; dat zullen ze
ook wel inzien. Rome werd niet op 6en dag gebouwd
en de tempel zal niet in een jaar worden herbouwd.
Bovendien we zijn thans geen soldaten. Wij moeten
ons land terug krijgen met onze hersenen, niet met
het zwaard. Langzaam maar zeker en Gods zegen
over alles."
Zoo sprak Simon Gradkoski. Maar Gronovitz, de
Hebreeuwsche onderwijzer, heimelijk een atheist en
openlijk een revolutionair, die een Hebreeuwsche
editie van de Pickivick Papers in de Synagoge las op
den Verzoendag, was het eens met Jozef Strelitski, en
een dweper, die door zijn vroomheid vrouw en kinderen ellendig maakte, was op de hand van den voor
zichtigen Simon Gradkoski. Karlkammer nam nu het
woord, maar men wist niet waar hij heen wilde.
Schijnbaar rekende hij op wonderdadige bemiddelingen.
Intusschen keurde hij uit een oogpunt de beweging
goed. Hoe meer Joden er in Jerusalem leefden, des
te meer zouden er kunnen sterven en dat was het doel
van het leven van een goeden Jood. Wat de Messias
aangaat, hij zou zeker komen als God het tijd achtte.
Aldus Karlkammer, zeer wijdloopig, met herhaalde
intervallen van onbegrijpelijkheid, groote brokken citaten

die niets tot de zaak afdeden, en veel cabbalistische
beschouwingen. Pinchas, die, terwijl hij sprak, voortdurend op prikken zat — want voor hem was Karlkammer
het aartstype van alle ezels — sprong ongeduldig op
toen Karlkammer even ophield om adem te scheppen
en klaagde dat men hem in de rede viel, toen deze
verontwaardigd zijn speech wilde voortzetten. De
meeting was op de hand van den dichter en Karlkammer werd tot zwijgen gebracht. En nu kwam
Pinchas dithyrambisch verheven voor den dag, met
gewaagde dingen, die alleen het genie kan durven.
Hij stak scherp den draak met Imber's pretensie
Israel's nationale dichter te zijn en verklaarde, dat
zijn prosodie, zijn stijl en zelfs zijn taal beneden critiek
waren. Hij, Pinchas, zou voor Judaea een echt vaderlandsch gedicht schrijven, dat zou worden gezongen
van de laantjes van Whitechapel tot de velden van
Zuid-Afrika, van de „Mellah" van Marokko tot de
„Judengassen" van Duitschland, en de harten verblijden
zou en van de lippen zou vloeien van de arme immigranten, die het standbeeld der Vrijheid in de haven
van New-York begroeten. Wanneer hij, Pinchas, op
een Zondagnamiddag in het Victoria-park wandelde
en de muziek hoorde spelen, dan deed de kornethem
altijd denken aan Bar Cochba's trompet, die de krijgers
ten strijde riep. En als de muziek ten slotte „God save
the Queen" speelde, dan klonk dat als een zegelied,
terwijl hij als overwinnaar naar de poorten van Jeru-
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salem trok. Daarom zou hij, Pinchas, hun leider zijn.
Had de Voorzienigheid, die in de letters van de Touroh
zoovele openbaringen borg, hem niet de namen Melchizedek Pinchas gegeven, waarvan de initialen dezelfde
waren als van Messias en Palestina? Ja, hij zou hun
Messias zijn. Maar in onze dagen was geld de zenuw
van den oorlog en de eerste stap tot het Messiaszijn was het bewaren van het fonds. De Verlosser moest
in de eerste plaats de penningmeester wezen. Met dezen
anti-climax besloot Pinchas; zijn kinderachtigheid en
naieveteit waren zijn slimheid de baas.
Andere sprekers volgden, maar ten slotte vond de
meening van Gedalje, den groentenkoopman, ingang.
Hij werd tot president en Simon Gradkoski tot penningmeester benoemd en er werd onmiddellijk vijf-en-twintig
shilling bijeengebracht, waarvan tien door Raphael Leon.
Te vergeefs herinnerde Pinchas den president, dat er
menschen noodig zouden zijn om huis aan huis te
collecteeren ; drie andere leden werden gekozen om het
Ghetto af te loopen. Iedereen besefte, dat het ongerijmd
zou zijn geldzakken aan den zadelknop van Pegasus
te hangen. Pinchas stak daarop zijn sigaar weer aan
en, terwijl hij mompelde dat ze allemaal dwazen waren,
ging hij zonder groet heen.
Gabriel Hamburg had al dien tijd toegekeken met
iets van een glimlach op zijn gerimpeld gezicht. Eens,
terwijl Jozef Strelitski aan het doorslaan was, snoot hij
met kracht den neus. Maar geen woord kwam over de
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lippen van den grooten geleerde. Hij zou zijn laatsten
ademtocht geven voor den terugkeer naar het Heilige
Land (mits de Hebreeuwsche manuscripten niet werden
achtergelaten in Christen musea); maar de uitvallen
van enthousiasten maakten deel uit van de groote vertooning in den eenigen schouwburg, waarom hij zich
bekommerde. Een ander zwijgend lid was Mendel
Hyams. Maar hij schreide hoorbaar terwijl Strelitski
sprak.
Toen de meeting uiteenging hervatte het magere,
ziekelijke, zich heen en weer schuddend schepsel in
den hoek, die beleefdheidshalve stilletjes het Baba-Kamatractaat (stuk van den Talmud) hadzittenprevelen, luide zijn
eigenaardigen, redeneerenden dreun. Hij was er den
geheelen dag mee bezig geweest en bleef er mee voortgaan een heel stuk in den nacht, zonder ophouden
het lichaam heen en weer zwaaiend.

HOOFDSTUK XVI.
DE VRIJERIJ

VAN SHOSSHI

SJMENDRIK.

Meckisj was een chassid, wat in het Engelsch beteekent heilige, maar feitelijk lid van de sekte der
Chassidiem, wier zetel Galicie is. In de i8 e eeuw trok
Israel Baalsjem zich in de bergen terug om over philosophische waarheden te peinzen. Hij geraakte tot een
geloof van welgemoed en zelfs stoi'cijnsch berusten in
den cosmos in al zijn phasen en tot de overtuiging,
dat de wierook van een genoten pijp den Schepper
welbehagelijk is. Maar het is het onvermijdelijk ongeluk
van grondleggers van een godsdienst apocriefe wonderen te bewerken en een leger van leerlingen te doen
opstaan, die de leer van hun meesrer in hun eigen
geestelijke vormen persen en bereid zijn te sterven voor
de hieruit voortvloeiende verdraaiing. Alleen door verkeerd
begrepen te worden, kan een groot man eenigen invloed
hebben op zijn natuurgenooten. Baalsjem werd opgevolgd door een leger van wonderdoeners en de rabbi's
van Sadagora, die in verkeer zijn met al de geesten
van de lucht, genieten het inkomen van vorsten en de
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vereering van priesters. Een stuk van den sabbathskogghol (pudding) van zulk een rabbi meester te worden
is het paradijs verwerven en het grabbelen er om is de
moeite waard te worden gezien. Ckassidism is de hoogste
uitdrukking van Joodsch optimisme. De Chassidiem zijn
de door visioenen bezochten of salvationisten van het
Judaisme. In Engeland bepalen zich hun eigenaardigheden tot een luidruchtig jubelenden eeredienst in hun
gevrah, waarbij de geloovigen dansen, of leunen, of
staan, of zich krommen, of met de hoofden tegen
den muur slaan, naar believen, en als gelukkige kinderen in tegenwoordigheid van hun vader spelen.
Meckisj danste ook thuis en zong „tiddy, riddy,
roi, toi, toi, toi, toi, ta," afgewisseld met „rom, pom,
pom" en „bim, bom," op een vreemde melodie, om
zijn persoonlijke tevredenheid met het leven uit te
drukken. Hij was een magere kleine weduwnaar met
een .geel gezicht, vooruitstekende wangbeenderen, een
krommen neus en een borsteligen wilden baard. Jaren
van beroepspraktijk als bedelaar hadden op zijn gezicht
een grijns van smart, smeeken en vleien gegrift, die
hij zelfs na gedane zaken niet meer kon afleggen.
Misschien zou die voor zeep en water zijn bezweken,
maar de proef was niet genomen. Hij droeg altijd een
bonten muts met lapjes over de ooren. Om zijn schouders hing een mandje gevuld met vuile stukken spons,
die niemand ooit kocht. Meckisj handelde in heel
andere waar; hij deed in sensatie-wekken. Als hij zich
Kinderen van het Ghetto.
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uiterst moeilijk voortbewoog en met behulp van een
stok, leken zijn beenen, die zonderling verdraaid waren,
half verlamd en wanneer zijn vreemd uiterlijk de aandacht had getrokken, plachten de beenen hun dienst
te weigeren en lag hij met den rug op de straatsteenen,
waar hij dan wachtte totdat hij opgeholpen werd door
medelijdende toeschouwers, die zilveren en koperen
muntstukjes offerden. Na een onbepaald aantal vertooningen placht Meckisj dan in de duisternis naar
huis te Snellen, om te dansen en te zingen van „tiddy,
riddy, roi, toi," en „bim, bom."
Zoo leefde Meckisj in vrede met God en de menschen, totdat op zekeren dag de noodlottige gedachte
bij hem opkwam dat hij een tweede vrouw moest
hebben. Het was niet moeilijk er een te vinden — met
behulp van zijn vriend Suikerman, den Sjadjan> — en
weldra vond de kleine man zijn huisschatten vermeerderd met een dikke, Russische reuzin. Meckisj had
de autoriteiten niet noodig voor zijn huwelijk; hij had
een „stille bruiloft," die niets kostte. In den schoorsteenhoek werd, met behulp van een laken en vier
bezemstokken, een trouwhemel opgericht en negen
mannelijke vrienden bekrachtigden de plechtigheid door
hun tegenwoordigheid. Meckisj en de reuzin vastten
op hun bruiloftsmorgen en alles ging zooals het behoorde.
Maar met Meckisj's geluk en spaarpenningen was
het niet van langen duur. De Russische reuzin bleek
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een Tartaar te zijn. Zij stak haar klauwen in zijn geld
en tooide zich met sjawls en gouden kettingen. Ja, er
is meer! Zij drong er op aan, dat Meckisj haar in gezelschap zou brengen en open huis zou houden. Dientengevolge werd van de slaap-zitkamer, die zij in huur
hadden, een ontvangkamer gemaakt en hier kwamen
op een Vrijdagavond Pelig Sjmendrik en zijn vrouw en
meneer en juffrouw Suikerman. Aan het Sabbathmaal
verdeelde de stroom van het gesprek zich in twee stroompjes; de dames praatten over hoeden, de heeren over
den Talmud. Alle drie de mannen scharrelden, weliswaar op kleine schaal, in fondsen en aandeelen, maar
niets ter wereld zou hen bewegen op Sabbath zaken
te doen, of over een prospectus te spreken, hoewel zij
alle drie vol waren van de verlokkingen van de Saffier
Mijnen, Limited, uiteengezet in een geheele advertentiebladzijde van de Jewish Chronicle, het blad dat natuurlijk voor de godsdienstige nieuwtjes op Vrijdagavond
gelezen werd. En de termijn van inschrijving zou Maandagmiddag gesloten worden.
„Maar toen Mozes, onze leermeester, op de rots
sloeg," zeide Pelig Sjmendrik, in den loop van het
gesprek, „had hij den eersten keer gelijk, maar den
tweeden keer ongelijk; want, zooals de Talmud aantoont,
men kan een kind kastijden als het klein is, maar
als het groot wordt, moet men er mee redeneeren."
„Ja," zeide Suikerman de sjadjan vlug, „maarindien
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zijn staf niet van saffier was geweest, zou hij dien hebben gespleten, in plaats van de rots."
,,Was die van saffier?" vroeg Meckisj, die nogal een
domoor was.
„Natuurlijk, en wat mooi ook," antwoorddeSuikerman.
„Denk je?" vroeg Pelig Sjmendrik haastig.
„De saffier is een tooversteen," antwoordde Suikerman. „ J~Iij versterkt het gezicht en maakt vrede tusschen vijanden. Issachar, de vlijtige zoon van Jakob,
werd voorgesteld door den saffier. Weet je niet dat het
nevelachtig middengedeelte van den saffier het zinnebeeld
is van de wolk, die Sinai omhulde bij het afkondigen
der Wet?"
„Dat wist ik niet," antwoordde Peleg Sjmendrik,.
„maar ik weet dat de staf van Mozes werd gemaakt
in de schemering van den eersten Sabbath en God
deed daarna alles met dezen scepter."
„Ach, we zijn alien niet sterk genoeg om Mozes"
staf te voeren; hij weegt veertig maten," zeide Suikerman.
„Hoeveel maten denk je dat iemand veilig zou kunnen dragen?" vroeg Meckisj.
„Vijf of zes — niet meer," zeide Suikerman. „Zieje,
als je het met meer probeerde, zou je ze kunnen
laten vallen en zelfs saffier kan breken. De eerste tafelen van de Wet waren van saffier en toch, toen ze van
een groote hoogte vielen, werden ze verbrijzeld."
„ Gideon, het parlementslid, schijnt een staf van Mozes
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te begeeren, want zijn secretaris zeide me dat hij veertig zal nemen," zeide Sjemdrik.
„St! wat vertel je daar nou?" riep Suikerman.
„ Gideon is een rijk man en bovendien is hij een der
directeuren."
„Er schijnen heel wat directeuren te zijn," zeide
Meckisj.
„Dat staat mooi. Maar wie weet ?" zeide Suikerman,
het hoofd schuddend. „De Koningin van Saba bracht
misschien saffieren aan Salomo, maar zij was geen
deugdzame vrouw."
„0, Salomo!" zuchtte juffrouw Sjmendrik, deooren
spitsend en het gesprek over fondsen en steenen afbrekend. „Als hij duizend dochters had gehad, in plaats
van duizend vrouwen, zou zijn schatkist zelfs het niet
hebben kunnen uithouden. Ik had maar twee dochters —
geloofd zij God — en toch heeft het me bijna geruineerd mannen voor ze te koopen. Daar komt me zoo'n
smerige vreemde aanzetten, zonder een hemd aan het
lijf, en waarachtig hij moet tweehonderd pond in het
handje hebben. In Polen zou hij blij zijn geweest
een meisje te krijgen en zou hij hebben gezegd:
„Dank u."
„Nou, en hoe is het met je eigen zoon?" zeide
Suikerman. Waarom heb je me niet gevraagd een
vrouw voor Shosshi te zoeken ? Het is een zonde tegen
de meisjes van Israel. Hij moet al lang den Talmudischen leeftijd voorbij zijn."

„Hij is vier-en-twintig," zeide Peleg Sjmendrik.
„Tu, tu, tu, tu!" zeide Suikerman met zijn tong
klappend van schrik. „Heb je er misschien iets tegen
dat hij trouwt?"
„God beware ons!" riep de vader. „Maar Shosshi
is zoo bloo. En je weet ook, dat hij niet mooi is. De
Hemel alleen mag weten op wie hij lijkt."
„ Peleg, ik schaam me over je," zeide juffrouw
Sjmendrik. „Wat mankeert er aan den jongen? Is hij
doof, of stom, of blind, of heeft hij geen beenen?
Als Shosshi niet op zijn gemak is met de vrouwen,
dan is het omdat hij zoo hard „leert", als hij niet
werkt. Hij verdient ruim den kost als schrijnwerker en
het is hoog tijd, dat hij voor zich zelf een Joodsch
huishouden opzet. Hoeveel moet je hebben om een
calbh (bruid) voor hem te zoeken?"
„St!" zeide Suikerman streng. „Je vergeet dat het
Sabbath is. Ik zal heusch niet meer rekenen dan den
laatsten keer, tenzij het meisje een extra groote bruidschat heeft."
Zaterdagavond, onmiddellijk na de hawdoloh (plechtigheid tot besluit van den Sabbath) ging Suikerman
naar meneer Belcovitch, die juist op het punt stond
het werk te hervatten, en zeide hem dat hij voor Becky
den rechten chosan (bruigom) had gevonden.
„Ik weet wel," zeide hij, „dat een troep jongelui
Becky naloopen, maar wat zijn het anders dan kale
sinjeurs ? Hoeveel geef je haar mee voor een solied man}'"

Na veel loven en bieden, stemde Belcovitch er in
toe twintig pond te geven onmiddellijk v6or de huwelijksplechtigheid en nog eens twintig pond na een jaar.
„Ja, maar niet doen alsof je het geld niet bij je
hebt als we in de Sjoel zijn, en niet vragen om te
wachten tot we thuis komen," zeide Suikerman, „anders
neem ik mijn man weer mee, al was het van onder
de chuppa (trouwhemel). Wanneer zal ik met hem komen,
dat Becky hem zien kan?"
„0, morgennamiddag — Zondag — dan is Becky
in het park met haar courmakers. Het is beter datik
hem eerst zie."
Suikerman beschouwde Shosshi nu al als getrouwd.
Hij wreef zich de handen en ging hem opzoeken. Hij
vond hem in een kleine schuur op de achterplaats,
waar hij thuis extra-werk deed. Shoshi was bezig kleine
houten artikelen — stoelen, lepels en spaarpotten — af te
maken, om ze den volgenden dag in Petticoat-laan te
verkoopen. Hij vulde op die wijze zijn loon wat aan.
„Goejen avond, Shosshi," zeide Suikerman.
„Goejen avond," mompelde Shosshi, terwijl hij bleet
doorzagen.
Shosshi was een lompe jonge man met een puistig,
rossig gezicht, steeds op het punt dieper te blozen bij
de gedachte, dat hij het voorwerp was van alle gesprekken op een afstand van hem gevoerd. Zijn oogen waren
dwalend en katachtig: de eene schouder was hooger
dan de andere en als hij liep, zwaaide hij heen en weer.
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Suikerman was zelden nalatig in godsdienstplichten en
hij was op het punt het gebed op te zeggen bij het
zien van het wanschapene: „Gezegend zijt Gij, die verschillende schepselen maakt." Maar hij weerstond de
verzoeking en zeide luid:
„Ik heb je iets te zeggen."
Shosshi keek argwanend op.
„Zeur niet, ik ben bezig," zeide hij, terwijl hij zijn
schaaf hield tegen de poot van een stoel.
„Maar het is van meer belang dan stoelen. Hoe zou
je het vinden getrouwd te zijn ?"
Shosshi's gelaat werd zoo rood als een pinksterbloem.
„Maak geen gekheid," zeide hij.
„Maar ik meen het. Je bent vier en twintig en je
behoorde nu al een vrouw met vier kinderen te hebben."
„Maar ik wil geen vrouw met vier kinderen hebben."
„Neen, natuurlijk niet. Ik bedoel geen weduwe; ik
heb een meisje op het oog."
„Nonsens, welk meisje zou mij willen hebben," zeide
Shosshi, terwijl iets opgewondens in zijn stem zich
paarde aan het beschroomde van zijn woorden.
„Welk meisje? Gott im Himmel! Honderd! Een
knappe, sterke, gezonde, jonge man zooals jij, die goed
zijn brood verdienen kan!"
Shosshi legde zijn schaaf neer en richtte zich op. Er
was een oogenblik van stilte. Toen zakte hij weer in
elkaar tot een slappe massa en zijn hoofd viel op zijn
linkerschouder neer.
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„ Allemaalgekheid. Demeisjeshouden me voor den mal."
„Wees toch niet zulk een stuk klei! Ik ken een meisje
dat bepaald op je gesteld is."
De bios, die verdwenen was, keerde in vollen gloed
terug. Shosshi stond ademloos, half achterdochtig, half
geloovig starend naar zijn door en door fatsoenlijken
Mephistopheles.
Het was zoowat zeven uur en de maan stond als
een gele kring aan den winterhemel. Als heldere stippen blonken de sterren aan de lucht. De achterplaats
zag er poetisch uit met haar mengeling van schaduw
en maanlicht.
„Een prachtig mooi meisje," zeide Suikerman in
verrukking, „met blozende wangen, en zwarte oogen
en veertig pond bruidschat."
De maan dreef glimlachend verder, het water liep
met een murmelend, vredig geluid in den regenbak.
Shosshi stemde er in toe naar meneer Belcovitch
te gaan.
Meneer Belcovitch had geen omslag gemaakt. Alles
was als naar gewoonte. Op de houten tafel zag men
twee halve uitgeperste citroenen, een stuk krijt, twee
gebarsten kopjes en wat groene zeep. Meneer Belcovitch
was niet in de wolken met Shosshi, maar hij gaf toe
dat hij solied was. Zijn vader stond bekend als vroom
en zijn twee zusters waren behoorlijk getrouwd. En
dan, hij was geen Hollander. Shosshi verliet n a i
Royal-straat, als aangenomen schoonzoon van Belcovitch.
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Esther ontmoette hem op straat en merkte het stralen
van zijn puistig gelaat op. Hij liep bijna met het hoofd
rechtop. Shosshi was inderdaad erg verliefd en gevoelde
dat aan zijn geluk nog alleen een kijkje op zijn aanstaande vrouw ontbrak.
Maar hij had geen tijd haar op te zoeken, behalve
op Zondagnamiddag en dan was ze altijd uit. Juffrouw
Belcovitch echter maakte veel goed door heel beleefd
tegen hem te zijn. Het ziekelijk uitziend vrouwtje kon
uren achtereen met hem praten over haar kwalen en
liet hem van haar medicijnen proeven, een attentie die
juffrouw Belcovitch alleen haar meest geachte bezoekers
bewees. Een beetje later hield ze zelfs, als hij er was,
haar nachtmuts op, als een bewijs dat hij een lid der
familie was geworden. Deze aanmoedigingen maakten
Shosshi vertrouwelijk en hij deelde zijn aanstaande
schoonmoeder bijzonderheden mede over zijn moeder's
kwalen. Maar hij kon niets opnoemen, of juffrouw
Belcovitch had wat ergers, want zij was in haar ziekten
verbazend liberaal. Haar verbeelding was buitengewoon
ontwikkeld en eens, toen Fanny een hoed voor haar
koos voor het raam van een hoedenmaakster, kostte
het 't meisje veel moeite haar te overtuigen, dat de
hoed niet minder was dan hetgeen de weerkaatsing
er van bleek te zijn in een zijspiegel.
„Ik ben zoo zwak op de beenen," placht ze te bluffen
tot Shosshi. „Ik werd geboren met ongelijke beenen:
een dik en een dun. En zoo heb ik voortgesukkeld."
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Shosshi gaf zijn medelijdende bewondering lucht en
de vrijerij vorderde vlug. Soms waren Fanny en Pesach
Weingott thuis aan het werk en ze waren zeer vriendelijk tegen hem. Hij begon een beetje van zijn blooheid en zijn schommelenden gang af te leggen en verheugde zich bepaald op zijn wekelijksch bezoek aan de
Belcovitsch's. Het was een herhaling van de geschiedenis van Cymon en Iphigenia. De liefde bevorderde
zelfs zijn talent van conversatie, want als Belcovitch
druk aan het praten was, viel Shosshi dikwijls in met
„Zoo?" en soms ter rechter tijd. Belcovitch hoorde zich
zelf gaarne spreken en luisterde naar zijn eigen stem
met een strijkijzer in de hand. Nu en dan, midden in
een speech, viel het hem in dat iemand praatte en zijn
tijd zoek maakte en dan placht hij tot de kamer te
zeggen: „Sjah (st!) genoeg, genoeg!" en ophouden
met spreken. Maar tegen Shosshi was hij bijzonder beleefd en hij viel zichzelf zelden in de rede, als zijn
schoonzoon in spe aan zijn lippen hing. Er was iets
intiems en teeders in die gesprekken.
„Ik zou ineens dood willen vallen," zeide hij
eens met het air van een wijsgeer, die lang over
het onderwerp had nagedacht. „Ik zou het niet prettig
vinden in bed te liggen en met medicijnen en doctoren
te scharrelen. Het kost zoo veel geld, zoo lang over
sterven te doen."
„Zoo?" zeide Shosshi.
„Maak je niet ongerust, Beer! Misschien komt de
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duivel je wel in eens halen," zeide juffrouw Belcovitch
droogjes.
„De duivel zal het niet zijn," zeide meneer Belcovitch vertrouwelijk. „Als ik jong gestorven was, Shosshi,
zou het misschien anders zijn geweest."
Shosshi spitste de ooren, om naar het verhaal van
Beer's wilde jeugd te luisteren.
„Op een morgen in Polen," vertelde Belcovitch,
„stond ik om vier uur op om naar de kerk te gaan.
Het was bitter koud en nog donker. Plotseling merkte
ik dat een zwart varken achter me liep. Ik versnelde
den pas, het zwarte varken deed hetzelfde. Ik begon
te rennen en ik hoorde de pooten van het dier driftig
op den hard bevroren grond. Het koude zweet brak
me uit. Ik keek over mijn schouders en zag de oogen
van het beest als gloeiende kolen in de duisternis
fonkelen. Toen wist ik dat de duivel mij achterna zat.
„Hoor, Israel!" riep ik. Ik keek naar den hemel, maar de
sterren waren door den mist niet zichtbaar. Al gauwer en
gauwer liep ik en al gauwer en gauwer rende het varken.
Eindelijk kreeg ik de Sjoel in het gezicht. Een laatste
wilde poging nog, ik viel uitgeput neer op den drempel
en het varken verdween."
„Zoo?" zeide Shosshi en haalde diep adem.
„Dadelijk na de Sjoel\ sprak ik met den rabbi en
hij zeide, „Beer, zijn je tephilien in orde?" En ik zei
„Jawel, rabbi; ze zijn zeer groot en ik kocht ze van
den vromen leeraar Naphtali en ik zie elke week de
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knoopen na." Maar hij zei: „Ik zal ze eens nazien."
En ik bracht ze hem en hij maakte de grootste open
en zie, in plaats van het heilige perkament, vond hij
broodkruimels!"
„He, he!" zeide Shosshi met afgrijzen, terwijl zijn
roode handen trilden.
„Ja," zeide Beer droevig. „Ik had ze tien jaar gedragen en bovendien al mijn Paschens ontheiligd."
Belcovitch sprak met den vrijer ook over de politiek van de Zonen van het Verbond.
Shosshi's genegenheid voor Becky nam elke week
toe, onder den invloed van die intieme gesprekken met
haar familie. Ten laatste werd zijn min beloond en
stemdg Becky, op heftig aandringen van haar vader,
er in toe een van haar hofmakers in den steek te laten
en shuis te blijven om haar aanstaanden man te ontrfioeten. Zij stelde echter haar toestemming uit tot na
het diner, en het was begonnen te regenen onmiddellijk voor dat zij die gaf.
Zoodra Shosshi de kamer binnentrad, gevoelde hij
dat er een schaduw was gekomen over zijn zaligheid.
Schuin opkijkend ving hij een blik op van een indrukwekkende schoone, die achter een naaimachine stond.
Zijn gezicht gloeide, zijn beenen begonnen te trillen
en hij wenschte dat de grond zich zou openen en hem
verzwelgen, zooals Korah.
„Becky," zei meneer Belcovitch, „hier is meneer
Shosshi Sjmendrik."
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Shosshi trok een leelijk gezicht en knikte met het
hoofd, als om de mededeeling te bevestigen, en de
ronde vilten hoed, dien hij droeg, gleed naar achteren,
totdat de breede rand op zijn ooren rustte. Door een
soort van mist doemde een geduchte schoone maagd
voor hem op.
Becky staarde hem trotsch aan en haar lip krulde
zich. Toen begon zij te giegelen.
Shosshi stak haar slap zijn groote roode hand toe.
Becky deed alsof ze het niet zag.
„JVu9 Becky!" fluisterde Belcovitch zoo hard, dat
men het aan den overkant van de straat had kunnen
hooren.
„Hoe vaart u? Gezond?" zeide Becky zeer luide,
alsof zij dacht dat doofheid een van Shosshi's gebreken was.
Sjosshi grinnikte geruststellend.
Er volgde wederom een stilte.
Shosshi vroeg zich zelf af, of hij nu met fatsoen heen
zou gaan. Hij gevoelde zich allesbehalve op zijn gemak.
Alles was tot hiertoe zoo prettig gegaan, hij had het
bepaald heerlijk gevonden de Belcovitch's te bezoeken.
Nu was alles veranderd. Het pad der ware liefde is
nimmer effen en het optreden van deze nieuwe persoon
in de vrijerij was ontegenzeglijk een stoornis.
De vader kwam hem ter hulpe.
„Een beetje rhum?" vroeg hij.
„Ja," zeide Shosshi.
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„Chaya! Nu. Haal de flesch!"
Juffrouw Belcovitch ging naar de latafel in den hoek
van de kamer en nam een groote karaf, die er op stond.
Toen haalde zij twee glazen zonder voet voor den dag,
vulde die met de eigengemaakte rhum, gaf er een aan
Shosshi, en het andere aan haar man. Shosshi prevelde
een zegen er over, liet zijn blik vluchtig over het gezelschap gaan en riep: „Uw lang leven!"
„Vrede!" antwoordde de oudere man, terwijl hij het
glas naar binnen sloeg.
Shosshi deed juist hetzelfde, toen zijn oog dat van
Becky ontmoette. Het gevolg was dat hij zich lang
verslikte, waarbij juffrouw Belcovitch hem moederlijk
op den rug klopte. Toen hij weer een beetje op zijn
verhaal was, kwam het besef van zijn ellende weer over
hem en hij kreeg het weer te kwaad. Becky stond nog
steeds te giegelen achter haar naaimachine. Andermaal
gevoelde Shosshi, dat de last der conversatie op hem
rustte. Hij keek naar zijn schoenen en aangezien hij
daar niets op zag, keek hij weer op en grinnikte hij
het gezelschap bemoedigend toe, als om van zijn rechten afstand te doen. Maar daar het gezelschap hierop
niet inging, snoot hij krachtig zijn neus, bij wijze van
afleiding.
Meneer Belcovitch zag zijn verlegenheid en Chaya
toewenkend, sloop hij de kamer uit, gevolgd door zijn
vrouw. En Shosshi bleef alleen met de geduchte schoone
maagd.

Becky stond stil, ze neuriede een liedje en keek naar
de zoldering, alsof ze het bestaan van Shosshi geheel
had vergeten. Die houding maakt het Shosshi gemakkelijker naar haar te kijken. Hij wierp steelsche blikken op haar en, stouter wordende, bleef hij haar ten
slotte onafgebroken flink aanstaren.
Wat was ze mooi! Zijn oogen begonnen te schitteren. Een goedkeurende glimlach gleed over zijn gelaat.
Plotseling keek Becky naar beneden en hun blikken
ontmoetten elkaar. De glimlach van Shosshi verdween
en maakte plaats voor iets schaapachtigs en zijn beenen knikten. De geduchte schoone snoof verachtelijk
en begon weer de zoldering te inspecteeren. Langzamerhand begon Shosshi haar weer te bekijken. Waarlijk, Suikerman had niet te veel gezegd van haar bekoorlijkheden. Maar,, welk een overweldigende gedachte,
had Suikerman niet ook gezegd, dat zij hem beminde?
Shosshi wist niets van de manieren van meisjes, dan
hetgeen hij uit den Talmud had geleerd. Het was best
mogelijk, dat Becky thans bezig was een vurige genegenheid uit te drukken. Hij schoof naar haar toe,
terwijl zijn hart geweldig klopte. Hij was nu dicht
genoeg bij haar om haar te kunnen aanraken. Het
liedje, dat zij neuriede, trilde hem in de ooren. Hij
opende den mond om te spreken; daar staarde Becky,
plotseling bewust van zijn nabijheid, hem aan met den
blik van een basilisk en de woorden verstijfden hem
op de lippen. Eenige seconden bleef zijn mond open;

het was belachelijk dien weer te sluiten zonder te
spreken en dat dreef hem er toe geluid te geven, onverschillig wat. Hij deed zich geweld aan, en van
zijn lippen vloeide in het Hebreeuwsch:
„Gelukkig zij, die in Uw huis wonen; altijd zullen
zij U loven, Seloh." Het was geen compliment voor
Becky, maar blijde verlichting deed Shosshi's gelaat
stralen. Zonder er aan te denken, was hij met het namiddaggebed begonnen. Hij gevoelde dat Becky de vrome
noodzakelijkheid zou begrijpen. Met vurige dankbaarheid jegens den Almachtige, ging hij voort met den
psalm: „Gelukkig zijn zij, wier lot aldus is," enz. Toen
keerde hij Becky den rug toe, met zijn gelaat naar het
Oosten, deed drie stappen voorwaarts en begon in
stilte aan de Amidah (zegeningen). Gewoonlijk brabbelde hij de achttien zegeningen in vijf minuten af.
Ditmaal rekte hij die, totdat hij de voetstappen hoorde
van de terugkeerende ouders. Toen roffelde hij de rest
van den dienst met bliksemsnelheid af. Toen meneer
en juffrouw Belcovitch weer binnen kwamen, zagen ze
aan zijn gezicht, dat alles in orde was, en zij verzetten
zich er niet tegen dat hij onmiddellijk heenging.
Den volgenden Zondag kwam hij weer en het deed
hem pleizier dat Becky uit was, hoewel hij had gehoopt
haar thuis te vinden. Dien namiddag maakte de vrijerij
groote vorderingen, want meneer en juffrouw Belcovitch
waren vriendelijker dan ooit, om goed te maken dat
Becky hun had te kennen gegeven dat zij zich niet
Kinderen van het Ghetto. II.

6

2

het hof wilde laten maken door zulk een Schmuck
(lomperd). Er hadden die week heftige woordenwisselingen plaats gehad bij de Belcovitch's en Becky had
alleen den neus opgehaald, toen haar ouders Shosshi
prezen als een „flinken jongen." Zij verklaarde dat
men voor zijn straf naar hem zou kijken.
Den volgenden Sabbath brachten meneer en juffrouw
Belcovitch een officieel bezoek aan de ouders van Shosshi,
om kennis met hen te maken, en gebruikten thee en
koek met hen. Becky was niet meegegaan; zij gaf
bovendien uitdagend te kennen, dat zij des Zondags
niet zou thuis blijven zoolang Shosshi niet getrouwd
was. Zij namen haar beet en lieten hem een dag door
de week komen. Becky's beeld was hem nu zoo dikwijls in de gedachten geweest, dat, toen hij haar voor
den tweeden keer zag, hij heelemaal aan haar gewend
was. Hij had zich zelfs voorgesteld zijn arm om haar
heen te slaan, maar in de praktijk vond hij dat hij
nog niet verder kon gaan dan tot een gewoon gesprek.
Becky naaide knoopsgaten toen Shosshi kwam. Ze
waren alien thuis. Meneer Belcovitch perste jassen op
met heete ijzers. Fanny deed de kamer trillen door
haar zware machine. Pesach Weingott sneed een stuk
laken, dat met krijt was geteekend. Juffrouw Belcovitch
schonk met zorg lepels medicijn in een glas. Er waren
zelfs extra-werklui; er was namelijk buitengewoon veel
werk, want de manifesten van Simon Wolf, den leider
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<ier werkliedenbeweging, deden de fabrikanten van gemaakte kleeren een strike verwachten.
Door hun tegenwoordigheidgesteund, gevoelde Shosshi
zich een stout en dapper vrijer. Hij nam zich voor
dezen keer niet heen te gaan, voordat hij althans het
voorwerp van zijn genegenheid tenminste 6enmaal had
toegesproken. Het gezamenlijke gezelschap toeknikkend?
bij wijze van groet, ging hij rechtstreeks naar Becky's
hoek. De geduchte schoone snoof toen zij hem zag
en begreep dat men haar te slim af was geweest.
Belcovitch overzag met een schuinschen blik den toestand, maar hield geen oogenblik met werken op.
„Nu, hoe gaat het, Becky ?* mompelde Shosshi.
Becky zeide:
„Best, hoe gaat het u?"
„God lof, ik heb geen klagen," antwoordde Shosshi, bemoedigd door de warmte van zijn ontvangst.
„Mijn oogen zijn nog wat zwak, hoewel ze veel beter
zijn dan verleden jaar."
Becky zweeg en Shosshi vervolgde:
„Maar mijn moeder is altijd ziek. Ze moet emmers
vol levertraan slikken. Ze kan het niet lang meer
maken."
„Gekheid, gekheid!" viel juffrouw Belcovitch in,
terwijl zij plotseling achter het paar verscheen. „Zoo
zullen mijn kindskinderen zijn! Het is allemaal verbeelding van haar; ze vertroetelt zich zelf te veel."
„0 neen, ze zegt dat ze veel ergerisdan u," flapte
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Shosshi uit, terwijl hij zich tot zijn aanstaande schoonmoeder wendde.
„0 zoo!" zeide Chaya boos. „Mijn vijanden zullen
mijn ziekten krijgen! Als je moeder zoo was als ik,
dan zou ze te bed liggen. Maar ik loop er mee rond,
hoewel ik nauwelijks voort kan. Zie eens mijn beenen.
Heeft je moeder ook zulke beenen? Een dik en het
ander dun."
Shosshi werd vuurrood; hij begreep dat hij zich
had verpraat. Het was de eerste werkelijke schaduw
op zijn vrijerij, als een kleine spleet in een luit. Hij
wendde zich tot Becky om steun. Maar er was geen
Becky. Zij had gebruik gemaakt van het gesprek, om
weg te sluipen. Hij vond haar echter een oogenblik
weer, aan het ander eind van het vertrek. Zij was
gezeten voor een naaimachine. Hij stapte stoutmoedig
naar haar toe en bukte zich over haar heen.
„Heb je het niet koud, als je werkt?"
Br-r-r-r-r-r-h !

Het was het rad van de machine. Becky was als
razend aan het trappen gegaan en schoof een stuk
laken onder de naald. Toen zij ophield, zeide Shosshi:
„Heb je rabbi Sjmoel hooren preeken? Hij vertelde
een vermakelijke allegorie
"
Br-r-r-f-h !

Niet afgeschrikt, vertelde Shosshi de vermakelijke
allegorie uitvoerig en daar het geluid van de machine
Becky verhinderde er een woord van te hooren, vond
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zij zijn conversatie dragelijk. Na nog verscheidene
monologen, door Becky op de machine begeleid, nam
Shosshi zeer opgeruimd afscheid, met de belofte proefjes van zijn handwerk tot haar stichting mee te brengen.
Bij zijn volgend bezoek kwam hij beladen met keurig
timmerwerk; hij legde het op tafel, opdat ze het zou
kunnen bewonderen.
Het waren knoppen en onderstellen voor Poolsche
wiegen! Het rood van Becky's wangen verspreidde zich
over haar geheele gelaat, als een vlek roode inkt over
een stuk poreus papier. En van den weeromstuit werd
Shosshi's gelaat een en al purper. Becky holde de
kamer uit en Shosshi hoorde haar schateren op de trap.
Het begon bij hem op te komen, dat hij in zijn keuze
slechten smaak had getoond.
„Wat heb je mijn kind gedaan?" vroeg juffrouw
Belcovitsch.
„Niks," stamelde hij. „Ik liet haar alleen wat van
mijn werk zien."
„En laat men zulke dingen aan een jong meisje
zien?" vroeg de moeder verontwaardigd.
„Het zijn maar stukken van wiegen," zeide Shosshi
vergoelijkend. „Ik dacht dat zij het prettig zou vinden
te zien welke aardige dingen ik maken kan. Zie hoe
glad die onderstellen zijn gesneden! Hier is een dikke
en daar een dunne."
„Wat, onbeschaamde rekel, spot je ook met mijn
beenen?" zeide juffrouw Belcovitch. „Scheer je weg!"
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Shosshi pakte zijn timmerwerk bij elkaar en vluchtte
de deur uit. Buiten zat Becky nog in een lachstuip.
Haar ziende, werd zijn verwarring nog grooter. De
knoppen en onderstellen rolden met geweld van de
trappen en Shosshi strompelde ze achterna, raapte ze
onderweg op en wenschte zich zelf dood.
Alle ijverige pogingen van Suikerman, om de zaak
weer in orde te brengen, mislukten. Verscheiden dagen
liep Shosshi met een gebroken hart rond. Zoo dicht
bij den eindpaal te zijn en dien niet te bereiken! Wat
het mislukken nog bitterder maakte was dat hij tegen
bekenden op zijn verovering had gebluft, in het bijzonder tegen de twee die 9s Zondags in Petticoat-laan de
stalletjes rechts en links van hem hadden. Nu was
hij het mikpunt van hun spot; hij gevoelde dat hi)
het niet een geheelen morgen tusschen hen zou
kunnen uithouden, als zij attisch zout op zijn wonden
strooiden. Hij veranderde van plaats en maakte een
schikking met de weduwe Finkelstein, om telkens zes
stuivers te betalen voor een plaats voor haar winkel,
op den hoek van een straat, die geacht werd twee
stroomen van voetgangers te onderscheppen. De weduwe Finkelstein handelde in kaarsen en dreef ook
een groote water-en-vuur-nering. Er was dus geen
sprake van concurrentie met Shosshi, die handel dreef
in houten kandelaars, kleine schommelstoelen, stoelen,
aschbakjes, artistiek op een kruiwagen opgestapeld.
Maar met de verandering van locus was Shosshi's
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geluk gevloden. Zijn klanten gingen naar de oude plaats,
maar vonden hem niet. Hij kreeg zelfs geen handgift.
Om twee uren bond hij zijn artikelen aan den kruiwagen
vast, met behulp van een aantal touwen. De weduwe
Finkelstein kwam uit haar winkel aanwaggelen en vroeg
haar zes stuivers. Shosshi antwoordde dat hij geen
zes stuivers had ontvangen, dat de hoek niet voordeelig
was. De weduwe Finkelstein stond op haar recht en
hing zelfs er voor aan den kruiwagen. Er volgde een
korte heftige woordenwisseling; het was alsof twee apen
tegelijkertijd aan het kakelen waren. Het puistig gelaat
van Shosshi Sjmendrik vertrok van driftig betoogen,
de gevulde tronie van de weduwe Finkelstein werd
bewogen door golven van verontwaardiging. Plotseling
sprong Shosshi tusschen de disselboomen en wendde
zich met den kruiwagen naar de zijstraat. Maar de
weduwe Finkelstein drukte dien met alle kracht naar
beneden, de beweging tegenhoudend als een rem.
Woedend door het gelach der toeschouwers, duwde
Shosshi zoo hard hij kon tegen de disselboomen, zoodat
de weduwe werd opgelicht, en naar boven werd gewipt,
rond als een bal; maar zij klemde zich vaster dan ooit
aan den verraderlijken kruiwagen vast. Toen zette Shosshi
het op een drafje, terwijl zijn waren rammelden en het
gewicht van zijn levenden last zijn spieren pijn deed.
Zoo sleepte hij haar voort, tot vlak bij het einde
der straat, achtervolgd door een jouwende menigte.
Toen bleef hij uitgeput staan.

88

„Zul je me nou die zes stuivers geven, jou gannoj
(dief)?"
„Neen, ik heb het niet. Je moest maar liever naar
je winkel teruggaan, anders zul je nog van erger dieven
te lijden hebben."
Dat was zoo. Verschrikt sloeg de weduwe Finkelstein
zich op haar toer en zij snelde terug om brokken te
verkoopen.
Maar 's avonds, toen zij den winkel had gesloten,
snelde ze naar Shosshi's adres, dat ze intusschen was
te weten gekomen. Zijn broertje deed de deur open
en zeide dat Shosshi in de schuur was.
Hij was juist bezig de dikste van de onderstellen
aan een wieg vast te maken. Zijn gemoed was vol van
bitter-zoete herinneringen. Daar verscheen de weduwe
Finkelstein eensklaps in het maanlicht. Een oogenblik
klopte Shosshi's hart wild. Hij dacht dat de aardige
figuur die van Becky was.
„Ik ben gekomen om mijn zes stuivers."
Ha! Die woorden deden hem uit zijn droom ontwaken. Het was de weduwe Finkelstein maar!
En toch — waarlijk de weduwe was ook poezelig
en bekoorlijk. Als ze maar met een prettige boodschap
was gekomen, zou ze Shosshi's achterplaats hebben
opgevroolijkt, dat voelde hij. Hij was in den laatsten
tijd uit zijn plooi geraakt en in zijn oogen schitterde
iets van een nieuwe teederheid en stoutmoedigheid
tegenover vrouwen.
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Hij stond op, hield het hoofa schuin, lachte vriendelijk en sprak:
„ Wees niet mal. Ik ontving geen roojen duit. Ik ben
een arme jonge man en je hebt geld genoeg in je kous."
„Hoe weet je dat?" zeide de weduwe, peinzend haar
rechtervoet uitstekend en naar het stukje kous ziende
dat aldus te voorschijn kwam.
„Dat doet er niet toe," zeide Shosshi, terwijl hij
wijs met het hoofd schudde.
„Nou, het is waar," erkende zij. „Ik heb tweehonderd-zeventien sovereigns, behalve mijn winkel. Maar
is dat een reden om mijn zes stuivers te houden?"
vroeg ze met een vriendelijk lachje.
Tegen deze logica was niets in te brengen. Shosshi
opende den mond, maar er kwam geen geluid uit.
Hij zeide zelfs geen avondgebed. Langzaam streek de
maan voorbij en met een zacht murmelend geluid
vloeide het water in de put.
Plotseling viel het Shosshi in dat de leest der weduwe
niet ongelijk was aan die, om welke hij in gedachten
den arm had geslagen. Hij dacht dat hij eens moest
probeeren of de gewaarwording eenigszins was, wat hij
zich had voorgesteld. Bedeesd dwaalde zijn arm om
haar mantel met zwarte gitten. Hij had een heerlijk
gevoel van durven. Hij wist niet of hij sjehechyonou
behoorde te zeggen — het gebed bij een nieuw genot.
Maar de weduwe Finkelstein sloot hem den mond met
een kus. En toen vergat Shosshi de vrome gewoonte.

Behalve juffrouw Ansell, was Suikerman de eenige
die zich ergerde. Shosshi's niet te onderdrukken romantische geest had hem beroofd van zijn percenten van
den bruidschat. Maar Meckisj danste met Shosshi Sjmendrik op de bruiloft en de calbh (bruid) met de Russische reuzin. De mannen dansten in de eene, de
vrouwen in de andere helft van de kamer.

HOOFDSTUK XVII.
DE WJTTEBROODSWEKEN

DER

HYAMS.

„Beena, heb je ook iets gehoord van onzen Daniel?"
Er klonk iets bezorgds in de stem van den ouden
Hyams.
„Niks, Mendel."
„Heb je niet over hem hooren spreken en over de
dochter van Suikerman?"
„Neen; is er iets tusschen hen?"
De trage oude vrouw sprak een beetje vlugger dan
anders.
„Iemand zei me, dat zijn zoon had gezien, dat onze
Daniel het meisje het hof maakte."
„Waar?"
„Op het Poerim-bal."
„De man is gek. Een jongen moet toch met een
of ander meisje dansen."
Mirjam trad binnen vermoeid van het les geven. De
oude Hyams ging van jiddisj tot Engelsch over.
„Je hebt gelijk."
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En Beena sprak in haar moeilijk Engelsch:
„Hij zou het ons anders wel hebben gezegd."
Mendel herhaalde:
„Hij zou het ons anders wel hebben gezegd."
Elk vermeed den blik van den ander. Beena sleepte
zich door de kamer, om thee te zetten voor Mitjam.
„ Moeder, ik wou dat u niet zoo met de voeten
over den vloer schuurde. Het werkt op mijn zenuwen
en ik ben zoo doodaf. Wat zou hij u gezegd hebben
en wie is hij f"
Beena keek haar man aan.
„Ik hoorde dat Daniel geengageera was," zeide de
oude Hyams kortaf.
Mirjam schrikte en kreeg een kleur.
„Met wie?" vroeg zij opgewonden.
„Met Bessie Suikerman."
„De dochter van Suikerman?" Miijams stem klonk
schel.
Ja."
„De dochter van Suikerman, den sjadjan?"
Ja."
Mirjam barstte in een ongeloovig lachen uit.
„Alsof Daniel in zulk een familie zou trouwen!"
„Ze is net zoo goed als de onze," zeide Mendel
met witte lippen.
Zijn dochter keek hem verbaasd aan.
„Ik dacht dat uw kinderen u meer eerbied voor u
zelf hadden geleerd," sprak zij bedaard. „Een mooie
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meneer om mee te zijn verwant, die meneer Suikerman!"
„Bij ons in Polen was de familie van juffrouw Suikerman zeer geacht," sprak de oude Hyams met trillende stem.
„We zijn nu niet in Polen," zeide Miijam vernietigend;
„ we zijn in Engeland. Een oude, slecht gehumeurde heks!9
„Zoo denkt ze over mij," dacht juffrouw Hyams,
maar ze zeide niets.
„Zag je Daniel niet met haar op het bal?" vroeg
Hymans, nog steeds blijkbaar bezorgd.
„Ik kan het u heusch niet zeggen," antwoordde
Miijam snibbig. „U heeft zeker de suiker vergeten,
moeder, of anders is de thee nog slechter dan gewoonlijk. Waarom liet u de meid niet de boterhammen snijden, in plaats van haar in de keuken te laten luieren?"
„Jane is den geheelen dag aan het wasschen geweest,"
zeide juffrouw Hymans vergoelijkend.
„Hm!" snauwde Mirjam, terwijl haar mooi gezicht
knorrig keek. „Jane moest eens met drie en zestig
meisjes hebben om te gaan, die niet het minst begrip
van tucht hebben. Wat dat wicht van een Suikerman
aangaat, weet u niet dat Joden altijd dadelijk iedere
jongen en meisje, die elkaar op straataankijken, metelkaar
willen koppelen, en grappen over hen maken en hun
vooruitzichten bespreken, nog voor dat ze aan elkaar
zijn voorgesteld ?"
Zij dronk haar thee uit, trok een andere japon aan
en ging met een vriendin naar den schouwburg. Bij
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haar werkelijk afmattend werk had zij wel nu en dan
zulk een ontspanning noodig. Een poosje nadat zij was
heengegaan, kwam Daniel thuis; hij gebruikte zijn
avondeten, of eigenlijk zijn diner, dat voor hem was
bewaard en op de kachel warm gehouden.
Mendel zat gebogen over een zwaar folio, dat hij
bij het vuur op zijn schoot hield. Toen Daniel klaar
was met eten en stond te geeuwen en zich uit te
rekken, zeide Mendel opeens, alsof hij hem wilde
overblufifen:
„Waarom vraag je je vader niet je mazzel thov
(geluk) te wenschen?"
»Mazzel thov? Waarmee?" vroeg Daniel verbaasd.
„Met je engagement."
„Mijn engagement?" herhaalde Daniel, terwijl zijn
hart geweldig klopte.
„Ja, met Bessie Suikerman."
Mendel hield zijn oogen uitvorschend gericht op
het gelaat van zijn zoon en hij zag dat het van wit
rood en van rood wit werd. Daniel hield zich vast aan
den schoorsteenmantel, als tot steun.
„Maar dat is een leugen!" riep hij driftig. „Wie
heeft u dat verteld?"
„Iemand zinspeelde er op."
„Maar ik ben niet eens in gezelschap met haar
geweest."
„Jawel, op het Poerim-bal."
Daniel beet zich op de lippen.
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„Die vervloekte praatjes!" riep hij. „Ik zal nooit weer
een woord met het meisje spreken."
Er volgde een gespannen stilzwijgen van eenige
seconden; toen hernam de oude Hyams:
„Waarom niet? Je hebt haar immers lief?"
Daniel staarde hem aan, terwijl zijn hart pijnlijk klopte;
in zijn ooren suisde een wilde zoete muziek.
„Je hebt haar lief," zeide Mendel kalm. „ Waarom
vraag je haar niet om met je te trouwen ? Ben je bang
dat ze neen zou zeggen?"
Daniel barstte in een half hysterisch gelach uit. Toen
den half verwijtenden, half verwonderden blik van zijn
vader ziende, zeide hij verlegen:
„Neem me niet kwalijk, vader; ik kon het heusch
niet helpen. Het idee u over liefde te hooren praten!
Het vreemde van het geval trof me op eens."
„Waarom zou ik niet over liefde praten?"
„Wees toch niet zoo vermakelijk ernstig, vader/ zeide Daniel, opnieuw lachend. „Wat is u overkomen? Wat heeft u met liefde uit te staan? Men
zou u voor een romantischen jongen dwaas op het
tooneel houden. Allemaal gekheid, die liefde! Ik
ben op niemand verliefd, zeker niet op Bessie Suikerman : vermoei dus uw oud hoofd niet met mijn zaken.
Verdiep u maar weer in uw schimmelig boek — heeft u
daar misschien plotseling iets in gevonden over liefde ? —
en vergeet niet uw leesbril er bij te gebruiken en niet
uw gewonen bril, anders is het geld zoo in het water
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gesmeten. A propos, moeder, denk er aan Zaterdag naar
het ooglijdersgesticht te gaan, om u te laten onderzoeken. Ik ben er zeker van dat u ook een bril noodig
heeft."
„Zie ik er al niet oud genoeg uit?" dacht juffrouw
Hyams. Maar zij zeide: „Heel goed, Daniel," en begon
de tafel op te ruimen.
„Dat is het beste van het galanterieen-vak," zeide
Daniel vroolijk. „Je kunt ik weet niet hoeveel artikelen
tegen inkoopsprijs krijgen."
Hij bleef nog een half uur in de courant lezen en
ging toen naar bed. De oogen der ouders zochten
elkander onwillekeurig, maar zij zeiden niets. Juffrouw
Hyams bakte een stuk worst voor Mirjam's avondeten
en zette het op de kachel om het warm te houden;
toen ging ze tegenover Mendel zitten om een reep
bont, die los was gegaan, op een van Mirjam's mantels
vast te hechten. Het vuur brandde lekker, kleine vlammen flikkerden met een knetterend geluid, de klok tikte
vredig.
Beena kon zonder moeite den draad in de naald
krijgen.
„Ik kan het nog wel zonder bril doen," dacht zij
bitter, maar zij zeide niets.
Mendel keek ter sluiks herhaaldelijk van zijn boek
naar haar op. De magerheid van haar perkamentachtig
vleesch, het toenemend net van rimpels, het sneeuwwitte
haar trofifen hem met een bijna nieuwe kracht. Maar
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hij zeide niets. Beena liet haar naald geduldig door het
bont gaan ; nu en dan keek zij naar Mendel's uitgeteerd
gebrild gelaat, met de oogen diep in de kassen, het
over het boek gebukt voorhoofd pijnlijk gerimpeld onder
den zwarten keppel (kalotje), de ziekelijke gelaatskleur.
Het was alsof ze een brok in de keel voelde. Zij dwong
zich op haar werk te kijken, maar eensklaps sloeg ze
de oogen op. Ditmaal ontmoetten elkander hun blikken.
Zij sloegen de oogen niet neer; een vreemde vluchtige
flikkering scheen van de eene ziel tot de andere te
gaan. Zij keken elkaar aan, beiden op het punt van
in tranen uit te barsten.
„ Beena."
De stem was heesch van bedwongen snikken.
„Ja, Mendel. *
„Heb je het gehoord?"
„Ja, Mendel."
„Hij zegt, dat hij haar niet lief heeft."
Ja, dat zegt hij."
„Het is niet waar, Beena!"
„Maar waarom zou hij liegen?"
„Dat vraagt je mond, niet je hart. Je weet dat hij
niet wil, dat wij zullen denken dat hij om onzentwil
ongetrouwd blijft. Al zijn geld geeft hij, om ons in dit huis
te laten leven. Het is de Wet van Mozes. Zag je zijn
gezicht niet toen ik sprak van de dochter van Suikerman ?"
Beena schudde het lijfheen en weer en sprak schreiend:
Kinderen van het Ghetto. II.
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„Mijn arme Daniel! Mijn arm lam ! Wacht nog maar
een beetje. Ik zal wel gauw sterven. De Algoede is
barmhartig. Wacht nog maar een beetje."
Mendel vatte Mirjam's mantel, die van haar schoot
gleed, en legde dien op zij.
„Schreien helpt niet," zeide hij zacht, terwijl hij met
haar had willen schreien. „Dit kan zoo niet gaan. Hij
moet het meisje trouwen op wie hij zijn zinnen heeft
gezet. Is het niet al genoeg dat hij het gevoel heeft,
dat wij zijn leven ter wille van onzen Sabbath hebben
verminkt? Hij spreekt er wel nooit van, maar het
smeult in zijn bloed."
„ Wacht maar een beetje," jammerde Beena, nog
steeds het lijf heen en weer schuddend.
„Nee, bedaar nu." Hij stond op en streelde met
zijn vfereelte hand teeder haar witte haren. „Wij moeten
niet wachten. Denk eens hoe lang Daniel al heeft
gewacht!"
„Ja, mijn arm lam, mijn arm lam!" snikte de oude
vrouw.
„Als Daniel trouwt," zeide de oude man, zijn best
doend met vaste stem te spreken, „hebben wij geen
stuiver om van te leven. Onze Mirjam heeft al haar
salaris noodig. Ze geeft ons nu al meer, dan zij missen
kan. Ze is een dame en heeft een mooie positie. Ze
moet mooi gekleed gaan. Wie weet, of we ook haar
huwelijk met een meneer niet in den weg staan? Wij
zijn niet geschikt om met groote lui te verkeeren. Maar
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v6or alles, Daniel moet trouwen, en ik moet den kost
voor jou en mij verdienen, net als toen de kinderen
jong waren."
„Maar, wat wil je beginnen?" zeide Beena, die ophield
met schreien en verschrikt opkeek. „Je kunt niet
meer uit glazenmaken gaan. Denk aan Mirjam. Wat
kun je doen, wat kun je doen? Je kent geen handel!"
„Neen, dat is zoo," sprak hij bitter. „Bij ons, dat
weet je, was ik metselaar, maar hier kon ik geen werk
krijgen zonder den Sabbath te schenden en mijn hand
heeft haar vaardigheid verloren. Misschien krijgt ze er
weer den slag van."
Hij nam haar hand; ze was slap en kil, hoewel ze
zoo dicht bij het vuur zat.
„Vat moed," zeide hij. „Er is niets dat ik hier kan
doen, zonder Mirjam tot schande te strekken. We
kunnen niet eens in een armhuis gaan zonder haar
doodelijk te ergeren. Maar God, geloofd zij Hij, is
goed. Ik zal heengaan."
„Heengaan?" Beena's klamme hand vatte de zijne
steviger. „Wil je met waren rondgaan door het land?"
„Neen. Als ik toch eenmaal van mijn kinderen weg
moet, dan moet het zoo ver weg zijn, dat er niets
meer aan te veranderen valt. Dat zal Mirjam prettiger
vinden. Ik zal naar Amerika gaan."
„Naar Amerika!" Beena's hart klopte heftig. „En
weg van mij?"
Een vreemd gevoel van verlatenheid kwam over haar.
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„Ja — althans voor een poosje. Je moet de eerste
moeilijke tijden niet meemaken. Ik zal wel wat te doen
vinden. Misschien zijn er in Amerika meer Joodsche
metselaars, van wie ik werk kan krijgen. God zal ons
niet verlaten. Daar kan ik waren op straat verkoopen,
doen wat ik wil. En als niks lukt, dan kan ik altijd
nog uit glazenmaken gaan. Vat moed, mijn duifje."
De nieuwe uitdrukking van genegenheid deed Beena
door en door trillen.
„Ik zal je een beetje geld sturen en zoodra ik er
kans toe zie, laat ik je overkomen en dan zullen wij
samen gelukkig leven en onze kinderen hier."
Maar Beena barstte opnieuw in tranen los.
„Wee, wee," snikte zij. „Hoe wil jij, een oud man,
geheel alleen de zee oversteken en onder vreemde
menschen gaan ? Zie hoe je al krimpt van de rheumatiek. Hoe kun je uit glazenmaken gaan. Dikwijls lig
je den ganschen nacht te kermen. Hoe zul je de
zware mand op je schouders dragen?"
„God zal me kracht geven om te doen wat goed is."
De tranen waren nu duidelijk genoeg in zijn stem
merkbaar en konden niet meer worden teruggedrongen
Zijn woorden klonken door een heesch hijgen heen.
Beena sloeg haar armen om zijn hals.
„Neen, neen," riep ze hysterisch. „Je zult niet gaan!
Je moet me niet verlaten!"
„Ik moet gaan," klonk het van zijn droge lippen.
Hij kon niet zien, dat haar sneeuwwit haar in haar
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oogen kwam en nauwelijks witter was dan haar wangen.
Zijn bril was geheel beslagen als door een mist van
tranen.
„Neen, neen?" kermde zij wild. „Ik zal gauw sterven,
God is genadig. Wacht maar een beetje, wacht maar een
beetje! Hij zal ons beiden gauw wegnemen. Mijn arme
Daniel! mijn arm lam! Je moet me niet verlaten!"
De oude man maakte haar armen van zijn hals los.
„Ik moet. Ik heb in de stilte Gods woord gehoord."
„Dan ga ik met je mee. Waar jij gaat, zal ik gaan."
„Neen, neen, je moet de eerste moeielijke tijden niet
meemaken. Ik zal er alleen voor staan. Ik ben sterk,
ik ben een man."
„En kun je het over je hart krijgen mij te verlaten?"
Zij keek hem met een jammerlijke uitdrukking aan,
maar door den mist kon hij haar nog altijd niet zien.
Maar andermaal ging er een flikkering door de duisternis. Zijn hand zocht haar leest, weer trok hij haar
naar zich toe, legde de armen, die hij had losgemaakt, om
zijn hals en legde zijn vochtige wang tegen de hare.
Het verleden was uitgewischt; de veertig jaren van
gezamenlijk huishouden, sedert den morgen toen elk
een vreemd gezicht naast zich zag op het oorkussen,
ze waren vergeten. Sedert vijftien jaar waren ze naar
elkander toe gedreven, dichter en dichter, in hun gemeenschappelijke verlatenheid; tot elkander gebracht
door gemeenschappelijk lijden en toenemende vervreemding van de kinderen, die zij samen hadden
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verwekt, al nader en nader, zwijgend, bijna onbewust.
En nu hadden ze elkander gevonden. Het hoogste
moment van hun leven was gekomen. Het zwijgen van
veertig jaren was verbroken. Zijn verwelkte lippen
zochten de hare en eindelijk werd hun gemoed door
liefde overstroomd.
Toen de eerste heerlijke oogenblikken voorbij waren,
schoof Mendel een stoel bij de tafel, schreef een brief
in Hebreeuwsch schrift en deed dien op de post, terwijl
Beena weer Mirjam's mantel opnam. De knetterende
vlammen waren tot een vasten gloed gezakt, de klok
tikte kalm door als te voren; maar er was iets nieuws
en zoets en heiligs in Beena's leven gekomen en Beena
verlangde niet meer naar den dood. ^
Toen Mirjam thuis kwam, bracht zij een kleinen
stroom van koude lucht in de kamer. Beena stond op,
sloot de deur en zette Mirjams avondeten klaar. Zij
sleepte nu niet met de voeten.
„Was het een mooi stuk, Miijam?" vroeg Beena
zachtjes.
„De gewone prulleboel en nonsens!" zeide Mirjam
knorrig. „ Liefde en zulk soort van dingen. Alsof de
wereld nooit iets ouder wordt."
Den volgenden morgen kwam er met den eersten
post een brief voor den ouden Hyams. Hij deed voorzichtig zijn bril af en zette zijn leesbril op, om den
brief te lezen. Onverschillig wierp hij de envelop op
het vuur. Toen hij een paar regels had gezien, slaakte
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hij een kreet van verbazing en liet hij den brief vallen.
„Wat schort er aan, vader?" vroeg Daniel, terwijl
Mirjam nieuwsgierig haar stomp neusje wreef.
„Geloofd zij God!" was al wat de oude man zeggen kon.
„Nou, wat is het? Spreek!" zeide Beena metongewone opgewektheid, terwijl een bios van opgewondenheid Mirjam's gelaat kleurde en mooier maakte.
„Mijn broer in Amerika heeft duizend pond getrokken in de loterij en hij vraagt mij en Beena bij hem
te komen wonen."
„Uw broer in Amerika!" herhaalden zijn kinderen
verbaasd.
„Ik wist niet, dat u een broer in Amerika hadt!"
voegde Mirjam er bij.
„Neen; toen hij arm was sprak ik niet van hem,"
antwoordde Mendel onopzettelijk sarcastisch. „Maar ik
heb herhaaldelijk van hem gehoord. Wij kwamen samen
uit Polen, maar de commissie voor de landverhuizers
zond hem en een troep anderen naar New-York."
„Maar u gaat toch niet, vader?" zeide Daniel.
„Waarom niet? Ik zou mijn broer gaarne nog zien
voor ik stierf. Als jongens waren we dikke vrienden."
„Maar duizend pond is niet zoo heel veel," kon Mirjam niet nalaten te zeggen.
De oude Hyams had het onbegrensden rijkdom gevonden en hij had nu spijt dat hij zijn broer niet rijker
had gemaakt.
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„Het zal genoeg zijn voor ons alien om van te leven —
hij en Beena en ik. Zie je, zijn vrouw is dood en hij
heeft geen kinderen."
„U denkt er toch niet in ernst over te gaan?" zeide
Daniel, die zich nog niet goed in het vreemde van het
geval denken kon. „Hoe zult u aan het reisgeld komen?"
„Lees hier," zeide Mendel bedaard, terwijl hij hem
den brief toe hield. „Hij biedt aan het ons te zenden."
„Maar het is een Hebreeuwsche brief!" riep Daniel,
hem hopeloos onderst-boven houdend.
,Je kunt toch wel Hebreeuwsch lezen?" zeide zijn
vader.
„Ja wel, jaren geleden. Ik herinner me nog dat u
mij de letters leerde. Maar mijn Hebreeuwsche correspondent^ is zoo spaarzaam geweest —."
Hij hield met een lach op en gaf den brief aan
Mirjam, die hem spottend bekeek alsof zij hem lezen
kon. Met een blik van verlichting gaf zij den brief aan
haar vader terug.
„Hij had zijn neef en nicht wel iets mogen sturen,"
zeide ze half ernstig.
„Dat zal hij misschien doen als ik in Amerika ben
en hem vertel hoe mooi je bent," zeide Mendel gewichtig.
Hij zag er bepaald vroolijk uit en waagde het zelfs
Mirjam ondeugend in haar blozende wang te knijpen
en zij liet hem zonder tegenstribbelen begaan.
„En u ook moeder, u ziet er uit alsof u plezier voor
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zes hebt," zeide Daniel half treurig, half verbaasd. „U
schijnt het heerlijk te vinden van ons te gaan."
„Ik had altijd verlangd Amerika eens te zien," gaf
de oude vrouw glimlachend toe. „Ik zal ook te NewYork een oude vriendschap hernieuwen."
Zij keek haar man beteekenisvol aan en las in zijn
oogen het antwoord.
„Nou, ik moet zeggen, het is kras!" barstte Daniel
los. „Maar zij meent het niet, he vader?"
„Ik meen het," antwoordde Hyams.
„Maar het kan niet waar zijn," hield Daniel vol in
toenemende verbazing. „Ik geloof dat het allemaal
fopperij is."
Mendel dronk snel zijn kop koffie uit.
„Fopperij!" mompelde hij van achter zijn kop.
„Ja, ik denk dat iemand u wil beetnemen."
„Nonsens!" riep Mendel heftig, terwijl hij zijn kop
neerzette en den brief van de tafel opnam. „Ken ik
de hand van mijn eigen broer Jankov niet ? Bovendien,
wie zou al die kleinigheden weten, waarover hij schrijft?"
Daniel was tot zwijgen gebracht, maar hij bleef in
de kamer hangen, nadat Mirjam weer aan haar vermoeiend werk was gegaan.
„Ik zal Jankov onmiddellijk schrijven, dat ik zijn aanbod
aanneem," zeide zijn vader. „ Gelukkig huurden we het huis
bij de week; je kunt dus elk oogenblik verhuizen als het
voor jou en Mirjam te groot is. Ik kan er immers op rekenen, dat je voor Mirjam zult zorgen, niet waar Daniel?"
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Daniel maakte nog meer bezwaren, maar Mendel
antwoordde:
„Hij heeft het zoo eenzaam. Hij kan niet alleen tot
ons komen, want hij is half verlamd. En dan, wat heb
ik hier om handen? En je moeder wil mij natuurlijk
niet alleen laten gaan. Misschien kan ik mijn broer er
nog toe krijgen met mij naar het land van Israel te
gaan en dan zullen wij onze dagen eindigen in Jerusalem ; je weet dat dit altijd mijn hartewensch is geweest. "
Geen van beiden sprak over Bessie Suikerman.
„Waarom zeur je er zoo over?" zeide Miijam
's avonds tot Daniel. „ Het is het beste dat hun had kunnen
overkomen. Wie had ooit gedacht, dat we nog in het
bezit van een familielid zouden komen, die ons waarachtig nog wat zou kunnen nalaten ? Het is een aardig
nieuwtje om te vertellen."
Den volgenden morgen, na Sjoel, sprak Mendel tot
den president.
„Kun je me zes pond leenen?" vroeg hij.
Belcovitch schrikte.
„Zes pond!" herhaalde hij verbijsterd.
„Ja, ik wil met mijn vrouw naar Amerika gaan. En
je moet me bovendien je woord van eer geven als
landgenoot, dat je geen woord er van zult zeggen, wat
je ook hooren moogt. Beena en ik hebben een paar
kostbaarheden verkocht, die we van onze kinderen
kregen, en we hebben berekend, dat we met zes pond
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er bij tusschendeksplaatsen kunnen nemen en het kunnen
uithouden totdat ik werk krijg."
„Maar zes pond is een groote som, zonder borgen !"
zeide Belcovitch, in zijn agitatie zijn afgedragen hoogen
hoed wrijvend.
„Dat weet ik," antwoordde Mendel; „maar God is
mijn getuige dat ik het je zal terug betalen. En als ik
sterf voordat ik dat kan, zweer ik je het mijn zoon
Daniel te doen weten, die dan de schuld zal afdoen.
Je kent mijn zoon Daniel. Zijn woord is een eed."
„Maar waar zal ik de zes pond vandaan halen?"
zeide Beer hulpeloos. „Ik ben maar een arme kleermaker. En mijn dochter gaat gauw trouwen. Het is
een groote som, op mijn woord van eer. Ik heb nooit
zooveel in mijn leven geleend en ben nooit zelfs voor
zulk een bedrag borg gebleven."
Mendel liet het hoofd zakken. Er was een oogenblik
van angstig zwijgen. Beer dacht diep na.
„Weet je wat?" zeide hij ten slotte. „Ik zal je vijf
pond leenen, als je het daarmee doen kunt."
Mendel slaakte een diepen zucht van verlichting.
„God zal je zegenen!" zeide hij. Hij drukte hartstochtelijk de hand van den uitzuiger. „Ik denk dat we
nog wel wat zullen vinden om te verkoopen." Mendel
bezegelde de transactie, door den geldschieter op een
glas rhum te tracteeren, en Beer gevoelde zich nu sterk
tegen de grootere schokken van het lot. Als het ergste
gebeurde, had hij ten minste iets voor zijn geld gehad.
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Aldus zeilden Mendel en Beena weg naar Amerika.
Daniel ging met hen mee tot Liverpool, maar Mirjam
zeide dat ze geen dag vrij kon krijgen; misschien
herinnerde ze zich de berisping, die Esther Ansell zich
op den hals had gehaald, en vroeg ze het liever niet.
In het dok, in den vroegen morgen, kuste Mendel
Hyams zijn zoon Daniel op het voorhoofd en zeide
met gebroken stem:
„Vaarwel, God zegene je!" Hij durfde er niet bijvoegen: „en God zegene je Bessie, mijn aanstaande
schoondochter;" maar de zegen was in zijn hart Met
een bezwaard gemoed wendde Daniel zich af, maar de
oude man legde de hand op zijn schouder en zeide
zacht en bevend:
„Kun je het mij vergeven, dat ik je in het galanterievak liet gaan?"
„Vader! Wat bedoelt u?" zeide Daniel halfschreiend.
„U denkt toch niet meer aan die ondoordachte woorden die ik jaren en jaren geleden sprak? Ik heb ze
al lang vergeten."
„Je zult dus een echte Jood blijven," zeide Mendel,
terwijl hij over het geheele lijf trilde, „ook als we
ver weg zijn?"
„Met Gods hulp," zeide Daniel.
Toen keerde Mendel zich tot Beena en kuste hij
haar schreiend, en de gezichten der beide oudjes
straalden door hun tranen heen.
Daniel stond op de drukke rumoerige werf en zag
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het schip zich langzaam naar de open rivier bewegen.
En noch hij, noch iemand anders dan het gelukkige
paar wist, dat Mendel en Beena hun wittebroodsweken
te gemoet gingen.

Juffrouw Hyams stierf twee jaren later en de oude
Hyams drukte een vurigen kus op haar gesloten oogleden, Toen, daar hij geheel alleen was op de wereld,
verkocht hij zijn schamele bezittingen, zond wat hij
nog schuldig was aan Beer Belcovitch met een pond
voor ongevraagde rente, en maakte zich gereed voor
de reis naar Jerusalem, die de droom van zijn leven
was geweest.
Maar het ware beter geweest, zoo de droom een
droom ware gebleven. Mendel zag de heuvelen van
Palestina, en den heiligen Jordaan en den berg Moria
en de plaats waar de tempel stond en de graven van
Absalom en Melchizedek en de poort van Zion en
het waterkanaal door Salomo gebouwd en alles wat
hij van zijn jeugd af had verlangd te zien. Maar toch
was het niet zijn Jerusalem; het was niet veel meer
dan zijn Londensch Ghetto, overgeplant, maar smeriger
en nauwer, en haveloozer, met kreupelen in plaats van
bedelaars en melaatschen in plaats van rondventers.
De betoovering van de stad zijner droomen ontbrak.
Dit was iets prozaisch, bijna vuils; het hart zonk hem
in de schoenen als hij dacht aan den heiligen praal
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van het Zion, dat hij zich in zijn lijdende ziel had
voorgesteld. De regenbogen, door zijn bittere tranen
gevormd, konden het uitspansel niet bespannen van deze
smerige Oostersche stad, omgeven door onvruchtbare
heuvelen. Waar waren de rozen en lelien, de ceders
en de fonteinen? De berg Moria was er wel, maar
hij droeg de Moskee van Omar en de tempel van
Jehovah was slechts een muur in puin. De Sjechinoh,
de Goddelijke nimbus, was tot kouden zonneschijn
verbleekt. „Wie zal opgaan tot den berg van Jehovah?"
De Mohammedaansche geloovige en de Christen toerist.
Barakken en kloosters stonden op Zion's heuvel. Mendel's
broederen, naar Goddelijk recht heerschers over den
bodem dien zij betraden, waren verloren in den chaos
van volkeren — Syriers, Armeniers, Turken, Kophten,
Abessiniers, Europeanen — evenals hun Synagogen
waren verloren onder de koepels en de minarets van
de niet-Joden. De stad was vol van vereerde relikwieen
van Christus, door zijn volk in leven en in sterven
geloochend, en over alles wapperde de halve maan
van den Muzelman.
En zoo kuste Mendel Hyams, zonder zich te bekommeren om het schimpen der toeschouwers, elken Vrijdag
de steenen van het overgebleven deel van den Tempelmuur, en elk jaar met Paschen, totdat hij tot zijn
vaderen was verzameld, bleef hij bidden: „Hetvolgend
jaar — in Jerusalem."

HOOFDSTUK XVIII.
VRIJDAGAVOND.

„0, die domkoppen !" zeide Pinchas tot rebbe Sjmoel.
„ Die onwetende dwepers! Hoe kan iets in hun handen goed
gaan ? Zij hebben geen poetischen blik; hun ideeen zijn als
die van den mol; zij willen Messiassen slaan uit halve
stuiverstukken. Welke inspiratie kan de ziel vinden in
het gezicht van snuffige collectanten, die er uitzien als
schnorrers, met Karlkammer's rood haar tot vlag en het
geluid van Gradkoski's neussnuiten tot bazuin? Maar
ik heb een acrosticon geschreven op Gedalje, den groentenkoopman, venijnig als slangengif. Hij de Verlosser,
met zijn zieke aardappels en verschaald gemberbier!
Niet aldus stelden de groote profeten en leeraren in
Israel zich den terugkeer naar het Heilige Land voor.
Laat een groot seinvuur in Israel worden aangestoken
en, zie, op elken berg zullen de baken oprijzen en de
eene vuurtong zal de andere antwoorden. Ja, ik,
Melchizedek Pinchas, zal onmiddellijk het vuur aansteken."
„Neen, niet van daag," zeide rebbe Sjmoel met een
humoristisch knipoogje. „Vandaag is het Sabbath."
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De rabbi kwam uit de Synagoge en Pinchas verge
zeide hem op de korte wandeling naar zijn huis. Achter hen sukkelde Levi en aan den anderen kant van
rebbe Sjmoel liep Eliphaz Chowchoski, een armoedig
uitziende Pool, dien rebbe Sjmoel mee nam om bij hem
te avondmalen. In die dagen was rebbe Sjmoel niet de
eenige, die een „Sabbath-gast" — een of ander verlaten, hongerig schepsel — naar huis nam om mee aan
te zitten, geeerd als de heer des huizes. Het was een
practische les in Gelijkheid en Broederschap voor kinderen van menige welvarende huishouding, en ook in
de huizen der armen werd ze niet geheel vergeten.
„Geheel Israel zijn broederen," en hoe kon men beter
den Sabbath eeren dan door het woord tot daad te
maken ?
„Zult u met uw dochter spreken?" zeide Pinchas,
plotseling aan het gesprek een andere wending gevend.
„Zeg haar dat wat ik haar schreef geen millioenste
deel is van wat ik gevoel; dat zij bij dag mijn zon,
bij nacht mijn maan en sterren is; dat, wanneer ik niet
onmiddellijk met haar trouw, ik sterven moet; dat ik
aan niets in de wereld denk dan aan haar; dat ik niets
kan doen, schrijven, op touw zetten zonder haar; dat
zoodra ze me goedgunstig is, ik groote minnedichten
op haar zal schrijven, grooter dan die van Byron, grooter dan die van Heine — den echten zang der zangen,
dat is die van Pinchas; dat ik haar onsterflijk zal maken zooals Dante Beatrice en Petrarcha Laura; dat ik
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ellendig rond loop, de steenen met mijn tranen bedauwend; dat ik niet slaap bij nacht en niet eet bij dag.
Zult u haar dat zeggen?"
Hij legde zijn vinger smeekend tegen den neus.
„Ik zal het haar zeggen," antwoordde rebbe Sjmoel.
„Je bent een schoonzoon waarmede ieder in zijn schik
kan zijn. Maar ik vrees dat het meisje niet veel geeft
om vrijers. Daarbij ben je veertien jaar ouder dan zij."
„Dan heb ik haar tweemaal zoo lief als Jacob Rachel
lief had, want er staat geschreven: „Zeven jaar waren
slechts als 6en dag in zijn liefde tot haar." Voor mij
zijn veertien jaren als 6en dag in mijn liefde tot Hanna."
De rabbi lachte om den zet en zeide:
, Je bent als de man, die toen men hem verweet twintig jaar ouder te zijn dan het meisje dat hij begeerde,
tot antwoord gaf: „Maar als ik haar aankijk word iktien
jaar jonger, en als zij mij aankijkt wordt zij tien jaar
ouder; zoo doende zijn wij even oud."
Op zijn beurt lachte Pinchas, maar hij antwoordde:
„Ik reken op u om mijn zaak te bepleiten, gij, wiens
motto is het Hebreeuwsche „De man helpe de vrouw,
God helpe den ongehuwde."
„Maar heb je genoeg om haar te onderhouden?"
„Zal ik niet genoeg hebben aan mijn geschrijf?
Indien er niemand is in Engeland, die de literatuur
beschermt, dan zullen we buitenslands gaan — naar
uw geboorteplaats, rebbe Sjmoel, de wieg van groote
geleerden."
Kinderen van het Ghetto. II.
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Nog meer sprak de dichter, maar ten laatste troffen
de opgewonden, scherpe klanken van zijn stem de
ooren van rebbe Sjmoel, zooals een storm buiten den
lezer, die in pantoffeltjes bij het vuur zit. Hij was
in een heerlijk gepeins verzonken en genoot bij voorbaat
van de Sabbath-rust. Het werk van de week was
afgedaan. De vrome Jood kon zijn rust genieten. De
nauwe morsige straten verdwenen voor het vroolijker
beeld zijner fantasie. „Konv, geliefde, laat ons de Bruid
te gemoet gaan en het gezicht van den Sabbath welkom heeten."
Dezen avond zou zijn geliefde haar Sabbathsgezicht
vertoonen, de feeksentronie afleggend, waarachter zich,
niet voor hem, het engelengelaat verborg. Dezen avond
kon hij naar waarheid zijn vrouw noemen (gelijk de
rabbi in den Talmud): „niet vrouw, maar thuis." Dezen
avond zou zij naar waarheid zijn: Simche — vreugde.
Een blijde warmte koesterde hem het hart; liefde voor
de geheele verwonderlijke schepping vervulde hem.
Toen hij de deur naderde, straalde vroolijk licht hem
tegen als een glimlach. Hij noodigde Pinchas mee naar
binnen te gaan, maar, gedachtig aan zijn liefde, vond
de dichter het voorzichtig anderen voor hem te laten
pleiten en hij ging met den vinger tegen den neus als
laatste herinnering. De rebbe kuste de mezoezoh buiten
en zijn dochter, die hem te gemoet trad, binnen. Alles
was, zooals hij het zich had voorgesteld: de twee
lange waskaarsen in de ouderwetsche zware zilveren

kandelaars, het smettelooze tafellaken, de schotel met
gebakken visch, door takjes pieterselie opgesierd, de
Sabbath-brooden in den vorm van een jongenssteek —
met een wonderlijke plooi van korst van de eene punt
naar de andere, dicht besprenkeld met maanzaadjes
en bedekt met eenfluweelen doek waarop Hebreeuwsche
woorden waren geborduurd — de flesch wijn en de
zilveren beker. De aanblik was hem welbekend, maar
het trof den goeden ouden rebbe telkens weer opnieuw
met het gevoel van een bijzonderen zegen.
„Goed Sjabbes, Simche," zeide rebbe Sjmoel.
„Goed Sjabbes, Sjmoel," zeide Simche.
In haar oogen schitterde het licht der liefde, in haar
haren de nieuwste kam. Haar scherpe trekken straalden
van vrede, welwillendheid en het bewustzijn behoorlijk
de Sabbath-kaarsen te hebben aangestoken en het stuk
deeg op het vuur te hebben geworpen. Sjmoel kuste
haar; daarna legde hij zijn handen op Hanna's hoofd
terwijl hij mompelde: „God make u gelijk Sara, Rebekka, Rachel en Lea!" en op dat van Levi, mompelend: „God make u gelijk Ephraim en Manasse!"
Zelfs de koude Levi had een gevoel van iets heiligs
in de lucht en een vaag kalme gewaarwording van een
Sabbath-engel, die om hem heen zweefde, terwijl zijn
booze engel machteloos op den drempel huiverde.
Toen herhaalde rebbe Sjmoel driemaal een reeks
van volzinnen, die begonnen met: „ Vrede zij met u, gij
dienende engelen" en daarna kwam de heerlijke schilde-
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ring van een ideale vrouw uit de Spreuken, terwijl hij
Simche hartelijk aankeek: „Een deugdzame vrouw, wie
zulk eene vond, haar waarde is boven robijnen. Het
hart van den echtgenoot vertrouwt op haar. . . . Goed,
geen kwaad zal zij hem al zijn levensdagen doen . . .
Zij staat op terwijl het nog donker is, geeft voedsel
aan haar huisgezin en werk aan haar dienstmaagden.
Zij zelf zet de handen aan den spil
Zij
strekt de hand uit naar de armen
Kracht en
eer zijn haar gewaad en zij ziet lachend den morgen
te gemoet. Zij opent den mond met wijsheid en de
wet der welwillendheid ligt haar op de tong. Zij gaat
alles in haar huishouding goed na en eet niet het brood
der luiheid. Roem is bedrieglijk en schoonheid ijdel,
maar de vrouw, die God vreest, zij zal worden geprezen."
Daarna zich de handen wasschend met den daarbij
behoorenden zegen, vulde hij den beker met wijn en,
terwijl alien eerbiedig stonden, maakte hij kiddoesj op
een traditioneel vroolijk recitatief.
„
Geloofd zijt Gij, o Heer, onze God! Koning van het Heelal! Schepper van de vrucht
van den wijnstok, die ons heiligt met Zijn geboden en in ons behagen schept. Gij hebt ons uitverkoren
en geheiligd boven alle volken en hebt ons door Uw
genade en liefde Uw heiligen Sabbath doen beerven
"
En de geheele huishouding en de hongerige Pool
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antwoordden „amen." Ieder op zijn beurt nam een
teug uit den beker en at een stukje brood, dat de vader
had gesneden en in het zout gedoopt. Daarna liet de
huisvrouw de visch rondgaan en koppen en schotels
rinkelden en messen en vorken rammelden. En na een
paar hapjes meende de Pool een Vorst in Israel te
zijn en dat hij onmiddellijk een meisje moest kiezen
om zijn koninklijke Sabbath-tafel op te luisteren. Op de
visch volgde soep; ze werd niet rechtstreeks uit den
soepketel in de borden gedaan, maar eerst in een
groote terrine overgebracht; want zoo er iets kruipends in de soep ware gekomen, had het bord, waarin
men het vond, volgens de wet niet kunnen worden gebruikt, terwijl, zoo het in de groote terrine
werd ontdekt, de onrein makende kracht zou zijn verzwakt, daar ze verdeeld was over zulk een groote
massa vloeistof. Om dezelfde godsdienstige redenen was
men op een ander punt de etikette van de moderne
deftige tafel vele eeuwen vooruitgeloopen: de etenden
wieschen zich na het maal de handen in een kleine kom
met water. Zoo bleef de Pollack (Poolsche Jood), alleen
door de macht van den godsdienst, in aanraking met
een vloeistof, waarmede hij uiterlijk weinig sympathiseerde.
Toen het maal geeindigd was, werd gedankt en toen
werden zemiros gezongen — liederen die, in een licht,
klinkend rhythmus, het wezen zelf van heilige vroolijkheid uitdrukten — niet luidruchtig en niet ascetisch:
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het gespiritualiseerd gezond verstand, dat de grondtoon is geweest van het historisch Judaisme. Want het
is plicht de heerlijkheid van den Sabbath te gevoelen
en een godsdienstige verplichting op Sabbath drie maaltijden te gebruiken — de heiliging van het zinnelijke
door een geloof voor hetwelk alles heilig is. De Sabbath
is het doelwit van de Joodsche wereld: dien te
rekken is een deugd. De Sabbath maakt een eind aan
alien rouw, zelfs aan dien voor Jerusalem; de kaarsen
mogen naar hun eigen vettig goedvinden uitdruipen,
ongesnoten, onverzorgd — is de Sabbath niet zijn
eigen zich zelf genoegzaam licht?
Dit is de godlijke rustdag,
Heil zij den man die hem heiligt,
Die hem gedenkt bij zijn beker,
Die in zijn harte geen leed voelt
Zelfs als zijn geldbeurs is ledig,
Vroolijk nog als hij moet leenen:
God mag 't den leener vergelden!
Vleesch, wijn en visch overdadig —
Zie, er ontbreekt geen genieting!
Laat dan de tafel gedekt zijn,
Engelen Gods zeggen: „Amen."
Als daar een ziel is in smarte,
Nadert de rustige Sabbath,
Vreugde en gezangen hem volgend.
Woelig stroomt voort de Sambatyon,
Tot, als symbool van Gods liefde,
Sabbath, de heilge, de vreed'ge,
Stilt zijn onrustige waatren.
Zegent, standvastige broeders,
Hem die zoo mild ons gespijzigd.
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Zooals de Heer heeft bevolen,
Hij onze Vader en Herder.
A ten we en staakten wij 't eten.
Zijner is 't brood dat ons voedde,
Zijner de wijn die ons drenkte,
Hem dus de dank onzer lippen!
Zingt nu den God onzer Vaadren
Dankbaar en zonder verpoozen:
„IIeilig alleen is Jehovah!"
Licht en verkwikking van Isrel,
Sabbath, verzachter van smarten,
Troost van 't vernederde Isrel,
Heeler der bloedende harten!
Ban nu de Wanhoop — de Hoop komt I
Zwijmt er een ziel: zie een sterkre
Brengt de verkwikkende Sabbath.
Zion, herbouw thans uw Tempel,
Vul met uw volk weer uw wallen,
't Kleed der verrukking omhull' ons,
Derwaarts ons schrijden en zingen,
De Eene en Almacht'ge Genade
Eere toejuublend voor eeuwig!

Onder het maal sprak de Pollack met zijn gastheer
over de vervolgingen in het land, vanwaar hij was
gekomen. Het lichtpunt in zijn schildering was de standvastigheid van zijn broederen onder hun beproevingen;
slechts een minderheid, en deze was reeds met epicurisme
besmet, ging over: studenten, die naar onderscheidingen
aan de universiteit haakten en dergelijken. Orthodoxe
Joden zijn min of meer verbaasd, wanneer mannen
met een wereldsche opvoeding in de kudde blijven.
Hanna maakte gebruik van een pauze in het gesprek,
om in het Duitsch te zeggen:
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„Ik ben zoo blij, vader, dat u dien man niet hebt
meegebracht."
„Welken man?" vroeg rebbe Sjmoel.
„Dien viezen kleinen man, met dat aapachtige gezicht, die zooveel praat."
De rebbe dacht na.
„Ik weet niet wien je bedoelt."
„Zij meent Pinchas," zeide de moeder, „den dichter!"
Rebbe Sjmoel keek haar ernstig aan. Dat klonk niet
bemoedigend.
„ Waarom spreek je zoo hard over je medemenschen?"
zeide hij. „De man is een geleerde en een dichter,
zooals wij er te weinigen hebben in Israel."
„Wij hebben al te veel schnorrers in Israel," antwoordde Hanna.
„St!" fluisterde rebbe Sjmoel, kleurend en met een
vluchtige beweging van het oog zijn gast aanduidend.
Hanna beet zich in zelfvernedering op de lippen en
haastte zich een extra stuk visch op het bord van den
gelukkigen Pool te leggen.
„Hij heeft me een brief geschreven," ging zij voort.
„Dat heeft hij mij verteld," zeide rebbe Sjmoel. „Hij
draagt je warme liefde toe."
„Wat een onzin, Sjmoel!" viel Simche hem in de
rede, haar koffiekop neerzettend met de heftigheid van
een weekdag. „Het idee dat een man, die geen rooien
duit heeft, met onze Hanna trouwen zou! Binnen een
maand zouden ze bij het armbestuur terecht komen."
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„Geld is niet alles. Verstand en geleerdheid wegen
tegen veel op. En zooals de Midrasj zegt: „Zooals
een rood lint bij een zwart paard past, zoo past armoede
bij de dochter van Jakob." De wereld berust op de
Touroh, niet op goud. Zooals geschreven staat: „Beter
is mij de Wet van Uw mond dan duizenden aan goud
of zilver." Hij staat hooger dan ik, want hij bestudeert
de Wet voor niets, evenals de vaderen van de Misjnah,
terwijl ik salaris krijg."
„Mij dunkt, dat je niet veel lager staat," zeide Simche,
„want je houdt weinig genoeg van je salaris over. Dat
Pinchas niks krijgt voor zichzelf, is zijn zaak; maar
als hij mijn Hanna wil hebben, moet hij zien iets voor
haar te krijgen. Waren de vaderen van de Misjnah
ook vaders van gezinnen?"
„Zeker; luidt het gebod niet: „ Weest vruchtbaar en
vermenigvuldigt u?"
„En hoe leefden dan hun gezinnen?"
„Vele van onze wijzen waren werklieden."
„Ha, ha!" zeide Simche triomfantelijk snuivend.
„En zegt de Talmud niet," zoo viel de Pool in,
alsof hij tot den familieraad behoorde: „Vil liever een
geraamte op straat, dan dat ge verplichtingen op u
laadt?" — Hij zeide dit volkomen onbewust dat hierin
iets op hem zelf sloeg. — , Ja, en zeide niet rabbi Gamliel,
de zoon van rabbi Judah: „Het is aanbevelenswaardig
de studie van de Wet te vereenigen met een wereldsche bezigheid !" Hield Mozes, onze leermeester, niet schapen ?"
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„Zeker," antwoordde de gastheer.— Ik ben het eens
met Maimonides, dat een man eerst voor een broodwinning moet zorgen, dan een woning in gereedheid
brengen en daarna een vrouw zoeken, en dat het dwazen zijn die omgekeerd te werk gaan. Maar Pinchas
werkt ook met zijn pen. Hij schrijft artikelen in de bladen. Maar de hoofdzaak, Hanna, is dat hij de Wet
lief heeft."
„Hm," zeide Hanna, „laat hem dan met de Wet
trouwen."
„Hij heeft haast," zeide rebbe Sjmoel, met oneerbiedige scherts. „En hij kan niet de Bruigom der
Wet worden voor Simchas Touroh (Vreugde der Wet)."
Allen lachten. Bruigom der Wet is de tijdelijke titel
van den Jood, wien de onderscheiding ten deel valtte
worden „opgeroepen" (in de Synagoge), om het laatste
stuk van den Pentateuch, die eenmaal in het jaar wordt
doorgemaakt, in het openbaar voor te lezen.
Door het lachen aangemoedigd, liet de rabbi er op
volgen:
„Maar hij zal veel meer van zijn bruid weten, dan
de meeste Bruigoms der Wet."
Hanna trok partij van haar vaders pret over de uitwerking van zijn grappen, om hem Pinchas' brief te
laten lezen, dien hij met moeite ontcijferde. Het epistel
begon met een acrosticon:
„Hebreeuwsche Hebe — Alschoone maagd — Naast
den Hemel enz."
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De Pool, die er nu heel anders uitzag dan de ongelukkige die uitgehongerd was gekomen, vertrok met een
zegenwensch voor het gezin. Simche ging naar de keuken om op het overbrengen van het aardewerk daarheen toe te zien, en Levi sloop de deur uit om zijn
opwachting te maken bij Esther Ansell, want de avond
was pas begonnen. Vader en dochter bleven alleen.
Rebbe Sjmoel was al bezig met een Pentateuch, want
het behoorde tot zijn Vrijdagavond-taak een stuk tweemaal te lezen in het Hebreeuwsch en eens in het
Chaldeeuwsch.
Hanna zat tegenover hem en keek met aandacht
naar het vriendelijke gerimpelde gelaat, het massieve
hoofd op de ronde schouders, de borstelige wenkbrau
wen, de witte baard die heen en weer ging met het
prevelen der vrome lippen, de bruine vorschende oogen
dicht bij het heilige boek gehouden, het hooge voorhoofd gekroond door het zwarte kalotje.
Zij voelde haar oogen vochtig worden terwijl zij naar
hem keek.
„Vader," zeide ze eindelijk met een zachte stem.
„Riep je me, Hanna?" vroeg hij, opkijkend.
„Ja, vaderlief. Het is over dien man, Pinchas."
„Nu, Hanna?"
„Het spijt me dat ik hard over hem sprak."
„Zoo? Dat is braaf van je, mijn dochter. Omdat hij
arm is en slecht gekleed, moeten wij hem te meer eeren.
Verstand en geleerdheid moeten ook, als zij in lompen
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gehuld verschijnen, worden geeerbiedigd. Abraham ontving Gods boden gastvrij, hoewel ze kwamen als vermoeide reizigers."
„Dat weet ik vader. Het is niet om zijn uiterlijk
dat ik niet van hem houd. Als hij een geleerde en
een dichter is zal ik mijn best doen hem te bewonderen, zooals u doet."
„Nou spreek je als een rechtgeaarde dochter Israels."
„Maar wat trouwen met hem aangaat — het was
u toch geen ernst?"
»Hem wel," zeide rebbe Sjmoel ontwijkend.
„0, ik wist wel dat het u geen ernst was," zeide
ze, zijn vluchtig knipoogen merkend. „U weet wel dat
k nooit met zulk een man zou kunnen trouwen."
,Je moeder kon het wel."
„Goeje oude gans!" zeide zij, vooroverbukkend
om hem bij zijn baard te trekken. „U heeft heelemaal
niets van Pinchas en u weet duizendmaal zooveel als hij."
De oude rabbi stak de handen kluchtig afwerend
omhoog.
„Ja, u weet dat ook wel," hield zij vol. „Maar u
laat hem zooveel praten; u laat iedereen praten en u
in de luren leggen."
Rebbe Sjmoel nam de hand, die zijn baard streelde,
in de zijne, en drukte de frissche warme huid met
een blik vol twijfel.
„De handen zijn die van Hanna," sprak hij, „maar
de stem is die van Simche."
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Hanna lachte vroolijk.
„U heeft gelijk, vaderlief; ik zal niet meer op u
afgeven. Ik ben zoo blij dat het niet heusch in uw
groot, dom, knap, oud hoofd opkwam, dat het waarschijnlijk was dat ik van Pinchas zou houden."
„Dochterlief, Pinchas wenscht je tot vrouw en dat
deed mij pleizier. Hij is een zoon van de Touroh en
heeft tevens de pen van een vaardig auteur. Hij vroeg
mij u er over te spreken en dat deed ik."
„Maar u zou toch niet willen dat ik met iemand
trouwde van wien ik niet hield?"
„God beware me! Mijn Hannatje zal trouwen met
wien zij goedvindt."
Het gezicht van het meisje betrok van ontroering.
„Dat meent u niet vader," zeide ze het hoofd
schuddend.
„Zoowaar als de Touroh. Waarom zou ik het niet
meenen?"
„Gesteld," zeide zij langzaam, „dat ik met een
Christen wilde trouwen?"
Haar hart klopte pijnlijk terwijl ze die vraag deed.
Rebbe Sjmoel lachte hartelijk.
„Mijn Hanna zou een goede Talmudist zijn geweest.
Natuurlijk meen ik het niet zoo."
„Ja, maar als ik met een linken (niet vromen) Jood
trouwde, zou u het bijna net zoo erg vinden."
„Nee, nee," zeide de rebbe het hoofd schuddend.
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„Dat is heel wat anders. Een Jood is een Jood en
een Christen een Christen."
„Maar ze zijn niet altijd van elkaar te onderscheiden," betoogde Hanna. „Er zijn Joden die zich gedragen alsof zij Christenen waren, behalve natuurlijk dat
zij niet gelooven aan den Gekruisigde."
De oude rebbe bleef het hoofd schudden.
„De ergste onder de Joden kan zijn Joodschheid
niet afleggen. Zijn ongeboren ziel kwam onder hetjuk
van de Touroh op Sinai'."

„Het zou u dus heusch niet kunnen schelen, als ik
met een linken Jood trouwde?"
Hij keek haar verrast aan, met een ontwakend vermoeden in zijn blik.
„Het zou me wel kunnen schelen," zeide hij langzaam. „Maar als je hem lief had, zou hij een goeje
Jood worden."
De kalme overtuiging, waarmede hij sprak, roerde
haar tot tranen, maar zij hield die terug.
„Maar als hij het niet werd?"
„Dan zou ik bidden. Zoolang er leven is, zoolang is
er hoop voor den zondaar in Israel."
Zij kwam weer terug op haar oude vraag.
„En het zou u heusch niet kunnen schelen met wien
ik trouwde?"
„Volg je hart, mijn kind," zeide rebbe Sjmoel. „Het
is een goed hart en het zal je niet verkeerd leiden."
Hanna keerde zich af, om de tranen te verbergen
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die ze niet langer kon bedwingen. Haar vader hervatte
het lezen van de Wet.
Maar hij was nog pas een paar regels verder gekomen, toen hij een zachten warmen arm om zijn hals gestagen voelde en een beschreide wang tegen zijn gezicht.
„Vader, vergeef mij!" fluisterden de lippen. „Het
spijt me zoo. Ik dacht — dat ik — dat u —. O, vader,
vader! Het is alsof ik u niet heb gekend voor van
avond!"
„Wat is er, mijn kind?" vroeg rebbe Sjmoel in zijn
angst in jiddisj vervallend.
„Ik ben verloofd," antwoordde zij, onwillekeurig ook
het dialect aannemend. „Ik ben verloofd en zeide u en
moeder er niets van."
„Met wien?" vroeg hij bezorgd.
„Met een Jood," haastte zij zich hem te antwoorden. „Maar hij is geen Talmud-geleerde en niet vroom.
Hij is pas terug van de Kaap."
„Ja, dat is daar een link zoodje!" mompelde de
rebbe bezorgd. „Waar ontmoetteje hem voor het eerst?"
„In de Club," antwoordde zij. „Op het Poerim-bal —
den avond voor dat Sam Levine overkwam om van
mij te worden gescheiden."
Hij fronste zijn groote wenkbrauwen.
„Je moeder wilde dat je er heenging," zeide hij.
Je verdiende niet dat ik je de echtscheiding bezorgde.
Hoe heet hij?"
„ David Brandon. Hij is niet zooals andere Joden
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jongens. Eerst dacht ik dat, en ik stak den draak met
hem toen hij mij toesprak, zoodat ik naderhand spijt
er van had. Het is prettig met hem te praten, want
hij denkt voor zichzelf. En daar ik dacht dat u niet
van zulk een huwelijk zou willen weten en dat er geen
gevaar bij was, ontmoette ik hem meermalen's avonds
in de Club — en — en — u weet de rest."
Zij wendde het gelaat af, blozend, berouwvol, gelukkig en angstig.
Haar liefdesgeschiedenis was even eenvoudig als haar
verhaal er van. David Brandon was niet de nevelachtige prins van haar maagdelijke droomen; ook was
haar passie niet precies zooals ze zich die had voorgesteld; ze was te gelijk sterker en vreemder en het
gevoel van geheimhouding en de te wachten oppositie zetten aan haar liefde iets pijnlijk zoets bij.
Zwijgend streelde de rebbe haar de haren.
„Ik zou niet zoo spoedig „ja" hebben gezegd, vader,"
vervolgde zij, „maar David moest naar Duitschland,
om een boodschap over te brengen aan de bejaarde
ouders van zijn kameraad in de Kaap, die op de
goudvelden stierf. David had den stervende beloofd
zelf te gaan, onmiddellijk na zijn terugkomst in Engeland — ik geloof dat het een bede was om hun vergififenis en zegen — maar nadat hij mij had ontmoet,
stelde hij de reis uit en toen ik dat hoorde berispte
ik hem er om, maar hij zeide dat hij zich niet los
kon scheuren en hij wilde niet gaan, voordat ik had
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bekend dat ik hem liefhad. Ten slotte zeide ik dat,
indien hij naar huis zou gaan zoodra ik het had gezegd,
niet zou zeuren over een ring of iets anders voor me en
den volgenden morgen naar Duitschland zou vertrekken,
ik zou toegeven dat ik hem een klein beetje lief had.
Zoo ging het ook. Hij vertrok verleden Woensdag.
O, vader, is het niet hard te denken, dat hij met liefde
en blijdschap in het hart naar de ouders van zijn dooden
vriend ging?"
Haar vader hield het hoofd gebogen. Zij lichtte het
op bij de kin en keek smeekend in de groote bruine
oogen.
„U is toch niet boos op me, vader?"
„Neen, Hanna. Maar je hadt het me dadelijk moeten
vertellen."
„Dat was ook mijn plan. Maar ik vreesde u te
bedroeven.*
,, Waarom? De man is een Jood. En je hebt hem
lief, niet waar?"
„Als mijn leven, vader."
Hij kuste haar.
„Dat is genoeg, Hannalief. Met jouw liefde zal hij
vroom worden. Als een man een goede Joodsche vrouw
heeft zooals mijn geliefde dochter, die een goede Joodsche huishouding zal voeren, kan hij niet lang tot de
zondaars behooren. Het licht van een echt Joodsch
thuis zal zijn voetstappen weer naar God geleiden."
Hanna drukte haar gelaat zwijgend tegen dat van
Kinderen van het Ghetto. II.
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haar vader. Zij kon niet spreken. Zij had de kracht
niet hem verder uit den droom te helpen, hem te
zeggen dat zij niet gaf om die gewone vormen. Bovendien, in de opwelling van dankbaarheid en verrassing
over haar vaders verdraagzaamheid, voelde zij van haar
kant verdraagzame opwellingen voor zijn godsdienst.
Het was nu niet het oogenblik om haar gevoelens te
analyseeren, of haar godsdienstige meeningen uiting te
geven. Zij gaf zich over aan het zoete bewustzijn van
hersteld vertrouwen en liefde, terwijl zij haar hoofd
tegen het zijne liet rusten.
Een oogenblik later legde rebbe Sjmoel haar de
handen op het hoofd, en hij herhaalde:
„God make u gelijk Sara, Rebekka, Rachel en Lea!"
En hij liet er op volgen: „Ga nu, mijn dochter, en
verblijd het hart van uw moeder."
Hanna vermoedde dat er een klein beetje satire in
die woorden school, maar zij was er niet zeker van.
De bruischende Sambatyon van het leven was tot
rust gekomen in het Ghetto; op duizenden schamele
woningen scheen het licht van Sinai. De Sabbathengelen fluisterden woorden van hoop en vertroosting
toe aan den vermoeiden venter en den door pijn gekwelden werkman, en verfrischten hun verstijfde zielen
met hemelschen pijnstillenden drank en maakten hen voor
het oogenblik tot Koningen, met al den tijd om te droomen
van de gouden stoelen, die hun wachtten in het Paradijs.
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Het Ghetto verwelkomde de Sabbath-bruid met luid
_gezang en nederig festijn en vergezelde haar met optimistische symbolismen van vuur en wijn, van specerij
*en licht en schaduw. Overal in den omtrek zochten
hun buren verstrooiing in de van licht stralende caf6s
en hun dronken gebulk weergalmde door de straten
en paarde zich aan de Hebreeuwsche hymnen. Hier
en daar verhief zich in de lucht de stem van een
-vrouw, die geslagen werd. Maar geen Zoon van het
Verbond behoorde tot de brassers, of tot hen, die
vrouwen sloegen; de Joden bleven een uitverkoren
geslacht, een bijzonder volk: zondig genoeg, maar
althans vrij van de grovere ondeugden — een klein
menschelijk eilandje veroverd op de wateren der dierlijkheid door het genie van oude ingenieurs. Want
terwijl het genie van de Grieken of Romeinen, Egyptenaren of Pheniciers alleen in woord en steen is
blijven leven, het woord der Hebreers alleen werd tot
vleesch.

HOOFDSTUK XIX.
BIJ DE

WERKSTAKERS.

„Die ezelskoppen!" riep Pinchas den volgenden
Vrijdagmorgen. „Hem maken ze rabbi en geven hem
het recht vragen te beantwoorden en hij weet niet meer
van het Judaisme," — hier hield de vaderlandsche
dichter even op om in zijn boterham met ham te
happen — „dan een koe van den Zondag. Ik bemin
zijn dochter en zeg het hem en hij zegt me dat zij
een ander bemint. Maar ik heb hem met mijn pen
aan de verachting der nakomelingschap prijs gegeven.
Ik heb een naamdicht op hem gemaakt; het is vernietigend. En haar zal ik doodschieten."
„Ja, het is een ellendige troep, die rabbis," zeide
Simon Wolf, een teug van zijn sherry nemend.
Het gesprek werd in het Engelsch gevoerd en de
beide mannen waren gezeten in een klein afzonderlijk
vertrek van een herberg; zij wachtten op het werkstakerscomit6.
„Zij zijn net als de rest van de gemeente; ik trek
mijn handen van hen af," zeide de dichter, met
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zijn brandende sigaar een vurigen boog beschrijvend.
„Dat heb ik al lang gedaan," zeide Simon Wolf.
„Wij kunnen noch onze rabbis, noch onze philantropen
vertrouwen. De rabbis, geheel vervuld door de quasipoging het lijk van het Judaisme te galvaniseeren
zoodat het 't althans even lang zal uithouden als zij zelf,
hebben noch tijd noch gedachten voor de groote
arbeidsquaestie. Onze philantropen krabben slechts de
oppervlakte. Zij geven den werkman met de rechterhand, wat zij hem met de linker ontstalen."
Simon Wolf was de groote Joodsche leider der
arbeidersbeweging. De meeste zijner kameraads waren
vurige atheisten, die walgden van den handelsgeest der
geloovigen. Het waren knappe jonge werklieden uit
Rusland en Polen, met een vernisje van beschaving,
een koortsige ontvankelijkheid voor alle beeldenstormersideeen, die in de Londensche lucht hingen, haatjegens
het kapitalisme en sterke socialistische neigingen. Zij
schreven heftige artikelen voor den Arbeiders- Vriend en
bereikten de uiterste spreekwoordelijke grenzen van
goddeloosheid, door „varkensvleesch te eten op den
Grooten Verzoendag." Zij deden dit gedeeltelijk om
voor hun godsdienstige meeningen uit te komen, waarvan
de gegrondheid werd bewezen door het uitblijven van
straffende bliksemstralen; gedeeltelijk om te laten zien
dat niets te wachten was van de Voorzienigheid, of
haar belijders, wat er ook gebeurde.
„Het eenige middel voor onze arme broederen om

134

uit hun slavernij te worden bevrijd," ging Simon Wolf
voort, „is zich te vereenigen tegen de uitzuigers en.
de West-eind-Joden te laten krepeeren."
„Ja, dat is ook mijn idee!" zeide Pinchas; „dat.
was ook mijn idee, toen ik de Heilige Land-Liga stichtte.
Help u zelf, dan zal Pinchas u helpen. Ge moet u
vereenigen en dan zal ik de Mozes zijn, die u uit het
land der slavernij leidt. Nein, ik zal meer dan Mozes
zijn, want hij had niet de gave der welsprekendheid."
„En hij was de zachtmoedigste man, die ooit leefde,"
voegde Wolf er bij.
„Ja, hij was een dwaas," zeide Pinchas onverstoorbaar. „Ik ben het met Goethe eens: Nur Lumpen
sind bescheiden; alleen stofifels zijn nederig. Ik ben niet
nederig. Is de Almachtige nederig? Ik weet, ik voel
wat ik ben, wat ik kan doen."
„Zie eens hier, Pinchas; je bent een heele knappe
kop, dat weet ik, en ik ben heel blij je aan onze
zijde te hebben; maar bedenk dat ik deze beweging
al jaren geleden heb georganiseerd, alles heb overlegd
terwijl ik zat te zwoegen in Belcovitch's werkplaats,
alles heb opgeschreven tot dat ik er kramp van kreeg,
er over gepraat tot ik er heesch van werd; getuigenis
heb afgelegd voor ontelbare commissies. Ik ben het,
die de Joden uit het Oost-eind heb opgezweept en de
echo van hun geschreeuw in het Parlement heb doen
weerklinken en ik wil geen inmenging van anderen,
versta je?"
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„Ja wel; waarom luister je niet naar me? Je begrijpt
niet wat ik bedoel."
„0, ik begrijp je heel best. Je wilt me uit mijn
positie verdringen."
„Ik, ik?" herhaalde de dichter op een toon van gekrenktheid en verbazing. „Wel, zonder jou zou de beweging in elkaar storten als een mummie in de lucht.
Wees toch niet zoo dwaas! Ik zei tot iedereen: „0,
die Simon Wolf is een groot man, een heel groot
man! Hij is de eenige man onder de Engelsche Joden,
die het Oost-eind redden kan. Hij behoorde afgevaar
digde te zijn voor Whitechapel en niet die ezel van
een Gideon." Wees toch niet zoo dwaas. Nog een
glas sherry en wat sandwiches met ham?"
De dichter schepte er een kinderlijk vermaak in zich
nu en dan de airs van een gastheer te geven.
„Best, als ik daar op rekenen kan," zeide de leider
op vriendelijker toon, terwijl het slot van zijn zin in
zijn wijnglas wegstierf. „Maar je begrijpt me. Nu ik
jaren lang de zaak heb aangepakt, wil ik niet dat de
eerste de beste zich er mee bemoeit en de eer er van
heeft."
„Jawel, sic vos non vobis, zooals de Talmud zegt.
Je moet weten dat ik heb bewezen dat Vergilius al
zijn ideeen uit den Talmud stal."
„Eerst kwam Bleck en toen Cohen; nu begrijpt
Gideon, dat er voor hem een beetje reclame in de
bladen uit te halen valt en wil hij de meetings
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presideeren. Parlementsleden zijn een naar troepje."
„Ja, maar ze zullen jou de eer er niet van ontnemen. Ik zal schrijven en hen aan de kaak stellen. De
wereld zal weten wat voor bedriegers ze zijn en hoe
het geheele rijke West-eind er lui bij stond met de
handen in de zakken van den werkman, terwijl jij de
groote beweging op touw zette. Je weet dat al de
bladen aanvallen op wat ik schrijf; zij laten onder alles
met heele groote letters mijn naam voluit drukken en
ik ben zoo in mijn schik met hun hulde, dat ik geen
geld vraag, want zij zijn heel arm. Zoo ben ik dan nu
overal beroemd; mijn naam heeft in de avondbladen
gestaan en als ik over je schrijf in de Times, zul je
even beroemd worden als ik. En dan schrijf jij over
mij; bij de verkiezingen zullen we ons voor Whitechapel candidaat stellen en allebei lid van het Parlement worden, he?"
„Ik vrees dat daar niet veel kans op is," zuchtte
Simon Wolf.
„Waarom niet? Er zijn twee zetels. Waarom zou
jij niet den anderen hebben?"
„Je vergeet de verkiezingskosten, Pinchas."
„NeinH zeide de dichter met nadruk. „Ik vergeet
niets. We zullen een fonds vormen."
„Wij kunnen toch niet een fonds voor ons zelven
vormen!"
„Wees toch niet mal! Natuurlijk niet. Maar wel jij
voor mij en ik voor jou."
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„Je zult niet veel krijgen," zeide Simon, met een
treurig lachje.
„Denk je? Misschien niet. Maar jij wel voor mij.
En als ik eens in het Parlement ben, zal de taak voor
ons beiden gemakkelijker zijn. Bovendien ga ik weldra
naar het vasteland, om de overige exemplaren van mijn
boek te plaatsen, want buitenslands weten zij geleerden
en dichters te eeren. Daar zijn geen domme makelaars,
zooals Gideon de afgevaardigde, geestelijken als de
Eerwaarde Elkan Benjamin, die vier liefjes heeft, en rabbis als rebbe Sjmoel, met lange baarden van buiten en
hoi van binnen, die hun dochters verkoopen."
„Ik zie liever niet zoover vooruit,* zeide Simon Wolf.
„Wat wij voor het oogenblik te doen hebben is deze
werkstaking er door te krijgen. Als eenmaal onze eischen
door de patroons ingewilligd worden, zal een machtige
slag zijn geslagen voor de emancipatie van tien duizend
werklieden. Zij zullen meer geld en meer vrijen tijd
hebben, een beetje minder van de hel en een beetje
meer van den hemel. Aanstaande Paschen zou in waarheid een passend feest zijn, zelfs voor de minst orthodoxen onder hen, indien wij in den tusschentijd hun
ketenen konden losmaken. Maar het schijnt onmogelijk
eenheid onder hen te krijgen; een groot aantal schijnt
mij te wantrouwen, hoewel, ik zweer het je Pinchas,
ik alleen gedreven ben door een onbaatzuchtig streven
voor hun welzijn. Zoo waar zal ik stikken in dit stuk
sandwich, als mij ooit iets anders heeft bezield dan sym-
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pathie met hun grieven. Toch heb je gezien dat boosaardige schotschrift tegen me, dat in het jiddisj werd
verspreid — dom onbeschaafd geschrijf."
„0, neen!" zeide Pinchas; „het was heel mooi —
scherp als de steek van een horzel. Maar wat kun je
anders verwachten? Christus heeft geleden; alle groote
weldoeners lijden. Ben ik gelukkig? Maar het is je eigen
dwaasheids schuld, als er verdeeldheid is in het kamp.
De Ghemoroh zegt dat wij wijs moeten zijn, chogem; we
moeten tact hebben. Zie wat je gedaan hebt! Je hebt
de domme orthodoxen afgeschrikt. Ze zijn verdrukt. Ze
worden uitgezogen, maar ze denken dat het de hand
Gods is. Waarom zeg je hun dat het niet zoo is ? Wat
doet het er toe ? Bevrijd hen eerst van honger en dorst,
dan zal bevrijding van hun dwaas bijgeloof van zelf
komen. Is het niet zoo? Je pakt de zaak verkeerd aan."
„Je bedoelt, dat ik den schijn moet aannemen van
froom te zijn! zeide Simon Wolf,
„En als je dat deed? Wat doet het er toe ?Je bent
een dwaas. Om het doel te bereiken moet men kronkelpaden volgen. Ach, je hebt geen beleid. Je maakt
hen bang. Je gaat met optochten met muziek en vlaggen op Sjabbes naar de Sjoel Menigeen, die blij zou
zijn door je te worden verlost, is bang voor den bliksem uit den hemel. Zij doen niet mee met den optocht.
Menigeen gaat mee, als hij opgewonden is, maar later
wordt hij bang en slaat zich op de borst. Wat zal er
gebeuren ? De orthodoxen zijn de meerderheid: met
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der tijd zal er een leider komen, die zal zijn of voorgeven te zijn orthodox zoowel als socialist. Wat zal
er dan van jou worden ? Je zult alleen blijven met een,
of twee, of drie athe'isten, niet genoeg om minjan te
maken. Neen, we moeten chogem zijn; we moeten de
menschen nemen zooals we ze vinden. God heeft twee
klassen van menschen gemaakt, wijzen en dommen. Er
is 66n wijze op een millioen dommen en hij zit hen op
den kop en zij ondersteunen hem. Indien die dwazen
naar de Sjoel willen gaan en vasten op Jom Kipoer
(Grooten Verzoendag), waarom zou jij dan van varkensvleesch smullen en hen ergeren, zoodat zij niet gelooven in je Socialisme? Als je varkensvleesch eten wilt,
kun je het hier doen, zooals wij het nu doen, in het
geheim. In het openbaar spuwen we voor het varken
uit. Ach, je bent een dwaas! Ik ben een staatsman,
een politicus. Ik zal de Machiavelli zijn van de beweging?"
„0, Pinchas, jij bent een drommelsche kerel," zeide
Wolf lachend. „En je zegt nog al dat je de dichter
bent van vaderlandsliefde en Palestina!"
„Waarom niet? Waarom zouden we hier in gevangenschap leven? Waarom zouden we niet onzen eigen
Staat en onzen eigen President hebben, een man die
groote staatkunde vereenigt met kennis van de Hebreeuwsche literatuur en met de pen van een dichter? Neen,
laat ons strijden om ons land terug te krijgen; we zullen onze harpen niet hangen aan de wilgen van Baby
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Ion en schreien, we zullen onze zwaarden nemen met
Ezra en Judas Maccabaeus en..."
„Niet alles te gelijk, Pinchas," zeide Simon Wolf.
„Voor het oogenblik moeten we overleggen hoe we die
brood-kaartjes zullen verdeelen. De leden van het corn^ zijn laat; zouden er vechtpartijen zijn geweest,
in de centra waar zij meetings hebben toegesproken?"
„0, dat is nog een andere quaestie," zeide Pinchas.
„ Waarom laat je me niet het woord voeren in meetings,
niet de kleine op straat, maar de groote in de Clubzaal? Daar zouden mijn woorden stroomen als bergvloeden, die al het bederf wegvegen. Maar je laat al
die dwazen aan het woord. Je weet Simon dat ik en
jij de twee eenige menschen zijn in het Oost-eind, die
behoorlijk Engelsch praten."
„Dat weet ik. Maar de toespraken moeten in het jiddisj worden gehouden."
„ Gewiss. Maar wie spreekt jiddisj, zooals ik en jij ?
Je moet me van avond laten speechen."
„Het gaat heusch niet," zeide Simon. „Hetprogramma
is vastgesteld. Je weet dat ze toch al jaloersch op me
zijn. Ik durf geen laten uitvallen."
„Neen, zeg dat niet!" sprak Pinchas, zijn vinger
overredend tegen den neus leggend.
„Ik moet het wel zeggen."
„Je verscheurt me het hart. Ik heb je lief gelijk een
breeder, bijna gelijk een vrouw. E6n speechje maar!"
Er was een smeekende blik in zijn oog.
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„Ik kan niet. Ik steek mijn hoofd in een wespennest."
„Een kleintje maar, Simon Wolf?" Weer met den
vinger tegen den neus.
„Het is onmogelijk."
„Heb je wel bedacht, dat mijn jiddisj alle hartenzal
doen ontvlammen, aan alle oogen tranen zal ontlokken,
evenals Mozes water uit de rots deed springen."
„Dat heb ik. Ik weet het ook. Maar wat kan ik er
aan doen?"
„Deze kleine gunst maar en ik zal je mijn heele leven
dankbaar zijn."
„Je weet dat ik het zou doen als ik kon."
Pinchas' vinger werd met nog meer nadruk tegen den
neus gelegd.
„Dezen eenen keer maar. Sta mij dat toe en ik zal
je nooit van mijn leven weer iets vragen."
„Neen, neen! Zeur niet, Pinchas. Ga nu heen," zeide
Wolf, die knorrig werd. „Ik heb hoopen werk!"
„Ik zal je nooit weer mijn ideeen geven!" zeide de
dichter opstuivend en hij ging heen de deur achter
zich dicht slaand.
De werkmansleider verdiepte zich met een zucht van
verlichting in zijn papieren.
De verlichting was slechts voorbijgaand. Een oogenblik later ging de deur op een kier open en het hoofd
van Pinchas puilde door de opening uit. Op des dichters gelaat zetelde de lieflijkste glimlach; zijn vinger
lag smeekend tegen den neus.
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„Een klein speechje maar, Simon. Bedenk hoe lief ik
je heb."
„0, zeg, maak dat je weg komt! Ik zal zien wat
ik doe," antwoordde Wolf, ondanks zijn wrevel lachend.
De dichter stormde naar binnen en kust den zoom
van Wolfs jas.
„0, je bent een groot man!" zeide hij. Toen ging
hij heen en deed de deur zachtjes dicht. Maar eventjes
daarna verscheen weer het donkere hoofd met den vettigen lach en den vinger tegen den neus.
„Je zult je belofte niet vergeten ?" sprak het hoofd.
„Neen, neen. Loop naar de maan! Ik zal 't niet
vergeten."
Pinchas ging naar huis door straten, die vol waren
van opgewonden werkstakers; met oostersche levendigheid van gebaren bespraken zij den toestand met wien
maar naar hen luisteren wilde. De eischen van deze
arme werklui voor de winkels van gemaakte kleeren
(die slechts op zes uren van de vier en-twintig voor zich
zelf konden rekenen en die, met behulp van hun vrouwen en kinderen bij het afwerken, een pond in de week
konden verdienen) waren bescheiden genoeg: werkuren
van 8 's morgens tot 8 's avonds, met een uur voor
het eten en een half uur voor de thee vrij; twee shillings van de aannemers voor den Staat voor het maken
van een politie-overjas in plaats van een shilling en
negen en een halven stuiver, enz. enz. Hun bedoelingen waren volkomen vredelievend. Op elk gelaat waren
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de stempels van denken en ziekelijkheid gedrukt; de
schittering van oogen en tanden deed de groezelig bleeke
kleur nog meer uitkomen. Hun schouders waren gebogen, hun borsten smal, hun armen slap. Bij honderden
kwamen ze dezen avond in de zaal. Deze was vierkant,
en had een tooneel en galerijen, want soms kwam een
jiddisj tooneelgezelschap het Ghetto door een tragedie
roeren en door een klucht kittelen. Beide werden dezen
avond vertoond en bovendien in het jiddisj. In het werkelijke leven krijgt men nooit een onvermengd drama en
de sok der comedie knelt de laars der tragedie. Het
was een episode in de jammerlijke worsteling tusschen
honger en inhaligheid; toch was daarbij genoeg grotesks.
Hoewel de zaal vol was, ze was niet stampvol, want
het was Vrijdagavond en een groot deel der werkstakers weigerde den Sabbath te ontheiligen door de meeting bij te wonen. Maar dat waren de dwepers —
o.a. Mozes Ansell, want ook hij had strike gemaakt.
Daar hij reeds zonder werk was, had hij niets te verliezen bij het numeriek verhoogen van de beteekenis
der beweging. De gematigd vromen redeneerden, dat
er geen geldzaken te behandelen waren en dat het bijwonen der meeting bezwaarlijk als werken kon worden
beschouwd. Het was vrijwel alsof men naar een lezing
ging; men behoefde alleen naar speeches te luisteren.
Bovendien, het zou thuis maar een treurige Sabbath
zijn met een leege provisiekast en ze waren al naar de
Synagoge geweest. Zoo ontaardt de oude godsvrucht
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onder den druk van moderne maatschappelijke problemen. Sommige mannen hadden niet eens door een
waschbeurt hun tronie van door de week verwisseld
met hun Sabbathsgezicht. Sommigen droegen boorden en glimmende kale kleeren van deftige afkomst,
anderen zagen er onbewimpeld armoedig uit, smerige
hemdopslagen kwamen uit gerafelde mouwen kijken en
vieze gekleurde doeken waren slordig om de halzen
geslagen. Een minderheid behoorde tot de vrijdenkers,
maar de meerderheid maakte alleen gebruik van Wolfs
diensten, omdat zij onvermijdelijk waren. Voor het oogenblik was hij de eenige mogelijke leider en zij waren
jezui'etisch genoeg om zelfs den duivel te gebruiken tot
een goed doeleinde.
Hoewel Wolf de Vrijdagavond-meeting niet wilde opge
ven, die vooral van beteekenis was, omdat ook de kleermakers, die nog geen strike hadden gemaakt, in de gelegenheid waren die bij te wonen, had Pinclias* politiekeraad
niet nagelaten indruk op hem te maken. Evenals zoovele hervormers, die met luidruchtig atheisme van wal
steken, begon hij in te zien hoe weinig een scheuring
van den godsdienst te beteekenen had vergeleken met
de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk, en het
zaad van Pinchas was in vruchtbare aarde gevallen.
Als eenvoudig werkmansleider, en niets dan dat, zou hij
op een veel grooter aanhang kunnen rekenen dan als
prediker van strijdlustige goddeloosheid. Hij besloot in
het vervolg zijn atheisme op den achtergrond te hou-
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den en zich te wijden aan het vrijmaken van het lichaam
alvorens zich met de ziel te bemoeien. Hij was te trotsch
ooit te erkennen, wat hij aan den wenk van den dichter verschuldigd was, maar hij gevoelde zich met dat
al dankbaar jegens hem gestemd.
„Broederen," zeide hij in jiddisj, toen zijn beurt van
spreken kwam; „het doet me veel leed, te zien hoe
weinig eensgezind we zijn. De kapitalisten, de Belcovitchs zouden zich verheugen als ze alles wisten, wat
er omgaat. Hebben we niet al vijanden genoeg, dat
we onder elkaar moeten gaan twisten en ons verdeelen
in kleine partijtjes? (Hoor, hoor!) Hoe kunnen we hopen op slagen, als we niet volkomen aaneengesloten
zijn? Het is mij ter oore gekomen dat er menschen
zijn die zelfs over mij allerlei insinueeren, en voordat
ik van avond verder ga, wensch ik deze vraag tot u te
richten."
Hij hield even op en er volgde een ademlooze stilte.
De spreker zette zijn borst uit, en terwijl hij de vergadering onbevreesd aankeek, riep hij met een stentorstem:
»Sind sie zufrieden mit ihr chairman f (Zijt gij tevreden met uw voorzitter?)"
Zijn stoutheid maakte indruk. De ontevredenen krompen beschroomd op hun plaatsen in elkaar.
„Ja," golfde het uit de vergadering, trotsch op haar
niet-jiddisj monosyllabe.
„Neen" riep een stem van de bovenste galerij.
Kinderen van het Ghetto. II.

10
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Onmiddellijk was de vergadering in rep en roer.
Men keek boos naar den tegenspreker. Kreten: „Naar
beneden! Op de tribune!" mengden zich met het „Stilte!"
van den voorzitter, die te vergeefs den man wenkte
naar de tribune te komen. Deze zwaaide heftig met een
rol papier en weigerde van plaats te veranderen. Hij
sprak blijkbaar, want zijn kaken bewogen zich, maar
in het rumoer kon men alleen zijn gebaren zien. Achter op zijn hoofd zag men een verweerden hoogen hoed,
zijn haar was ongekamd, zijn gezicht ongewasschen.
Eindelijk werd het weer stil en werd de tirade hoorbaar.
„Vervloekte uitzuigers, kapitalisten, die de hersenen
der mannen stelen, en ons laten rotten en omkomen
in duisternis en vuil. Vloek over hen, vloek over hen!"
De stem van den spreker steeg tot een hysterisch geschreeuw, terwijl hij verder doordraafde.
Sommigen kenden hem en weldra vloog het van
mond tot mond. „0, het is maar mesjogghene Dovid
(gekke David)."
Gekke David was een begaafd ex-student aan een
Russische universiteit, die betrokken was geweest in
Nihilistische samenzweringen en naar Engeland was
gevlucht; de worsteling om daar met zijn kundigheden
een bestaan te vinden had zijn hersenen gekrenkt. Hij
had aanleg voor schaken en mechanische vindingen en
had zich in het begin voor gebrek weten tevrijwaren,
door den verkoop van sommige vernuftige patenten aan
een snoevenden geloofsgenoot, die renpaarden en een
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caf6-chantant bezat, maar hij daalde af tot de quadratuur van den cirkel en het vinden van het perpetuum
mobile. Thans leefde hij van de kruimpjes, die nu en
dan afvielen van arme buren, want door de liefdadige
instellingen was hij als „gevaarlijk" gebrandmerkt. Hij was
iemand van onbegrensde bespraaktheid, geweldig jaloersch op Simon Wolf, of elk ander niet gestudeerd
persoon, die het volk poogde te leiden; maar toen de
vergadering bereid was hem te hooren, vergat hij met
welk doel hij was opgestaan, in een uitbarsting van
hartstochtelijk uitvaren tegen de maatschappij.
Toen het blijkbaar werd dat zijn opmerkingen niet
aan de orde waren, werd hij ruw omlaag getrokken en
op zijn stoel geplakt, waar hij onhoorbaar zat te brabbelen en gezichten trok.
Wolf ging verder met zijn toespraak.
„ Sind sie zufrieden

mit ihr secretary (secretaris)?"

Ditmaal was er geen meeningverschil. Het „ja" klonk
als een donderslag.
„Sind sie zufrieden mit ihr treasurer (tresorier)?"
„Ja's" en „neens" klonken door elkaar. De vraag,
of de man in zijn functie zou blijven werd in stemming
gebracht. Maar er heerschte veel verwarring, want de
Oost-eind-Jood wordt eerst langzaam een politiek wezen.
De „ja's" wonnen het, maar Wolf was nog niettevreden met de tevredenheid der vergadering. Hij herhaalde
de geheele reeks vragen in een nieuwen vorm, om geen
onzekerheid over te laten.
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»Hot aner etwas zu sagen gegen mir?" (Heeft iemand

iets op me te zeggen?)
„Neen!" klonk het in een heftig gebrul.
„Hot aner etwas zu sagen gegen dem secretary ?"

„Neen!"
„Hot aner etwas zu sagen gegen dem treasurer ?"

„Neen !"
Na aldus de zaak logisch te hebben uitgeput op een
wijze, die voor de meer ontwikkelden onbehoorlijk uitputtend was, toonde Wolf zich bereid zijn toespraak
voort te zetten. Hij had een overwinning behaald en
de triumf verleende hem verhoogde welsprekendheid.
Toen hij ophield, had hij zijn gehoor tot het kookpunt
van vastberadenheid en aanhankelijkheid gebracht. In
het zalig bewustzijn van zijn macht en verhoogden
invloed, vond hij gelegenheid om Pinchas aan het woord
te laten komen.
„Broederen in de ballingschap," zeide de dichter in
zijn best jiddisj\
Pinchas sprak Duitsch, wat een buitenlandsche vorm
is van het jiddisj en door het volk moeilijk werd verstaan, zoodat, om zich verstaanbaar'te maken, hij zich
van sommige wendingen moest onthouden, met geslachten spotten en in zijn woordenschat hybridsche Hebreeuwsche en slecht uitgesproken Engelsche uitdrukkingen opnemen. Er ging een beetje gejuich op, toen
Pinchas zijn woeste haren schudde en de vergadering
toesprak, want ieder, met wien hij ooit had gesproken,
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wist dat hij een wijs en geleerd man en een groot
dichter in Israel was.
„Broederen in ballingschap," zeide de dichter, „het
uur is gekomen om de uitzuigers er onder te krijgen.
Elk voor zich zijn we zandkorrels, te zamen zijn we
de simoom. Onze groote leermeester Mozes was de
eerste Socialist. De wetgeving van het Oud Testament,
de landwetten, de feestinstellingen, de teedere zorg voor
de armen, het ondergeschikt maken van de eigendomsrechten aan de belangen van den werkman, dat alles
is zuiver Socialisme!"
De dichter hield even op, in afwachting van toejuichingen, die in massa kwamen. Weinige van de aanwezigen wisten wat Socialisme was, maar alien kenden
het woord als shibboleth van verlossing van de uitzuigers.
Socialisme, dat wilde zeggen korter werkuren en hooger
loonen en het was verkrijgbaar door met vaandels en
koper-muziek op te trekken — wat behoefde men verder
te vragen?
„Om kort te gaan," zoo ging de dichter voort,
„Socialisme is Judaisme, en Judaisme is Socialisme en
Karl Marx en Lassalle, de grondleggers van het Socialisme,
waren Joden. Het Judaisme zeurt niet over de wereld
hiernamaals; het zegt: „Eet, drinkt en weest tevreden, en dankt den Heer, uw God, die u uit Egypte
voerde, uit het land der slavernij". Maar we hebben
niets te eten, we hebben niets te drinken, we hebben
niets om mee tevreden te zijn, we zijn nog in het land
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der slavernij. (Toejuichingen). Broederen, hoe kunnen
we het Judaisme bewaren in een land waar geen Socialisme is ? We moeten betere Joden worden, we moeten
het Socialisme tot stand brengen, want de periode van
Socialisme op aard, en van vrede en overvloed en
broederlijke liefde is wat al onze profeten en groote
leeraars bedoelden met Messias-tijden." •
Hier en daar hoorde men een licht gemompel van
afkeuring, maar Pinchas vervolgde:
„Hoe sprak de groote Hillel, toen hij deWetresumeerde voor den bekeerling? „Doe anderen niet, wat
ge niet wilt dat anderen u doen." Dit is Socialisme
in een notedop. Houd uw rijkdom niet voor u zelf,
verspreid dien. Word niet vet van het werk der armen,
maar deel het. Eet niet het voedsel, dat anderen hebben verdiend, maar verdien uw eigen brood. Ja, broederen, de eenige ware Joden in Engeland zijn de Socialisten. Bidriemen, bidsjaals — allemaal nonsens! Werk
voor het Socialisme — dat behaagt den Almachtige.
De Messias zal een Socialist zijn."
Men hoorde allerlei geluiden; men keek elkander
vragend aan. „ Wat zegt hij ?" Zij begonnen zwavel te
ruiken. Wolf schoof onrustig op zijn stoel heen en weer
en gaf den dichter een schop tegen het been, om hem
aan zijn eigen waarschuwing te herinneren. Maar Pinchas
was weer met zijn hoofd in de sterren. Wereldsche
overwegingen waren achtergelaten ergens in de ruimte
beneden zijn voeten.
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„Maar hoe zal de Messias zijn volk verlossen?" vroeg
hij. „In onze dagen niet met het zwaard, maar met het
woord. Hij zal de zaak van het Judaisme, de zaak van
het Socialisme in het Parlement bepleiten. Hij zal niet
met zoogenaamde wonderen aankomen, zooals Bar
Cochba. Broederen, bij de algemeene verkiezingen, zal
ik candidaat zijn voor Whitechapel. Ik, een arm man,
een van u, zal mijn plaats innemen in die machtige
vergadering en de harten der wetgevers roeren. Zij
zullen bukken voor mijn welsprekendheid, evenals de
biezen aan den Nijl voor den wind. Zij zullen mij eersten
Minister maken evenals lord Beaconsfield; maar hij was
geen waar vriend van zijn volk — hij was niet de
Messias. Naar de hel met de rijke bankiers en de makelaars; wij hebben hen niet noodig. We zullen ons zelf
bevrijden."
De buitengewone kracht van des dichters taal en
gebaren werkte. Hoewel zij slechts half begreep, stampte
de meerderheid met de voeten en riep hoera. Pinchas
zwol zichtbaar. Zijn tengere, lenige gestalte, vijf en
een kwart voet hoog, verhief zich boven de vergadering.
Zijn gezicht had de kleur van brons, zijn oogen schoten
vlammen.
„Ja, broederen," hernam hij, „deze Engelsch-Joodsche
r
zw ijnen vertreden gedachteloos de paarlen van geleerdheid en poezie. Ze kiezen tot geestelijken mannen met
vier maitressen; tot opperrabbijnen huichelaars, die
niet eens de Heilige taal grammaticaal schrijven kun-
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nen, tot dajanim (rechters) mannen, die hun dochters
aan de rijken verkoopen; tot leden van het Parlement
makelaars, die geen Engelsch kunnen spreken; tot philanthropen groenteverkoopers, die fondsen verduisteren.
Laat ons niets te maken hebben met deze zwijnen —
Mozes, onze leermeester verbood het (Gelach). Ik zal
afgevaardigde voor Whitechapel zijn. Ziet, het was voorbeschikt; mijn naam Melchizedek Pinchas dat is al
M. P. (Member Parliament, lid van het Parlement).
Indien elke letter van de Touroh haar bijzondere beteekenis heeft en niet bij toeval werd geschreven,
waarom zou dan de Voorzienigheid niet mijn naam
aldus hebben geschreven : M. P. — Melchizedek
Pinchas? O, onze broeder Wolf spreekt de waarheid;
wijsheid vloeit van zijn lippen. Zet uw kleine twisten
aan een kant en vereenigt u om mijn verkiezing in
het Parlement te bewerken. Dus en dus alleen zult ge
van slavernij worden verlost, van lastdieren menschen,
van slaven burgers, van onechte Joden echte Joden
worden. Dus en dus alleen zult gij eten en drinken
en tevreden zijn en mij dankbaar wezen, die u uit het
land der slavernij voert. Dus en dus alleen zal het
Judai'sme zich over de wereld verspreiden, zooals de
wateren over de zee."
Het gloeiend slot der rede sleepte de toehoorders
mede en van alle kanten, behalve van de tribune, werden de ooren van den dichter door toejuichingen gestreeld. Hij ging weer zitten en terwijl hij dit deed,
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haalde hij werktuiglijk een sigaar en een lucifer uit
zijn zak en stak de een met den ander aan. Onmiddellijk
zakte het applaus, het stierf weg en na een oogenblik
van verbaasd zwijgen brak een storm van verwenschingen los. De massa der toehoorders was, zooals
Pinchas schrander genoeg had opgemerkt, toen hij
kalm was, nog altijd orthodox. Deze openlijke ontwijding van den Sabbath, door te rooken, kon niet
worden geduld. Hoe zou de God van Israel de verspreiding van het Socialisme bevorderen en de beweging
voor korter werktijd en hooger loon, indien zulke duivelswierook tot Zijn neusgaten opsteeg? Hun onbepaalde bewondering van Pinchas verkeerde in bepaald
wantrouwen. „Epikouros (ketter), epikouros, mesjommed
(afvallige)!" klonk het van alle kanten. De dichter keek
verbaasd om zich heen; hij begreep den toestand niet.
Simon Wolf zag zijn kans schoon. Met een driftigen
ruk deed hij de brandende sigaar uit des dichters
mond vallen. Er ging een gegil op van pret en goedkeuring.
Wolf sprong op. „Broederen," zoo schreeuwde hij,
„ge weet dat ik niet froom ben; maar ik wil niet dat
men een anders gevoelens kwetst." Dit zeggend vertrapte hij de sigaar onder zijn voet.
Aanstonds verhief zich de magere arm van den dichter
tot een vergeefschen slag. Pinchas was buiten zichzelf;
de aderen op zijn voorhoofd zwollen, zijn hart klopte
snel. Lachend schudde Wolf zijn knokelige vuist tegen
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den dichter, die geen verdere poging meer deed zich
van eenig ander wapen te bedienen dan van zijn tong.
„ Huichelaar!" gilde hij. „ Leugenaar, Machiavelli!
kind der scheiding! Een zwart jaar kome over je, een
booze geest in je beenderen en in die van je vader en
moeder! Je vader was een bekeerling en je moeder
een schandaal! De vloeken van Deuteronomium over
je! Moog je bedekt worden met zweren, als Job! En
gij," voegde hij er bij, zich tot de vergadering wendend, „troep domooren, stommelingen! Hoe lang nog
zult ge je nekken buigen voor het juk van het bijgeloof, terwijl je magen leeg zijn? Wie zegt dat ik niet
rooken mag ? Was tabak aan Mozes, onzen leermeester,
bekend? Had hij het gekend, hij zou het op Sjabbes
hebben genoten — hij was een wijs man evenals ik.
Kenden de rabbis tabak? Neen, gelukkig niet, anders
zouden ze zeker stom genoeg zijn geweest het te verbieden. Jelui bent allemaal zoo onwetend, dat je aaa
zulke dingen niet denkt. Kan iemand mij aanwijzen
waar geschreven staat, dat we op Sjabbes niet mogen
rooken? Is Sjabbes niet een rustdag en hoe kunnen
we rusten als we niet rooken ? Ik geloof dat God meer
behagen schept in mijn rooken, dan in de gebeden van
al de stomme rabbis. Hoe durf je me mijn sigaar afnemen? Is dat den Sjabbes houden?"
Hij keerde zich weer tot Wolf en trachtte van onder
diens voet de sigaar te krijgen. Er volgde een korte
worsteling. Een dozijn mannen sprongen op de tribune
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en sleurden den dichter, die Wolfs been krampachtig
vasthield, weg. Eenige tegenstanders van Wolf op de
tribune riepen: „Laat den man begaan, geef hem zijn
sigaar!" en mengden zich onder de bestormers der
tribune. De zaal was in rep en roer. Van de galerij
weerklonk andermaal de stem van mesjoggene Dovicl :
„Vervloekte uitzuigers, die de hersenen der mannen
stelen! Duisternis en vuil! Vloek over hen. Laat ze in
de lucht springen, zooals wij Alexander in de lucht
lieten springen! Vloek over hen!"
Pinchas werd, terwijl hij hysterisch schreeuwde, door
de opgewonden menigte heen weggedragen (hij trachtte
zijn dragers in de armen te bijten) en, na een beetje
vergeefsch verzet, buiten de zaal gebracht.
Wolf hield nog een toespraak, waarmede hij den
vroeger gemaakten indruk bevestigde. En daarna gingen de arme ziekelijke mannen door de koude heen
naar huis, om het lied van Salomon te zingen in hun
benauwde kotten en achterkamers en vlieringen: „Zie,
gij zijt schoon, geliefde," zoo zongen zij op een eigenaardige wijs. „Zie, gij zijt schoon : gij hebt duivenoogen.
Zie, gij zijt schoon, geliefde, ja liefelijk: ook is onze
legerstede groen. De balken van ons huis zijn van
cederhout en onze daken van dennenhout. . . Want zie,
de winter is voorbij, de regen is voorbij. De bloemen
verschijnen op de aarde: de tijd is gekomen voor het
zingen der vogelen en de stem van de tortelduif wordt
in het land gehoord . . . Uw gaarden zijn vol van gra-
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naatboomen, heerlijke vruchten, kalmus, kaneel, harsboomen, myrrhe en aloe en de voornaamste specerijen;
een fontein van tuinen, een bron van levende wateren
en stroomen van den Libanon . . . Ontwaak, o noordewind, en kom, zuidewind, bestrijk mijn tuin opdat de
geuren zich verspreiden."

HOOFDSTUK XX.
DE HOOP STERFT UIT.

Kort daarna kwam de werkstaking tot een eind. Tot
groot genoegen van Melchizedek Pinchas kwam Gideon
M. P. ter elfder uur tusschen beiden en drong Simon
Wolf zonder omwegen uit zijn sterke stelling. Er werd
een schikking getroffen en voor eenige maanden heerschten vroolijkheid en vrede, totdat de verdorvenheden van
de concurreerende menschelijke natuur den ouden staat
van zaken terugbrachten, want werkgevers hebben bepaald een diplomatieken eerbied voor contracten en de
broederlijke liefde van werklieden bezwijkt onder den
druk van het onderhouden van gezinnen. Vrijwel tot
zijn eigen verwondering vond Mozes Ansell minstens
drie dagen in de week werk; de andere drie bracht
hij door met in de buurt van den winkel te hangen
en op werk te wachten. Het is een onzeker vak, dat
van de gemaakte kleeren, het eenige waarvoor Mozes
geschikt was; maar als je niet bij de hand bent, loop
je het werk mis als het komt.
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Een geluk komt nooit alleen, en zoo trof nog een
buitenkansje de vliering van No. i, Royal-straat. Esther
behaalde op school een prijs van vijf pond. Het was
de Henry Goldsmith-prijs, een nieuwe jaarlijksche prijs
voor algemeene vorderingen, ingesteld door mevrouw
Henry Goldsmith, die pas lid was geworden van het
schoolcomit6, en de half-goddelijke dame zelf, een buitengewoon mooi en stralend wezen, als een prinses in
een sprookje, wenschte Esther in persoon geluk met
haar succes. Het geld was pas over een jaar beschikbaar, maar de buren haastten zich de familie te feliciteeren met dezen stap tot rijkdom. Zelfs Levi Jacobs
kwam meer dan vroeger, hoewel dat bezwaarlijk aan
inhalige beweegredenen kon worden toegeschreven.
De Belcovitch's erkenden hun verbeterden positie in
zoover, dat zij zout bij hen kwamen leenen, want de
kolonie van No. i van Royal-straat dreef op groote
schaal een stelsel van wederzijdsche hulp; kolen, aardappelen, hompen brood, sauskommen, naalden, gereedschap, dat alles ging dagelijks over en weer. Zelfs kleeren
en sieraden werden bij groote gelegenheden geleend en
als die goeie oude ziel, juffrouw Simons, naar een bruiloft ging had ze dingen aan uit een dozijn kleerkasten.
De Ansells zelf waren te trotsch om te leenen, maar
niet om uit te leenen.
Het was vroeg in den morgen en Mozes, met zijn
dikke bidriemen om, stond zijn gebeden op te dreunen.
Zijn moeder had een aanval van benauwdheid gehad
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en daarom bad hij thuis, om, in geval van nood, bij
de hand te zijn. Iedereen was op en Mozes hield het
toezicht op de huishouding, zelfs terwijl hij psalmen
prevelde. Hij ontzag zich nooit zijn onderhoud met
den Hemel af te breken om huiselijke aangelegenheden
te behandelen, want hij stond op een vertrouwelijken
voet met de hoogere machten en er was nauwelijks
6en gebed waarin hij niet placht op te houden, om
Salomon te berispen wegens zijn gebrek aan aandacht.
De uitzondering was de Amidah of achttien zegeningen,
zoo genoemd omdat er twee-en-twintig zijn. Dit gebed
moet staande en onhoorbaar worden gezegd en als
Mozes er mee bezig was, zou zelfs een boodschap van
een Vorst hem geen antwoord hebben afgeperst. Er waren
meer gewijde stilten, die Mozes alleen bij hooge noodzakelijkheid zou verbreken en dan alleen door Hebreeuwsch
te spreken; maar de Amidah was de stilte bij uitnemendheid. Daarom verroerde hij zich ook niet bij de
komst. van een telegraafbode, hoewel dat nog nimmer
was voorgekomen. Zelfs Esther's kreet van ontsteltenis,
toen zij het telegram las, had geen zichtbare uitwerking op hem, hoewel hij in werkelijkheid zijn gebed
met record-snelheid affluisterde en aan het slot, met
krampachtige vlugheid, volgens het voorschrift, drie
maal op zijn toonen danste.
„Vader," zeide Esther, terwijl de voor haar geheel
nieuwe brief in haar hand trilde, „we moeten onmiddellijk naar Benji toe. Hij is erg ziek."
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„Schrijft hij dat?"
„Neen, dit is een telegram. Ik heb er wel van gelezen. O, misschien is hij al dood! Het gaat altijd zoo
in de boeken. Zij bereiden je voor door te zeggen dat
de dooden nog leven."
Haar stem stierf weg in een snik. De kinderen drongen om haar heen. Rachel en Salomon vochten om
het telegram, dat zij wenschten te lezen. Ikey en Sara
stonden er ernstig en gespannen bij. De zieke grootmoeder zat zenuwachtig op in haar bed.
„Hij liet me nooit zijn „vier-hoeken" zien," jammerde
zij. „Misschien droeg hij de franje wel in het geheel
niet."
„Vader, hoort u ?" zeide Esther, terwijl Mozes Ansell
met een verbijsterd gezicht het bruine envelop met zijn
vingers betastte. „Wij moeten dadelijk naar het weeshuis."
„Lees het. Wat staat er in?" zeide Mozes.
Zij nam het telegram uit Salomon's handen.
„Er staat: Kom dadelijk. Uw zoon Benjamin erg
ziek."
„Tu, tu, tu!" klokte Mozes. „Het arme kind! Maar
hoe kunnen we er komen? Je kunt er niet naar toe
wandelen. Ik doe er meer dan drie uren over."
Zijn bidsjaal gleed hem van de schouders in zijn
opgewondenheid.
„U moet er ook niet heen wandelen!" riep Esther
driftig. „We moeten aanstonds naar hem toe! Wie
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weet of hij nog leeft als wij er zijn! We moeten met
den trein van London-Bridge, denzelfden weg dien
Benji kwam op dien Zondag. O, mijn arme Benji!"
„Geef mij het papier terug, Esther," viel Salomon
haar in de rede, terwijl hij het uit haar slappe hand
wegnam. „De jongens hebben nooit een telegram gezien."
„Maar we kunnen het geld niet missen," sprak Mozes
hulpeloos. „We hebben net genoeg geld om vandaag
rond te komen. Salomon ga door met je gebeden, je
neemt elk voorwendsel te baat om er mee op te houden. Rachel ga van hem weg; je bent ook een storende
satan voor hem. Het verwondert me niet dat zijn
meester hem gisteren bont en blauw ranselde; hij is
een koppige en weerspannige zoon, die moest worden
gesteenigd zooals in Deuteronomium staat."
„We moeten het zonder middageten doen," zeide
Esther haastig.
Sara ging op den grond zitten en huilde: „ Wee mij,
wee mij!"
„Ik heb haar niks gedaan," riep Ikey in verbaasde
verontwaardiging.
„Het is niet om Ikey!" snikte Sara. „Kleine Saar
wil haar middageten hebben."
„Je hoort het," zeide Mozes jammerend. „Hoe kunnen we het geld missen?"
„Hoeveel is 't?" vroeg Esther.
„Het zal voor elk een shilling heen en terug zijn,"
Kinderen van het Ghetto. II.
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antwoordde Mozes, die door zijn lange perioden van
reizen en trekken op de hoogte was van de tarieven.
„Hoe kunnen we dat betalen, terwijl ik bovendien een
morgen verlies?"
„Neen, wat praat u nou?" zeide Esther. „U denkt
u misschien al een paar maanden verder en dat ik al
twaalf ben. Ik behoef nog maar half geld te betalen."
Mozes kwam niet op tegen het compliment aan
zijn strikte eerlijkheid, dat hierin gelegen was, maar
antwoordde:
„Och, waar heb ik mijn hoofd? Natuurlijk jij betaalt half geld. Maar dan nog, hoe moet ik aan de
achttien stuiver komen?"
„Maar het is geen achttien stuiver!" riep Esther
uit, die een nieuwen inval kreeg. De nood maakte haar
buitengewoon scherp van geest. „We behoeven geen
retourkaarten te nemen. Wij kunnen terug loopen."
„Maar we kunnen samen niet zoo lang van moeder weg blijven," zeide Mozes. „Zij is ook ziek. En
wat moeten de kinderen zonder jou beginnen? Ik ga
alleen."
„Neen, ik moet Benji zien," riep Esther.
„ Wees niet zoo koppig, Esther! Bovendien, er staat
in den brief, dat ik moet komen. Ze vragen jou niet.
Wie weet of die groote lui niet boos zullen zijn, als
je met mij mee komt. Misschien zal Benjamin ook wel
spoedig beter zijn. Hij kan nog niet lang ziek zijn
geweest."
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„Maar ga dan gauw, vader, gauw!" riep Esther
zwichtend voor de vele bezwaren. „Ga dadelijk!w
„Aanstonds, Esther. Wacht maar totdat ik mijn
gebeden heb gezegd. Ik ben haast klaar."
„Neen, neen," riep Esther in doodsangst. „U bidt
zooveel dat God u voor 66nmaal wel wat zal schenken. U moet dadelijk gaan en heen en weer rijden —
hoe zullen we anders weten wat er gebeurd is ? Ik zal
mijn nieuwen prijs beleenen en dan hebt u geld genoeg."
„Goed," zeide Mozes. „Terwijl jij het boek beleent,
kan ik nog mijn gebeden opzeggen." Hij sloeg zijn
thalis weer om en begon te prevelen: „Gelukkig zij, die
in Uw huis wonen; steeds zullen zij U loven — Seloh!"
En hij was al aan het „En een Verlosser zal tot Zion
komen", toen Esther met het boek de deur uit snelde.
Het was een rijk gebonden boek, getiteld Schatten der
Wetenschap en Esther kende het bijna van buiten, want
ze had het tweemaal van het begin tot het einde gelezen. Met dat al zou zij het erg missen.
De lommerdhouder woonde vlak bij om den hoek,
want, evenals de herbergier, rijst hij overal op waar
de omstandigheden gunstig zijn. Het was een Christen.
Zonderling genoeg — het Ghetto zelf levert geen lommerdhouders, maar zendt die naar de provincies of het
West-eind. Misschien ducht het instinct voor zaken den
jammer van geloofsgenooten.
Esther's lommerdhouder was een zwaarlijvig man
met een rood gezicht. Hij wist hoe het bij honderd
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gezinnen gesteld was, afgaande op de dingen die men
bij hem bracht, of weer terug haalde. Het was in zijn
stoffige kast, dat de jas van den armen Benjamin opgevouwen en weggestopt had gelegen, toen die in de
tuinen van het Crystal Palace zoo heerlijk had kunnen
luchten. Het was uit zijn stoffige kast dat Esther's
moeder ze weer had gelost een dag na de markt —
zij die zelf spoedig zou worden weggestopt in een lijkkist van de armen, in stilte wachtend op wat de Verlossing mocht brengen. De beste jas zelf was al lang
geleden verkocht aan een koopman in lompen, want
Salomon, die ze van Benjamin had geerfd, kon een beste
jas nooit langer dan een jaar houden en als een beste
jas tot dagelijksch gebruik wordt verlaagd, slijt die wel
zesmaal sneller.
„Goeie morgen, liefje," zeide de man met het rooie
gezicht. „Je bent vroeg van morgen." De bediende had
inderdaad nauwelijks de luiken afgenomen. „Wat is er
van je dienst? Je ziet bleek; wat is er aan de hand?"
„Ik heb een fonkelnieuw zeven en een halve shillingsboek," antwoordde zij haastig, hem het boek toestekend.
Werktuiglijk keek hij naar het schutblad.
„Fonkelnieuw!" zeide hij verachtelijk. „Esther Ansell
— voor haar ontwikkeling" ! Als een boek op die manier
wordt bedorven, wat kan je er dan voor verwachten!"
„Wel, het is juist het opschrift, dat het van waarde
maakt," zeide Esther met tranen in de stem.
„Het kan zijn," zeide de dikke man barsch. „Maar
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denk je dat ik juist een kooper vinden zal, die Esther
Ansell heet ? Denk je dat iedereen Esther Ansell heet,
of in staat is zich te ontwikkelen?"
„Neen," was het droevig zacht antwoord. „Maar ik
zal het zelf spoedig lossen.*
„In deze wereld," zeide de man met het roode gezicht,
terwijl hij het hoofd sceptisch schudde, „kun je van
niks zeker zijn. Nou, hoeveel moet je er voor hebben?"
„Een shilling maar," zeide Esther, „en drie stuivers,"
liet zij met een gelukkigen inval er op volgen.
„Nou, goed hoor," zeide de dikke man een beetje
zachter gestemd, „ik zal van morgen niet knibbelen. Je
ziet er bepaald miserabel uit. Daar heb je het geld."
En Esther snelde den winkel uit, het geld stijf in haar
palm drukkend.
Mozes had zijn bidriemen devotelijk opgevouwen en
in een klein zakje geborgen en dronk haastig een kop
koffie.
„Hier is de shilling," riep Esther, „en nog twee
stuiver voor de omnibus naar London Bridge. Rep u!"
Zij stopte het lommerdbriefje met zorg bij de andere
briefjes, in een verkleurde leeren beurs, die haar vader
eens op straat had opgeraapt, en dreef hem de deur
uit Toen zijn stap op de trap niet meer hoorbaar was,
hunkerde zij er naar hem achterna te loopen en met
hem mee te gaan; maar Ikey riep om zijn ontbijt en
de kinderen moesten naar de school. Zij zelf bleef thuis,
want de grootmoeder kreunde luid. Toen de andere
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kinderen weg waren, maakte zij het leege bed op en
schudde zij de kussens van de oude vrouw. Eensklaps
viel het haar in, dat Benjamin het niet prettig vond dat
zijn kameraadjes zijn vader te zien kregen. Zij hoopte dat
Mozes niet noodeloos opdringend zou zijn en besefte
dat, als zij er bij was geweest, ze in dien zin door
tact veel had kunnen goedmaken. Zij verweet zichzelf,
dat zij hem niet een beetje toonbaarder had gemaakt.
Zij had nog een halven stuiver moeten besteden voor
een nieuw boordje en moeten zorgen, dat hij zich had
gewasschen. Maar in den schrik en den haast waren
alle gedachten aan fatsoen ondergedoken.
Toen vlogen haar gedachten plotseling naar haar
klasse, waar nieuwe dingen zouden worden onderwezen
en nieuwe aanteekeningen behaald. Het verdroot haar
dat zij beiden zou missen.
Zij gevoelde zich zoo verlaten in het gezelschap van
haar grootmoeder; ze had naar beneden willen gaan
en op Debby's duffen schoot uitschreien. Toen trachtte
zij zich de kamer voor te stellen, waarin Benji lag,
maar het ontbrak haar fantaisie aan de gegevens. Zij
wilde de gedachte niet bij zich laten opkomen, dat de
knappe Benjamin dood was, dat hij in een doodshemd
zou worden gewikkeld evenals zijn arme moeder, die
in het geheel geen letterkundig talent bezat; maar zij
vroeg zich af, of hij lag te kreunen evenals zijn grootmoeder. En zoo, half suf, de ooren spitsend bij het
minste kraken op de trappen, wachtte Esther op be-
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richt van haar Benji. De uren kropen voort en toen
de kinderen om 6en uur thuis kwamen vonden zij het
middagmaal gereed, maar Esther nog altijd in afwachting.
Een stoffige zonnestraal drong door het raam binnen
als om haar hoop te geven.
Benjamin had zich van zijn boeken laten verleiden
tot een balspel in de koude Maartsche lucht. Hij had
zijn buis uitgetrokken en was erg warm geworden door
de ongewone inspanning. Als reactie volgde daarop
een gevoel van kilheid. Benjamin had een lichte koude,
die, daar hij er geen rekening mee hield, zich snel tot
een zware koude ontwikkelde, maar toch zonder dat
de flinke jongen er toe kwam te vragen dat men hem
op de ziekenlijst zou brengen. Was de dag, waarop
Ons orgaan moest verschijnen, niet nabij ?
De koude werd erger en toen de knaap begon te
klagen, had hij hard de koorts en constateerde de dokter longontsteking. 's Nachts werd Benjamin ijlhoofdig
en de verpleegster liet den dokter roepen en den volgenden morgen was de toestand zoo bedenkelijk, dat
men den vader seinde. De wetenschap kon weinig doen:
alles hing af van het gestel van den lijder. En, helaas!
de vier jaren van overvloed en buitenlucht hadden niet
opgewogen tegen de acht en drie vierden jaar van ontbering en slechte lucht, in het bijzonder bij een jongen, die er meer op uit was Dickens en Thackeray te
evenaren, dan partij te trekken van de voordeelen van
zijn nieuwe omstandigheden.
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Toen Mozes kwam vond hij zijn jongen koortsachtig
woelend in een klein bed, in een klein particulier ver
trek gescheiden van de groote slaapplaatsen. De moeder van het huis, een jonge vrouw met een lief gelaat,
stond teeder over hem heen gebogen; bij het bed zat
de verpleegster en de dokter stond aan het voeteneind
te wachten. Mozes nam de hand van zijn zoon in de
zijne. De verpleegster stapte zwijgend op zijde. Benjamin staarde hem aan met groote oogen, die hem niet
herkenden.
„NU9 hoe gaat het Benjamin?" riep Mozes, M jiddisj,
met geveinsde luchtigheid.
„Dank je, Oude Vier-Oog. Het is heel lief van je dat
je bent gekomen. Ik zei altijd, dat er geen steken op
je moesten voorkomen in ons blad. Ik zei altijd aan
de jongens, dat je een heel fatsoenlijke vent bent."
„Wat zegt hij?" vroeg Mozes zich tot de anderen
wendend. „Ik kan hem niet verstaan."
Zij konden zijn eigen vraag niet verstaan, maar de
moeder giste die. Zij tikte op haar voorhoofd en schudde
het hoofd tot antwoord. Benjamin sloot de oogen en
er heerschte stilte. Maar nu opende hij ze weer en hij
keek zijn vader vlak in het gezicht. Een dieper rood
verfde zijn verhitte wangen, toen hij het morsige gebogen wezen zag, aan wien hij het leven te danken had.
Mozes droeg een vuile roode das onder zijn onverzorgden baard ; zijn kleeren waren smerig, zijn gezicht
was nog niet gewasschen en, om de kroon op alles te
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zetten, had hij zijn hoed niet afgezet, die andere overwegingen dan die van etikette hem hadden moeten achterbaks doen houden.
„Ik dacht dat u Oude Vier-Oog was," mompelde de
knaap verlegen. „Was hij zooeven niet hier?"
„Ga meneer Coleman halen," zeide de moeder tot
de verpleegster, door tranen heen half lachend, omdat
zij den spotnaam van den onderwijzer kende, terwijl
zij zich afvroeg onder welken lieven naam zij zelf wel
bekend stond.
„Houd goeden moed, Benjamin!" zeide zijn vader,
ziende dat hij van zijn tegenwoordigheid bewust was.
„Je zult wel spoedig heelemaal beter zijn. Je bent al
veel erger geweest*
„Wat zegt hij?" vroeg Benjamin, zich tot de moeder
wendend.
„Hij zegt dat het hem spijt, je zoo ziek te vinden,"
zeide de moeder op de gis.
„Maar ik zal toch gauw weer mogen opstaan, niet
waar? Ons orgaan mag niet later uitkomen," fluisterde
Benjamin.
„Bekommer je nu maar niet om Ons orgaan, arme
jongen," mompelde de moeder, terwijl zij haar hand
op zijn voorhoofd legde. Mozes maakte eerbiedig plaats
voor haar.
„Wat zegt hij?" vroeg hij. De moeder herhaalde de
woorden, maar Mozes verstond het Engelsch niet.
Oude Vier-Oog kwam — een vriendelijke jonge man
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met een bril. Hij keek den dokter aan en de oogen
van den dokter zeiden hem alles.
„0, meneer Coleman," zeide Benjamin met een vroolijke, heesche stem, „wilt u zorgen dat Ons orgaan deze
week, als gewoonlijk uitkomt? Zeg Jack Simmonds, dat
hij vooral niet vergeet zwarte lijnen te trekken om de bladzijde waarop Bruno's grafschrift staat. Been — Neus,
ik bedoel meneer Bernstein, schreef het voor ons
in potjeslatijn. Is het niet leuk? Dikke zwarte regels,
zult u het hem zeggen ? Het was een goeje hond; hij
beet zijn heele leven maar een jongen."
„Best, ik zal er voor zorgen," verzekerde Oude VierOog, ook met een heesche stem.
„Wat zegt hij?" vroeg Mozes zich hulpeloos tot den
laatst gekomene wendend.
„Is het niet treurig, meneer Coleman?" zeide de
moeder zacht. „Ze kunnen elkaar niet verstaan."
„U moest een tolk in het gebouw hebben," zeide
de dokter, terwijl hij zijn neus snoot. Coleman streed
met zichzelf. Hij kende jiddisj op zijn duimpjes, want
zijn ouders spraken het nog, maar hij had zich altijd
gehouden alsof hij er heelemaal niets van wist.
„Zeg mijn vader dat hij maar naar huis zal gaan
en dat hij zich niet behoeft te verontrusten; ik ben heel
wel — alleen maar wat zwak," fluisterde Benjamin.
Coleman was in een zwaren tweestrijd. Zou hij er
voor uitkomen, dat hij iets van het jiddisj afwist, bedacht hij bij zichzelf? Daar kwam een verandering
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over het matte gelaat op het kussen. De dokter naderde
en voelde den knaap de pols.
„Neen, ik wil die manaseh (vertelling) niet hooren!"
riep Benjamin. „Vertel me van de Sambatyon, vader,
die op Sjabbes niet wil stroomen."
Hij sprak jiddisj; hij was weer kind geworden. Het
gezicht van Mozes klaarde op van vreugde. Zijn oudste
was weer verstaanbaar geworden. Er was dus nog hoop.
Plotseling werd de kamer met zonneschijn overgoten:
te Londen placht de zon soms in uren niet door de
wolken heen te breken. Mozes leunde over het kussen,
zijn gelaat was door gemengde aandoeningen vertrokken; hij liet een heeten traan vallen op het naar hem
toegekeerd gezicht van zijn zoon.
„Stil, stil, mijn kleine Benjamin, huil niet," zeide
Benjamin en hij begon in zijn moeder's jiddisj te zingen:
„Slaap, vadertje, slaap;
, Je vader zal zijn een raav;
„Je moeder brengt je appeltjes;
„Zegen over je bolletje."

Mozes zag zijn doode Gittele zijn jongen in slaap
wiegen. Door zijn tranen verblind, zag hij niet dat zij
op het kleine witte gezichtje regenden.
„Nee, droog je tranen, zeg ik je, kleine Benjamin!"
zeide Benjamin nog zachter en teederder en hij hief de
vreemd klagende wijs aan:
„Helaas, wee mij !
„Hoe rampzalig, zoo jong
„Van u te zijn verdreven."
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„En Jozefs moeder riep hem uit het graf toe: „Wees
getroost mijn zoon, een groote toekomst wacht u."
„Het einde is nabij," fluisterde de Oude Vier-Oog
den vader in het jiddisj toe.
Mozes trilde van top tot teen. „Mijn arm lam! Mijn
arme Benjamin!" jammerde hij. „Ik dacht dat jij kaddiesj voor mij zou zeggen, niet ik voor jou!" Toen
begon hij stilletjes de Hebreeuwsche gebeden op te
zeggen. De hoed, dien hij had moeten afzetten, kwam
nu wel te pas.
Wild zat Benjamin in zijn bed op.
„Daar is moeder, Esther!" riep hij in het Engelsch.
„Zij komt terug met mijn jas. Maar wat heb ik er
nou aan?"
Zijn hoofd viel weer op het kussen. Daar kwam een
trek van verlangen over het zoo jeugdig schoon gezicht.
„Esther," sprak hij, „zou je vandaag niet buiten
willen zijn? Zie hoe de zon schijnt!"
Ze scheen inderdaad, bedriegelijk warm, het groene
veld daar buiten in goud badend en de oogen van
den stervenden knaap verblindend. Buiten het raam
tjilpten de vogels.
„Esther," zeide hij ernstig, „denk je dat er spoedig
weer een begrafenis zal zijn?"
De moeder barstte in tranen uit en wendde zich af.
„Benjamin," riep de vader hartstochtelijk, meenend
dat het eind was gekomen. „Zeg het Sjemang. (Hoor
Israel" — het gebed der stervenden).
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De knaap staarde hem aan met een helderder blik.
„Zeg het $/emang\" zeide Mozes gebiedend.
Het woord Sjemang, de oude toon van gezag, drongen tot het bewustzijn van den stervenden knaap door.
„Ja, vader, ik wou het juist doen," mompelde hij
gedwee.
En samen herhaalden zij de laatste betuiging van den
stervenden Israeliet. Het was in het Hebreeuwsch. „Hoor,
o Israel, de Heer, onze God, is een eenigGod." Beiden verstonden dat.
Nog een paar minuten, toen stierf Benjamin zonder pijn.
„Hij is dood," sprak de dokter.
„Geloofd zij de ware Rechter," zeide Mozes. Hij
scheurde zijn jas en sloot de oogen, die nog open
waren. Toen ging hij naar de waschtafel, keerde den
Spiegel tegen den muur, deed het raam open en stortte
de waterkan uit op het groene, door de zon bestraalde gras.

HOOFDSTUK XXL
DE JOODSCHE ACTEURS.

„Nee, houd me niet op, Pinchas!" zeide Gabriel
Hamburg. „Ik ben bezig mijn boeltje te pakken en
zal Paschen te Stokholm doorbrengen. De opperrabbijn
daar heeft een manuscript ontdekt, dat ik gaarne zou
zien, en aangezien ik een beetje geld heb opgespaard,
ga ik er heen."
„Ha, ha, hij betaalt goed, die gek van een jongen,
Raphael Leon," zeide Pinchas, terwijl hij langzaam
een kringetje rook uitblies. Zij spraken Duitsch.
„Wat bedoel je?" riep Gabriel van boosheid kleurend. „Wil je misschien daarmee zeggen, dat jij hem
geld hebt afgehaald?"
„Precies. Dat is wat ik bedoel," zeide de dichter
naief. „Wat zou ik anders bedoelen."
„Nou, laat ik je hem niet gek hooren noemen. Hij
is gek omdat hij jou geld zendt, maar dan staat het
aan anderen hem zoo te noemen. Deze jongen zal een
groot man in Israel worden. Hoewel de zoon van rijke
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Engelsche Joden en een leerling van Harrow, schrijft
hij al bijna grammaticaal Hebreeuwsch."
Pinchas wist dat; hij had immers den knaap geschreven (in antwoord op eene naieve loftuiting in het
Hebreeuwsch en een nieuw biljet van de Engelsche
Bank): „Ik en gij zijn de twee eenige menschen in
Engeland, die de Heilige Taal grammaticaal schrijven."
Thans antwoordde hij aan Hamburg. „Dat is waar;
weldra zal hij met mij en jou wedijveren."
De oude geleerde nam driftig een snuifje. De kunsten
van Pinchas begonnen hem te vervelen.
„Vaarwel," zeide hij.
„Neen, wacht nog e£n beetje," zeide Pinchas, hem
bij zijn jas vasthoudend, „ik wil je mijn naamdicht op
Simon Wolf laten zien. Ha, ik zal hem doodschieten,
dien ellendigen werkmansleider, dien schurk, die knoeit
met het geld van de Socialistische gekken, die hem
vertrouwen. Ha, ha, dat naamdicht zal steken als
Juvenalis."
„Ik heb geen tijd," zeide de zachtmoedige geleerde,
die zijn geduld begon te verliezen.
„Nou, heb ik dan tijd? Voor morgenmiddag moet
ik een comedie in drie actes klaar hebben. Ik denk
dat ik den geheelen nacht zal moeten opzitten om het
stuk op tijd af te hebben." Toen — om den ouden
snuif- en peperdoos, zooals hij hem in zijn hart doopte
voor zijn volgend naamdicht, heelemaal voor. zich te
winnen — liet hij er op volgen: „ Als er iets in dat
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manuscript is, dat je niet kunt ontcijferen of verstaan,
schrijf dan maar; een brief aan het adres van rebbe
Sjmoel komt altijd wel terecht. Ik schijn een bijzonder
talent te hebben, om leemten in manuscripten aan te
vullen. Je herinnert je mijn fameuse ontdekking bij het
overschrijven van de zes regels, die gescheurd waren
uit de eerste bladzijde van den Midrasj, dien ik op Cyprus
vond?"
„Ja, die zes regels bewezen dat voldoende," zeide
Hamburg spottend.
„Zie je," zeide de dichter, terwijl een glimlach van
voldoening over zijn donkere trekken gleed. ,,Maar ik
moet je van die comedie vertellen: het zal een satirieke
schildering zijn (in den trant van Moliere, maar scherper) van de Engelsch-Joodsche maatschappij. De eerwaarde Elkan Benjamin met zijn vier maitressen, ze
zullen er alien in voorkomen. En de afgevaardigde
Gideon, die domoor. O, het zal vreeselijk zijn! Als ik
ze maar er toe kon krijgen om het stuk te zien, kregen
ze vrij entr6e!"
„Nee, schiet ze eerst dood; dat zou menschelijker
zijn. Maar waar zal dat stuk worden gespeeld?" vroeg
Hamburg nieuwsgierig.
„In het Joodsche theater, den grooten schouwburg
in Princes'straat, den eenigen waarlijk nationalen schouwburg in Engeland. Het Engelsch tooneel — Drury
Lane — bah! Het is niet in harmonie met het volk:
het geeft er geen uitdrukking aan."
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Hamburg kon niet nalaten te glimlachen. Hij kende
het ellendige zaaltje, dat later tragisch berucht werd
door den moord van onschuldigen: slachtoffers van het
noodlottig alarm ,.brand!" — doodelijker dan de vlammen zelf.
„Maar hoe zal het publiek het verstaan?" vroeg hij.
„Ha, ha!" zeide de dichter, terwijl hij den vinger
tegen zijn neus legde en grijnsde. „Ze zullen het wel
verstaan. Zij kennen de verdorvenheden van onze maatschappij. Al dat samenzweren om mij te onderdrukken,
mij uit Engeland te drijven, opdat ezels zullen vooruitkomen en huichelaars vet worden, denk je dat het
Ghetto er niet vol van is ? Hoe, Berlijn en Konstantinopel,
Jerusalem en Parijs zijn er vol van en hier zou het
niet bekend zijn? Bovendien zal de eerste actrice een
proloog zeggen. O, ze is mooi, mooi als Lilith, als de
Koningin van Saba, als Cleopatra! O, wat speelt ze
mooi! Zij en Rachel — allebei Jodinnen! Bedenkdat!
O, we zijn een groot volk! Als ik je de geheimen kon
zeggen die haar oogen mij zeggen; maar neen, je bent
droog als gort, een prozaisch schepsel! En er zal ook
een orkest zijn, want Pesach Weingott heeft beloofd een
ouverture op de viool te spelen. Hoe roert hij de ziel!
Het is als David toen hij voor Saul speelde."
„Ja, maar niet met spiesen zal het volk werpen,"
mompelde Hamburg en hij liet er luid op volgen: , Je
hebt natuurlijk de muziek van de ouverture geschreven?"
„Neen, ik kan niet componeeren," zeide Pinchas.
Kinderen van het Ghetto.

II.
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„Lieve Hemel! Is het heusch?" sprak Gabriel Hamburg hijgend. „Laat dat mijn laatste herinnering aan
je zijn. Neen, spreek geen woord meer. Bederf het nu
niet. Vaarwel". En hij rukte zich los, den dichter verbaasd achterlatend.
„Gek, gek!" zeide Pinchas, terwijl hij zich op het
voorhoofd tikte. „Gek, die oude snuif-en peperdoos!"
Hij glimlachte, toen hij zich zijn laatsten zet herinnerde.
„Die geleerden roesten zoo; zij gaan te weinig met
vrouwen om. Kom ik ga naar mijn actrice."
Hij zette de borst vooruit, blies een massa rook uit
en sloeg den weg in naar Petticoat-laan. De geloofsgenoot van Rachel was bezig een schapenbeen te omwikkelen. Zij was een slagersdochter en hanteerde niet
eens het hakmes, zooals van de beroemde Siddons wordt
verteld, dat ze het tafelmes zwaaide. Het was een
eenvoudig lief meisje, dat tot de waardigheid van eerste
actrice van het vaste Joodsche gezelschap was geraakt,
om wat meer zakgeld te hebben, en omdat er niemand
anders was die de betrekking begeerde. Zij was vrij leelijk, behalve wanneer ze haar gezicht had geverfd. Het
gezelschap bevatte verscheidene kleeremakers en kleeremaaksters van talent en de komiek was een Hollander, die haring verkocht. Bij alien was het talent van
improviseeren meer ontwikkeld dan het geheugen en
dientengevolge bedienden zij zich van de gave, die het
gemakkelijkst werkte. Het repertoire was geschreven door
God weet wie en was zeer uitgebreid. Het omvatte alle
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genres door Polonius opgenoemd, en bovendien de
opera-comique, die den Deenschen criticus onbekend
was. Er was niets dat het gezelschap niet zou hebben
aangedurfd, of waarvan het er niet met een zekere mate
van succes zou hebben afgebracht. Sommige der stukken behandelden Bijbelsche onderwerpen, maar dat was
de minderheid. Er waren ook stukken op rijm: het
jiddisj kent geen rijmlooze verzen.
Melchizedek sprak zijn vertolkster toe en keek haar
schaperig aan. Maar een actrice, die in een slagerswinkel dient, is dubbel daaraan gewend, en, daar ze
bezig was, lette het meisje niet op den dichter, hoewel
de dichter haar onverholen het hof maakte.
„Kus mij, o schoone, van wier kroon de voetlichten de juweelen zijn," zeide de dichter, toen er een
oogenblik geen klanten in den winkel waren.
„Als je dicht bij mekomt," zeide de actrice terwijl ze
het hakmes zwaaide, „hak ik je leelijken kleinen kop af."
„Als ik je niet mag kussen, zul je niet in mijn stuk
mee spelen," riep Pinchas boos.
„Me zorg!" antwoordde de eerste actrice, terwijl ze
de schouders optrok.
Pinchas kwam herhaaldelijk terug bij den open winkel, met zijn vinger vleiend tegen den neus gelegd en
een vleiend lachje op het gelaat, maar ten slotte ging
hij landerig heen en hij zocht den acteur-directeur van
den troep op, de eenige die met de vertooningen eenige
noemenswaardige verdienste maakte. Deze heer had er

nog niet in toegestemd het stuk op te voeren, dat
Pinchas in manuscript gereed had en dat alle groote
schouwburgen in de wereld begeerden, maar dat hij,
Pinchas, had bewaard voor den eenigen acteur in
Europa. De uitslag van dat onderhoud was, dat de
acteur-directeur toegaf aan den aandrang van Pinchas,
versterkt door het herhaald houden van des dichters
vinger tegen des dichters neus.
„Maar," zeide de acteur-directeur, wien plotseling iets
inviel, „hoe staat het met den bezem?"
„De bezem?" herhaalde Pinchas, voor eens van zijn
stuk gebracht.
„Ja, je zegt dat je alle stukken hebt gezien, die ik
gespeeld heb. Heb je dan niet opgelet, dat in elk een
bezem voorkomt?
„Ja, ja, dat herinner ik me," zeide Pinchas.
„Het is een oude tuinbezem," zeide de acteurdirecteur „en die heeft me geluk aangebracht." Hij
nam een bezem, die in den hoek stond. „In een
comedie veeg ik den vloer er mee, zoo, en de menschen grinneken; in de opera-comique sla ik er
de maat mee terwijl ik zing, zoo, en de menschen
lachen; in de klucht sla ik er mijn schoonmoeder mee,
zoo, en de menschen schateren; in het treurspel leun
ik er op, zoo, en de menschen rillen; in het melodrama
ruim ik er de sneeuw mee weg, zoo, en de menschen
barsten in tranen los. In den regel zijn mijn stukken
niet te voren geschreven en de auteurs weten van den

181

bezem af. Denk je," aldus besloot hij twijfelend, „dat
je handig genoeg bent om den bezem er in te werken, nu het stuk al geschreven is?"
Pinchas legde zijn vinger tegen den neus en lachte
geruststellend. „Het zal een en al bezem zijn," sprak hij.
„En wanneer zul je het mij voorlezen?"
„Schikt je morgen op dezen tijd?"
„Als honing den beer."
„Nu goed," zeide Pinchas. „Dat is afgesproken."
De deur ging achter hem dicht; een oogenblik later
ging die een eindje open en de dichter stak zijn grijnzend hoofd door de opening.
„Tien percent van de recette!" zeide hij met zijn
vleiend vinger-neus-gebaar.
„Zeker," antwoordde de acteur-directeur vlug. „Na
aftrek van de kosten, tien percent van de recette."
„Je zult het niet vergeten?"
„Zeker niet."
Pinchas stapte de straat op en stak in zijn blijde
stemming een nieuwe sigaar op. Hoe gelukkig dat het
stuk nog niet geschreven was! Nu zou hij het heelemaal om den bezem als spil kunnen laten draaien.
„Het zal een en al bezem zijn!" Zijn eigen woorden
klonken hem in de ooren, als blijde huwelijkklokjes.
Ja, het zou inderdaad een en al bezem zijn: met dien
bezem zou hij al zijn vijanden wegvegen — al de
gemeene samenzweerders — met een flinke veeg, weg
naar de hel; hij zou hen er mee over den grond ve-
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gen, zoo, en grinniken; hij zou de maat slaan bij hun
doodskreten, zoo, en lachen; hij zou hen er mee op
het hoofd slaan, zoo, en schateren; hij zou in schilderachtige grootschheid er op leunen, zoo, en trillen;
hij zou hun beenderen er mee wegvegen, zoo, en
schreien van vreugd over het tegenwerken en onderdrukken der lange vervolging.
Den geheelen nacht schreef hij aan zijn stuk met
de snelheid van een nachtsneltrein, dikke rookwoiken
uitblazend terwijl hij voortzwoegde. „Ik doop mijn pen
in hun bloed," zeide hij van tijd tot tijd, en dan wierp
hij het hoofd naar achteren en lachte luid in de stilte
van den nacht.
Pinchas had heel wat werk om den acteur-directeur
den volgenden dag uit te leggen waar de aardigheden
in staken. „Je begrijpt misschien niet al de toespelingen, de indirecte zetten, de verborgen dolksteken,"
erkende de auteur. „Maar het groote hart van het
volk zal het begrijpen."
De acteur-directeur was niet overtuigd, maar hij
gaf toe dat er veel bezem in het stuk voorkwam en
daar de dichter zijn eisch terugbracht tot vijf percent
van de recette, stemde hij er in toe het stuk een kans
te geven. Het stuk werd in verschillende straten aangeplakt onder den titel van Judah's horzel met den
naam van Melchizedek Pinchas er onder in letters,
waarvan de grootte door den vinger tegen den neus
bepaald was.
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Maar op het laatste oogenblik bedankt de eerste
actrice, die van de amoureuse vervolging van den
dichter walgde, voor haar rol. Pinchas bood zich aan
die zelf te spelen en, hoewel zijn aanbod werd verworpen, kleedde hij zich in vrouwengewaad, besmeerde
hij zijn gezicht met rood en wit, om de tot eerste
actrice bevorderde tweede actrice te vervangen, en schoor
hij zijn baard af.
Ten spijt van deze heldhaftige opoffering waren de
Goden evenwel niet genadig. Gedurende de geheele
twee eerste actes werd de dichter in fatsoenlijk/z^ls/
bespot. Er was maar een handjevol toehoorders (de
meeste nog vrijbiljetten) in de spaarzaam verlichte
zaal, want de faam van den grooten auteur was nog
niet uit Berlijn, Konstantinopel en de rest van het
heelal tot Londen doorgedrongen.
Niemand kon een touw vastmaken aan het stuk,
met zijn aanhoudende bedekte satire op geestelijken
met vier maitressen, rabbis die hun dochters verkochten, makelaars die geen Hebreeuwsch kenden en het
Engelsch niet machtig waren, groentekooplieden die
voor den Messias en zichzelf op de bazuin bliezen,
leiders van werklieden die knoeiden met geld, enz.
Te vergeefs veegde de acteur-directeur den vloer met
den bezem, sloeg hij de maat met den bezem, sloeg
hij zijn schoonmoeder met den bezem, leunde hij
op den bezem, veegde hij stukjes wit papier met den
bezem. Zoo de zaal niet als gewoonlijk gevuld was
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met menschen, des te meer werd zij gevuld met spottend gelach. Ten slotte werden de toeschouwers het
lachen moede en de balken weergalmden van het
gejouw. Aan het slot van de tweede acte, sprak Melchizedek Pinchas van het tooneel het publiek toe, in
zijn wijde rokken, terwijl zijn voorhoofd droop van
verf en zweet. Hij sprak van de groote Engelsche
samenzwering en gaf zijn smart en verbazing er over
te kennen dat het geheele Ghetto er door was
besmet.
De derde acte bleef weg. Het was des dichters
eerste en laatste optreden op eenig tooneel.

HOOFDSTUK XXII.
UIT OUDE

HERINNERING.

De geleerden zeggen dat Paschen een lentefeest was,
zelfs v6or dat het met de Verlossing uit Egypte in
verband werd gebracht, maar in het Ghetto is niet veel
van de natuur te vereeren en de geschiedkundige
elementen van het feest overheerschen al de andere.
Paschen is nog altijd het schilderachtigste van de drie
feesten, met zijn algeheele omwenteling in de keuken en
volslagen verbod van al wat gedeesemd is. De archaeoloog van de dertigste eeuw zal misschien den
oorsprong van het feest zoeken in den voorjaarsschoonmaak, de jaarlijksche pret van de Engelsche huisvrouw;
want het is dan dat het Ghetto zich wit, zich schrobt,
zich verft, zich opschikt en zijn pannen reinigt door den
vuurdoop. Dan is het ook, dat de herbergier zich een
wit bord aanschaft en dat voor zijn deur hangt, met
de mededeeling dat hij kosjere rhum verkoopt met vergunning van den opperrabbijn. Dan is het dat de banketbakker zijn taartjes en boles en geleigebakjes en

186

kaaskoekjes vervangt door ongedeesemde „paleves"
(eierkoeken) en amandelkoekjes. Er was een tijd dat het
Paasch-dieet zich bepaalde tot vruchten, groenten en
vleesch, maar elk jaar breidt de kring zich uit en het
zou voor een vernuftigen bol misschien niet onmogelijk
zijn zelfs brood tot Paaschkost te maken. Dan is het
dat de vrome winkelier, wiens voorraad met deesem
is besmet, dien overdoet aan een bevriend Christen en
alles aan het eind van het feest weer terugneemt. Dan
is het dat de sjammes van den morgen tot den avond
bezig is met het invullen van liefdadigheidsformulieren,
het aantal kinderen van den arme artistiek vermeerderend
en dat zijner kamers verkleinend. Dan wordt van de
broodkruimels van een volk een brandoffer gemaakt
en verandert de nationale begroeting in: „Hoe bekomen je de matzos (ongezuurde Paaschbrooden)?"
Het was den avond v6or Paschen dat Esther Ansell
uitging, om voor een shilling visch te koopen in de
Petticoat-laan, terwijl zij onwillekeurig levendige indrukken van het woelige tooneel in haar geest opnam. Het
is een van de voordeelen van de armoede, dat zij geen
tijd tot treuren laat. Het dagelijksche werk is depijnstillende drank van den arme.
Esther en haar vader waren de twee eenige leden
der familie, op wie de dood van Benjamin een diepen
indruk had gemaakt. Hij was zoo lang van huis geweest, dat hij voor de overigen niet meer dan een
schaduw was. Maar Mozes droeg het verlies met gela-
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tenheid; zijn gevoel vond een uitweg in den dagelijkschen
kaddiesj. Aan zijn persoonlijke droefheid paarde zich leedwezen over de commentaren, die voor de Hebreeuwsche
literatuur verloren waren gegaan door het ontijdig
overbrengen van zijn jongen naar het Paradijs. Esther's
smart was bitterder en minder kalm. Al de kinderen
waren teer, maar dit was de eerste keer dat de dood
er een had weggenomen. De nuttelooze tragedie van
Benjamin's einde schokte de ziel van het kind diep.
Arme jongen! Hoe vreeselijk was het koud en bleek
te liggen onder de wintersneeuw! Wat hadden al zijn
lange voorbereidingen tot het schrijven van groote romans
gebaat? Nu zou de naam Ansell roemloos uitsterven.
Zij vroeg zich af, of Ons orgaan niet zou ophouden en
in haar hart was het antwoord bevestigend. En dan
de hoop op aardschen rijkdom, die zij had gebouwd
op Benjamin's gaven ! Helaas, de bevrijding der Ansells
van het juk der armoede was klaarblijkelijk verdaagd.
Op haar, op haar alleen moest het gezin thans rekenen
om te worden verlost. Nu, zij zou den mantel van den
dooden knaap opnemen en dien, zoo goed zij kon,
dragen. Zij balde de kleine handen met ijzeren vastbe
radenheid. Mozes Ansell wist evenmin iets van haar twijfel, als van haar eerzucht. Er was nog altijd ruim werk
voor drie dagen in de week en het kwam niet bij hem
op, dat hij zijn gezin niet in betrekkelijken overvloed
onderhield. Maar zelfs bij Esther werden de scherper
angels van het verdriet door de onophoudelijke wrijving
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van het leven op school en het voor moedertje-spelen thuis
weldra afgestompt, hoewel het gebruik, dat openlijke
vermaken in het rouwjaar verbood, geen gevaar liep
te worden overtreden, want de arme kleine Esther ging
noch naar kinderbals, noch naar schouwburgen. Haar
gedachten waren nu vol van het vooruitzicht visch te
koopen, terwijl zij zich een weg baande door een menigte, zoo dicht en beschenen door zulk een gloed van
gaslicht uit de winkels en van flambouwen van de kruiwagens, dat de koude wind van de eerste dagen van
April zijn scherpte verloor.
Twee stroomen zwaar belaste voetgangers, van verschillende kanten komend, drongen tegelijkertijd vooruit op hetzelfde gedeelte van het plaveisel, en de wetten der ruimte hielden hen geblokkeerd, totdat zij zich
onderwierpen aan haar onwrikbare voorwaarden. Rijk
en arm verdrongen elkaar; dames in satijn en bont
werden geduwd tegen jammerlijk uitziende vreemde
vrouwen, met hoofden in vieze doeken gewikkeld; ruwe
Engelsche houders van weddenschappen met roode gezichten worstelden welgemoed met hun collega's van
over de Noordzee; en een troepje Christen boerenkinkels liet hun blikken gaan over de Joodsche venters en
koopers met een gevoel van gestreelde meerderheid.
Want dit was de avond der avonden, waarop inkoopen werden gedaan. Groote dames uit het West-eind, hun
dochters achterlatend, die op de piano speelden en bij
Mudie's leesinrichting waren geabonneerd, kwamen weer
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naar de geliefde Laan, om het vernis van beschaving af te werpen en ongehandschoende handen te steken in vaten, waar ingemaakte komkommers dreven
in hun eigen nat, en dikke sappige olijven te pikken uit
de voile kuipen. O, welk een tragikomedie lag onder
dat vluchtig geluk verborgen van die beweeglijke gezichten, lachend en kauwend met de zorgeloosheid van
schoolmeisjes! Want dezen avond behoefden zij niet in
stilte naar de vleeschpotten van Egypte te verlangen.
Dezen avond konden zij lachen en praten over de tijd en
van ole besjolom (vrede over hem!) met hun oude kennissen, en het keurslijf van maatschappelijke eerzucht
losmaken, zelfs terwijl zij het Ghetto verblindden door
de pracht van hun kleeren, en den stralenkrans van het
West-eind, van waar zij kwamen. Het was een tooneel
zonder weerga in de wereldgeschiedenis — deze tooverlantaarn van poppen en vlinders, te zamen gekomen
uit oude herinnering in hun geliefde broedplaats. Zulke
schreeuwende contrasten van rijkdom en armoede, als
men zou kunnen verwachten in romantische goudvelden
of in niet geordende landen, ontwikkelden zich heel na
tuurlijk te midden eener kleurlooze beschaving, dank
zij een volk met een ongeneeslijk talent voor het schilderachtige.
„Hallo! Ben jij dat Betsy?" vroeg misschien de een
of andere grijze sjofele oude man met onschuldig vermaak aan mevrouw Arthur Montmorenci. „ Wel, ja, waarachtig! Ik zou mijn eigen oogen niet hebben geloofd!
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Beware, wat ben je een mooie vrouw geworden! Jij
bent dus de kleine Betsy, die haar vader koffie placht
te brengen in een bruin kannetje, toen hij en ik naast
elkander stonden in de Laan? Hij had elf jaar een
stalletje van pantoffels, naast mijn messen-kraampje. Heer,
heer, waar blijft de tijd?"
Dan werd Betsy Montmorenci's bleek gezicht bloedrood onder de gasvlammen, zij trok haar bont dichter
om zich, en keek onwillekeurig om, om te zien of er
ook vrienden uit Kensington in de nabijheid waren.
Een andere Betsy Montmorenci gevoelde zich alleen bij deze gelegenheid op haar gemak en ontving de
begroetingen van oude kennissen met warmte en wisselde de welbekende woorden en bijnamen met een
vreemd gevoel van gestolen lekkers; terwijl nog een
derde Montmorenci — fijner aangelegd en den naam
waardiger — een Betsy Jacobs toeriep:
„Ben jij dat Betsy? Hoe gaat het toch met je? Ik
ben zoo blij je te zien. Wil je me niet op een kop
chocolaad bij Bonn tracteeren, om te toonen dat je
de tijden van ok besjolom niet hebt vergeten ?"
En, na aldus de verantwoordelijkheid van het zich
op een afstand houden op de armere Betsy te hebben
geschoven, weidde deze Montmorenci uit in herinneringen aan die goeie oude tijden, totdat de pop de
pracht van den vlinder vergat in het vroolijk oprakelen
van oude schandalen. Maar weinige Montmorenci's, van
welke soort ook, verlieten het Ghetto zonder goud-
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stukken te drukken in half weerspannige palmen, in
armoedige achterkamers, waar oude vrienden of arme
bloedverwanten wegkwijnden.
Daar boven flonkerden de sterren, maar niemand
keek er naar op. Daar beneden lag de dikke zwarte
sluier van modder, dien de Laan nimmer oplichtte, maar
niemand keek er op neer. Het was onmogelijk aan
iets anders dan aan den mensch te denken in die
herrie en verwarring, die opstopping en dat gedrang,
dat duwen en drukken, dat stuwen en schreeuwen, in
het rumoer en de bonte mengeling van menschen. Zulk
een vroolijk, lawaaierig, vechtend, verbijsterend, stootend, twistend, lachend, veeltongig extract van een
kermis der ijdelheid. Allen, bedelaars en verkoopers,
koopers, vertooners en praters, droegen tot het lawaai bij.
„Daar heb je koeken, allemaal jomthovdik (voor het
feest)! Jomthovdik. ..."
„Elastieken, beste elastieken; allemaal...."
„Jomthovdik, maar 6en shilling. . . . "
„Op last van den rabbijn, juffrouw; alle schapenbouten moeten worden gepoorsd (de aderen weggenomen), anders is mijn vergunning. . . . "
„Komkommers, komkommers!"
„Neem de gelegenheid waar!"
„De beste pan talons, heeren. Zoo waar als ik voor
u sta
"
„Op je kop, ouwe. . . . "
„Arbang kanfos (vier hoeken). Arbang. ..."
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„Mijn ouwe is geopereerd geworden. . . . "
„ Whiskey! Jomthovdik /"

„Uit den weg, versta je!"
„ Bij jouw leven en het mijne, Betsy...."
„God zegeneje, meneertje! Duizend jaarzuljeleven !"
„Eet de beste matzos ! Maar vier stuiver. . . . "
„De been en moeten mee gewogen worden, juffrouw.
„Ik heb het zoo dun mogelijk gesneden."
„ Charouses (gestampte amandelen en rozijnen)! Charouses, moror (bitterkruid), krijn (mierik)! Pesachdik
(voor Paschen)!"
„Kom mee een glaasje met me drinken!"
„ Mooie schol! kijk eens hier! Nou, wat geef je?
Zoo waar als God leeft . . . "
„E6n shilling maar! Jomthovdik! Maar een shilling!"
„Een pond biefstuk en een half pond vet."
„Een draai om je ooren als je . . . "
„God zal je zegenen! De complimenten aan Jacob1"
„Sjenk mier (schenk me) een penny, juffrouw leben
(liet)!"
„Een onnatuurlijken dood zul je sterven, jou . . ."
„Heer, Sally, wat ben je veranderd!"
„Hier, dames!"
„Op men woord, meneer, de visch zal er eer zijn
dan u!"
„Een spons, meneertje!
„Ik zal een partje van die citroen voor u snijden;
dan kunt u proeven."
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„Ze is dood, het arme kind, ole besjolom!"
„ Jomthovdik ! Drie shilling voor een zak, inhoudend..."
„De echt levende getattoueerde Hindiaan, geboren
in den Hafrikaanschen Harchipel! Vooruit maar!"
„ Dezen kant uit voor den dwerg, die danst en
zingt!"
„Drie citroenen voor een stuiver! Drie citroenen..
„Een stieber (stuiver) voor een armen blinden man!"
^Jomthovdik,

jomthovdik,

jomthovdik/"

En in dezen laatsten galm, zoovelen van de kooplui gemeen, smolt het geheele Babel dikwijls voor
een oogenblik samen, om dan weer in zijn verbrokkelde menigvuldigheid op te duiken.
Iedereen, dien Esther kende, was op straat; zij
ontmoette ze allemaal vroeger of later. In Wentworthstraat,* te midden van rotte koolblaren en modder en
afval en uitschot, stond de jammerlijke Meckisj, die
zijn kleine sponsjes te koop bood en de liefdadigen
met grijnzen bestormde, bij gepaste intervallen door
epileptische toevallen afgewisseld. Een paar passen van
hem af, kocht zijn vrouw, gekleed in een kostbaren mantel
van sealskin, met een quasi voornaam gezicht zalm. In een
hoek gedrukt stond Shosshi Sjmendrik, met zijn jaspanden geel van de dooiers van eieren, die in zijn zak
waren uitgeloopen. Wanhopig vroeg hij Esther, of
zij niet een jongen had gezien, dien hij had aangenomen om zijn kabeljauw en kippen naar huis te
brengen; zijn vrouw was namelijk bezig in den winkel
Kinderen van het Ghetto.
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en had hem de huiselijke bezigheden opgedragen.
Indien juffrouw Sjmendrik, vroeger weduwe Finkelstein,
ooit deze lekkernijen thuis kreeg, zal zij waarschijnlijk
hebben bevonden, dat haar goede man zich visch had
laten in de hand stoppen, kunstmatig met lucht opgeblazen, en vogels gevuld met bruin papier. De vroolijke Sam Abrahams, die bas zong in het koor en
wiens opgewekt gezicht zonneschijn om hem heen
verspreidde, hield Esther staande en gaf haar een
stuiver. Een beetje verder ontmoette zij haar onderwijzeres, juffrouw Mirjam Hyams, en zij neeg voor haar,
want Esther behoorde niet tot hen, die hun onderwijzers spottend bij hun titel naroepen, totdat de slachtoffers verlangen naar Eliza's macht over beren. Nog
een beetje verder zag zij tot haar ergernis den breeder van haar onderwijzeres, die de mooie Bessie
Suikerman door het volste van het gedrang heen leidde.
Tusschen twee kruiwagens ingesloten vond zij juffrouw
Belcovitch en Fanny, die samen boodschappen deden,
gevolgd door Pesach Weingott, alien met stapels
inkoopen.
„Als je bij geval mijn Becky mocht tegenkomen,
Esther, zeg haar dan waar ik ben," zeide juffrouw Belcovitch. „Ze heeft een van haar hofmakers bij zich.
Ik ben zoo moe, dat ik haast niet voort kan en mijn
Becky moest de kool naar huis dragen. Zij heeft een
paar goeie beenen, niet zoo als ik, een dik en een dun."
Om de vischkoopers was het gedrang groot. De
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vischhandel was bijna alleen in handen van Engelsche
Joden, blonde gezonde kerels met gespierde bloote
armen, die alleen door de stoutste vreemde Jodinnen
zonder vrees werden genaderd. Hun prijzen en beleefdheid wisselden af met den stand van den kooper. Esther,
die goed opmerkte, vermaakte zich dikwijls als ze er
bescheiden bij stond. Dezen avond wachtte haar weer het
genot van de oude vertooning. Een goed gekleede dame
naderde het stalletje van „Oom Abraham," waar een
half dozijn partijtjes verschillende visch uitgespreid lagen.
„Goeien avond, juffrouw. Koud weertje h6, maar
mooi. Dit partijtje? Nou, u is een oude klant en de
visch is vandaag goedkoop; ik kan ze u dus voor een
sovereign laten. Achttien shilling? Het is hard hoor!
Maar — jongen pak de visch in voor de juffrouw.
Dank u. Goeien avond."
„Hoeveel?" vroeg een net gekleede vrouw, op precies een. dergelijk partijtje wijzend.
„Ik ka,n niet minder dan negen shilling nemen. De
visch is duur vandaag. Je zult niks goedkoopers van
daag op de Laan krijgen, bij God niet! Vijf shilling?
Bij mijn leven en dat van men kinderen, ze kost me
meer ingekocht. Zoo waar ik hier voor je sta, ik gaf
er —. Nou weet je wat. Zeven en een halve shilling.
Kun je niet meer dan vijf betalen ? Nou houd je schort
maar op, ouwe. Ik zal de rijken wat meer laten betalen. Maar bij mijn leven en het jouwe, je hebt er een
metsiah (koopje) aan."
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Daar kwam de oude juffrouw Sjmendrik, Shosshi's
moeder, aanzetten: ze droeg een mooie sjaal over het
hoofd bij wijze van hoed. Vrouwen, die zonder hoeden
uitgingen, werden in de Laan op denzelfden voet behandeld als mannen zonder boordjes.
Een van de narigheden van de vischverkoopers was
dat zij de koopers dwongen Engelsch tt spreken,
waardoor ze in de gemeente een belangrijke opvoedende functie vervulden. Zij lieten een zeker percentage
jiddisj toe, want zij veroorloofden zich vrijheden in dien
zin, maar ze hielden zich alsof ze geen zuiver jiddisj
verstonden.
„ Abraham, hoeveel voor ditzoodje?" vroeg de oude
juffrouw Sjmendrik, terwijl ze op een derde partijtje>
precies gelijk aan de twee vorigen, wees en de visch
betastte.
„Je pooten thuis!" zeide Abraham ruw. „Ik ken de
streken van jelui Pollacken! Ik zal je den uitersten prijs
noemen, maar dan wil ik ook geen cent hebben afgedongen. Ik zal aan je verliezen, maar ik wil niet dat
je me legt te leuteren. Acht shilling! Daar nou!"
„ Avroomkele (lieve kleine Abraham), neem elf stuiver!"
„Elf stuiver! Bij God!" riep Oom Abraham, terwijl
hij woedend aan zijn haar trok. „Dat wist ik wel!"
Hij nam een groote schol bij de staart, zwaaide die
in het rond en sloeg juffrouw Schmendrik er vlak mee
in het gezicht, terwijl hij riep: „Daar, ouwe heks I
Maak dat je wegkomt, of ik vermoord je!"
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„Jou hond!" schreeuwde juffrouw Sjmendrik, haar
toevlucht nemend tot de overvloediger hulpbronnen van
haar gewone taal. „Een zwart jaar over je! Zwel op
en sterf! Dat de hand, die mij sloeg, rotte! Moog je
levend worden verbrand. Je vader was een ganof(dief)
en je bent een ganof en je heele familie zijn ganovim.
De tien plagen van Pharao over je!"
Ze meende het in den grond zoo kwaad niet, maar
sprak met de beeldrijke kwistigheid van een ras, wiens
eerste poezie bestond in het herhalen van dezelfde dingen.
Oom Abraham nam de schol dreigend op en zeide:
„Ik mag hier doodvallen: als je niet onmiddellijk heengaat sta ik niet in voor de gevolgen! Scheer je weg!"
„Kom, Avroomkele!" zeide juffrouw Sjmendrik,
plotseling van schelden tot vleien overgaand. „Daar
heb je veertien stuiver. Hoor, mijn zoon ! Veertien stieber
is een heeleboel geld!"
„Ga je nog niet?" riep Abraham razend van drift.
„Nou moet ik tien shilling hebben."
„ Avroomkele, nou soog (zeg nou) — veertien en een

halve stuiver. Ik ben een arme vrouw. Daar, vijftien
stuiver!"
Abraham pakte haar bij de schouders en smakte
haar tegen den muur, waar ze op een schilderachtige
manier raasde. Esther begreep dat het oogenblik slecht
gekozen was,, om haar eigen shilling in visch om te
zetten. Zij baande zich een weg naar een anderen vischverkooper.
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Er was een vriendelijke, verweerde oude, met wien
Esther dikwijls had staan dingen als de fortuin de
Ansells toelachte. Tot haar vreugde zag Esther hem
staan. Op zijn stalletje lag een partij zeehanen en in
haar verbeelding rook ze al de baklucht. Toen ging
een hevige schok door haar heen, als van een plotseling
ijskoude douche; haar hart scheen stil te staan. Want
toen ze de hand in haar zak stak om haar beurs er
uit te halen, vond ze alleen haar vingerhoed, een griffel
en een katoenen zakdoek. Het duurde eenige minuten
voordat ze zich kon of wilde bekennen, dat de vier
shilling, zeven en een halve stuiver, waarvan zooveel
afhing, weg waren. Kruidenierswaren en matzos waren
door de liefdadigheid verstrekt, rozijnenwijn was al lang
gemaakt, maar visch en vleesch en al de kleinere dingen, die bij een behoorlijke Paasch-tafel behoorden, zij
waren de prooi van een zakkenroller geworden. Een
gevoel van jammer bekroop het kind, oneindig verschrikkelijker dan toen zij de soep had gemorst; de
zeehanen, die ze met den vinger had kunnen aanraken,
schenen haar ver verwijderd, onbereikbaar. Een oogenblik later waren zij en de geheele omgeving door een
stroom heete tranen onzichtbaar en als in een droom
werd zij door den dubbelen stroom van menschen heen
en weer geslingerd. Sedert den dood van Benjamin
had niets haar zoo'n pijnlijk gevoel van de holheid en
onzekerheid van het leven gegeven. Wat zou haar vader
zeggen, wiens zegevierende overtuiging, dat de Voor-
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zienigheid voor zijn Paschen had gezorgd, ter elfder
uur zoo wreed zou worden geschokt? Arme Mozes!
Hij was zoo trotsch geweest, dat hij genoeg geld had
verdiend, om een goeden jomthov te hebben en hij was
zekerder dan ooit, dat, als hij maar een klein kapitaalje
had, om mee te beginnen, hij kolossale zaken zou
maken. En nu zou zij naar huis moeten gaan en aller
jomthov bederven en de zure gezichten van de kleintjes
zien voor een leege Seder (Paaschavond-plechtigheid) tafel
zien. O, het was verschrikkelijk en het kind schreide
bitterlijk, terwijl niemand in het gedrang op haar lette,
niemand in den Babel van geluiden haar hoorde!

HOOFDSTUK XXIII.
DE DOODE AAP.

Een oud manaseh (verhaal) van haar grootmoeder
schoot haar verhit brein te binnen.
In een stad in Rusland woonde een oude Jood, die
nauwelijks genoeg verdiende om te eten, en de helft
van wat hij verdiende moest nog dienen om de beambten om te koopen, opdat zij hem met vrede zouden laten. Hoewel vervolgd en beschimpt, vertrouwde
hij toch op God en loofde hij zijn naam. Het liep
naar Paschen en het was een strenge winter en de
Jood stierf bijna van gebrek en zijn vrouw had geen
toebereidselen gemaakt voor het feest. En in debitterheid van haar ziel spotte ze met de vroomheid van
haar man en stak zij den draak met hem, maar hij
zeide: „Heb geduld, vrouw! Onze Paasch-tafel zal
gespreid zijn als in vroeger jaren." Maar het feest
naderde en er was niets in huis. En de vrouw beschimpte haar man nog meer en sprak: „Denk je dat
Elia de profeet je een bezoek zal brengen, of dat de
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Messias komen zal?" Maar hij antwoordde: „Elia de
profeet wandelt op aarde, want hij is niet gestorven ;
wie weet of hij niet dezen kant uit komt?" Zijn vrouw
lachte hem daarop vierkant uit. En de tijd verstreek
en het was nog maar weinige uren voor Paschen, en
de provisiekast was nog ledig en de oude Jood nog
altijd vol geloof. Nu gebeurde het dat de gouverneur
der stad, een hardvochtig en wreed man, bezig was
stapeltjes goud te tellen voor het salaris der beambten.
Zijn lievelingsaap zat naast hem en terwijl hij stapeltjes
maakte, deed zijn aap hem na en maakte ook stapeltjes,
tot vermaak van zijn gouverneur. En als de gouverneur een goudstuk niet gemakkelijk kon oppakken,
maakte hij zijn wijsvinger nat, door dien aan den mond
te brengen; de aap deed dat telkens precies na, maar,
meenend dat zijn meester het goud opat, slikte hij telkens een goudstuk in, als hij zijn vinger aan de lippen bracht. Dientengevolge werd hij plotseling ziek en
stierf. En een van de bedienden zeide: „Zie, het beest
is dood. Wat zullen wij er mee doen?" En de gouverneur, die zeer uit zijn humeur was omdat zijn rekeningen niet uitkwamen, antwoordde barsch: „Laat me
met vrede! Smijt het in het huis van den ouden Jood,
aan het eind der straat." De man nam het doode
beest en smeet het met donderend geweld in degang
van het huis van den Jood en liep toen zoo hard weg
als hij kon. En de huisvrouw kwam verschrikt aanstormen en zag den dooden aap over een ijzeren em-
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mer in de gang hangen. Zij begreep dat een Christen
dat had gedaan en nam den aap op om hem te begraven; maar ziet daar regende het goudstukken uit de
ingewanden, die door den scherpen kant van den
emmer waren opengereten. En zij riep haar man toe:
„Zie eens, wat Elia de profeet ons heeft gezonden!"
En zij spoedde zich naar de markt en kocht wijn en
ongezuurde brooden en bittere kruiden en al wat noodig was voor de Paasch-tafel en wat visch er bij, die
vlug kon worden gekookt, nog v6ordat het feest
was. En het oude paar was gelukkig en gaf den aap
een eervolle begrafenis en zong vroolijk van de verlossing op de Roode Zee, en vulde Elia's beker tot
den rand, totdat de wijn overliep op het witte tafelkleed.
Esther trok verachtelijk de schouders op, toen zij
dacht aan deze gelukkige ontknooping. Haar, of haar
familie zou zulk een mirakel niet overkomen. Dan
vergat het wonderlijke kind haar droef heid in haar plotselinge overpeinzingen, wat zij wel zou denken, als
haar vier shilling en zeven en een halve penny terugkwamen. Zij had nimmer nog getwijfeld aan het bestaan
van de Onzichtbare Macht; maar deze scheen zoo onbegrijpelijk onverschillig voor menschelijke vreugde en
verdriet. Zou zij gelooven dat haar vader gelijk had,
met het er voor te houden dat een bijzondere Voorzienigheid over hen waakte? De geest van haar broeder Benjamin kwam over haar en ze gevoelde vanja.
Onder het overpeinzen had zij opgehouden met snik-
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ken; in versteende twijfelzucht droogde ze haar tranen.
Zij keek op en zag Malke's zigeunergezicht over zich
heengebogen naar pepermunt riekend.
„Waarom huil je, Esther?" vroeg ze niet onvriendelijk. „Ik wist niet dat je een huilebalk was."
„Ik heb mijn beurs verloren," snikte Esther, opnieuw
zachter gestemd door het zien van een bevriend gezicht.
„0, jou sjlemiel! Je bent net als je vader. Hoeveel
was er in?"
„Vier shilling, zeven en een halve penny!" snikte
Esther.
„Tu, tu, tu, tu!" riep Malke verschrikt uit. „Je bent
je vader's ondergang!" Daarop wendde ze zich tot
den vischverkooper, met wien ze juist een koop had
gesloten, en telde hem vijf en dertig shilling uit. „Hier,
Esther," zeide ze, „draag mijn visch naar huis, dan
krijg je een shilling."
Een klein smerig jongentje, dat in afwachtende houding
er bij stond, wierp grimmige blikken op Esther, toen
zij met moeite de zware mand met visch opnam en
haar bloedverwante volgde, die van zelfvoldaanheid zwol.
Gelukkig was het Zacharia-plein dicht bij en Esther
kwam spoedig in het bezit van haar shilling en van
een daaraan geevenredigd gevoel van het bestaan der
Voorzienigheid. De visch werd afgegeveri bij Milly,
wier huis schitterend was verlicht en de arme Esther
een prachtig weelderig paleis toescheen. Malke's eigen

204

huis, schuin er tegenover, was donker en somber. Daar
de twee gezinnen op vredevoet waren, was Milly's
woning het hoofdkwartier van den stam en van den
kleereborstel. Iedereen was thuis voor den jomthov
(feestdag). Malke's echtgenoot Michel en Milly's echtgenoot Ephra'fm zaten aan de tafel, rookten groote
sigaren en speelden beest met Sam Levine en David
Brandon, die zich had laten verleiden de vierde man
te zijn. De twee jonge echtgenooten waren nog denzelfden dag van de reis thuisgekomen; want in handelsreizigershotels kan men geen ongezuurde brooden krijgen,
en David was, niettegenstaande een ruwen overtocht,
een uur vroeger dan hij verwachtte uit Duitschland
aangekomen en daar hij niet wist wat hij zou uitvoeren,
had hij op de markt rondgeloopen, totdat Sam hem
had ontmoet en hem naar het Zacharia-plein had meegetroond. Het was te laat nog dien avond naar Hanna
te gaan, om aan haar ouders te worden voorgesteld,
te meer omdat hij had geseind dat hij eerst den volgenden dag komen zou. Er was geen kans Hanna in
de Club te vinden; het was een te drukke avond voor
alle huisengelen. Zelfs den volgenden dag, zoo vlak
v6or het feest, was het een ongeschikte tijd voor een
jong man om met zijn liefdesaangelegenheden aan te
komen bij een huishouding, die bezig was met de veel
belangrijker quaestie van dieet-regeling. Maar David
wilde niet nog een dag laten voorbijgaan zonder het
licht zijner oogen te zien.
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Lea, innerlijk vol van operette- en danswijzen, hielp
Milly in de keuken. Beide jonge vrouwen waren vol
meel en olie en vet en hun grove knappe gezichten
waren rood, want zij waren den ganschen dag bezig
geweest met het plukken van gevogelte, het stoven van
pruimen en appels, het schoonmaken van visch, het
smelten van vet, het verwisselen van het eetgerij en
de duizend en een dingen, waartoe dankbaarheid over
Pharao's nederlaag bij de Roode Zee verplichtte.
Ezechiel sluimerde boven in zijn wieg.
„Moeder," zeide Michel terwijl hij in gedachten aan
zijn knevel trok en in zijn kaarten keek, „dat is meneer Brandon, een vriend van Sam. Blijf maar zitten,
Brandon; we zijn hier niet complimenteus uitgevallen.
Keer je kaart om — ha, de negen van troef!"
„Die gelukkige mannen!" zeide Malke in feestelijke
praatstemming, „ terwijl ik haastig moest soupeeren om
visch te koopen en Milly en Lea in de keuken moeten
puffen, kunnen jelui rustig gaan zitten en kaart spelen."
„Ja," lachte Sam, terwijl hij opkeek van zijn kaarten en hij voegde er in het Hebreeuwsch bij: „Gezegend
Gij, o God, die mij niet tot een vrouw heeft gemaakt."
„Nou, nou," zeide David, vroolijk zijn hand leggend
op Sam's mond, „zeg eens, geen Hebreeuwsch meer,
herinner je wat laatst gebeurde. Misschien is daar ook
een geheimzinnige beteekenis in en blijkt het dat jeje
weer tot iets verbonden hebt, voordat je het zelf weet."
„Je zult me toch niet beletten de taal van mijn vade-
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ren te spreken," hijgde Sam, die een vroolijk operadeuntje ging fiuiten, zoodra de druk van zijn mond
verwijderd was.
„Milly, Lea," riep Malke. „Kom eens naar mijn
visch kijken. Zoo'n metsiah (koopje)! Zie, zeleeftnog!"
„Het zijn prachtstukken, moeder," zeide Lea, die
met de mouwen half opgestroopt binnen kwam, de
goedgevormde blanke armen vreemd afstekend bij de
grove roode handen.
„0, moeder, ze leven nog!" zeide Milly, die over
haar zusters schouder heen keek.
Beiden wisten door bittere ervaring, dat hun moeder
zichzelf voor een kenner van visch hield.
„En hoeveel denk je, dat ik er voor gaf?" ging
Malke triomfantelijk voort.
„Twee pond en tien shilling," zeide Milly.
Malke knipoogde en zij schudde het hoofd.
„Twee pond, vijftien," zeide Lea op den toon van
iemand, die denkt dat ze het nu geraden heeft.
Maar Malke bleef het hoofd schudden.
„Zeg Michel, wat denk je dat ik voor dat heele
zoodje gaf?"
„Schoppen!" zeide Michel.
„Wees niet mal, Michel," zeide Malke knorrig. „Kijk
eens hier."
„Wat blief? O," zeide Michel van zijn kaarten opziend. „Zeur niet moeder. Ik heb gewonnen."
„Michel," donderde Malke. „Kijk eens naar de visch.

207

Hoeveel denk je dat ik voor dat mooie zoodje gaf!
Zie eens, ze leeft nog!"
„Hum, ja/' zeide Michel zijn saamgestelden kurketrekker uit zijn zak halend en er weer in latende glijden; „drie guinjes?"
„Drie guinjes!" lachte Malke goedgeluimd verachtelijk. „ Gelukkig dat ik jou niet voor me naar de markt
laat gaan!"
, Ja, hij zou mooi afgezet worden!" zeide Sam Levine
spottend.
„Ephraim, wat denk je dat ik voor deze visch betaalde? Je moet goedkoop raden, hoor!"
„Ik weet het niet, moeder," antwoordde de knipoogende Pool gedwee, „drie pond misschien, als u
goedkoop kocht."
Samuel en David op hun beurt ondervraagd, kwamen
respectievelijk tot twee pond vijf en twee pond. Na
aldus aller aandacht op zich te hebben gevestigd,
riep Malke:
„Dertig shilling!"
Zij kon de verzoeking niet weerstaan de vijf shilling
er af te laten. Iedereen haalde diep adem.
„ Tu, tu, tu /" riepen alien in koor. „ Wat een metsiah /"
„Sam," zeide Ephraim onmiddellijk daarop, „jij
keerde de aas."
Milly en Lea gingen weer naar de keuken.
Die terugkeer tot het gewone leven was een beetje
al te vlug en deed Malke denken dat de bewondering

208

voor haar koopje slechts oppervlakkig was. Een beetje
uit haar humeur, keerde zij zich om en zij zag Esther,
die nog altijd beteuterd achter haar stond. Zekleurde,
want ze wist dat het kind haar een leugen had hooren
zeggen.
„Waarop wacht je nog?" sprak ze ruw in het jiddisj.
„Na, daar heb je een pepermuntje."
„Ik dacht of u me nog voor iets anders zou kunnen gebruiken," zeide Esther blozend, terwijl ze het
pepermuntje voor Ikey aannam. „En ik
ik..,."
„Nou, spreek op, ik zal je niet bijten." Malke bleef
jiddisj spreken, hoewel het kind haar in het Engelsch
antwoordde.
„Ik
ik
niks," stotterde Esther zich omkeerend.
„Zeg eens, kijk me aan, kind," zeide Malke, haar
hand leggend op het stijf afgewend gelaat van het
meisje. „Wees niet zoo humeurig; je moeder was net
zoo; ze wilde me wel opeten als ik maar even zei dat
je vader niet de man voor haar was en dan placht ze
een week later nog te sjmollen en te mokken. Goddank
is hier niemand zoo. Ik zou het geen dag kunnen uithouden met menschen met zulk een slecht humeur.
Haar humeur bracht haar in het graf; hoewel, als je
vader zijn moeder niet uit Polen had laten komen, zou
mijn arme nicht misschien vanavond mijn visch hebben
thuis gebracht en niet jij. Arme Gittele, ole besjobm /
Kom, zeg me wat er aan schort, anders wordt je
doode moeder boos op je."

209

Esther wendde het hoofd af en mompelde: „Ik
dacht, of u me misschien de drie shilling en zeven en
een halven stuiver zoudt willen leenen!"
„Leenen!" riep Malke uit. „Je zou het immers nooit
kunnen teruggeven?"
„0 ja," verzekerde Esther. „Ik heb hoopen geld op
de bank."
„Wat zeg je, op de bank?" hijgde Malke.
„Ja, ik kreeg een prijs van vijf pond op school en
daar zal ik het u van teruggeven."
„Daar vertelde je vader me nooit iets van!" zeide
Malke. „Dat hield hij stil. Hij is wel op ende op een
schnorrer/"

„Mijn vader heeft u na dien tijd niet gesproken,"
zeide Esther driftig. „Als u bij hem was gekomen
toen hij sjivah (treurend) zat voor Benjamin, ole besjolom,
zou u het geweten hebben."
Malke werd zoo rood als een kraal. Mozes had
Salomon rondgezonden bij de misjpoche (familie), om
hen kennis te geven van zijn verlies, maar in een tijd,
waarin zelfs de gewone kennissen het een plicht achten
(gewapend met harde eieren, een pond suiker, of een
ons thee) een bezoek te brengen aan de treurenden,
die een week lang op den grond moeten zitten, was
niemand van de familie komen opdagen. Mozes nam
dat goedig genoeg op, maar zijn moeder hield vol, dat
zulk een verzuim van het Zacharia-plein nimmer zou
zijn gepleegd, indien hij een andere vrouw had getrouwd.
Kinderen van het Ghetto. II.
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En voor eenmaal was Esther het met haar grootmoeder eens, zoo niet met de manier, waarop deze haar
gevoelens uitdrukte.
Maar dat het kind het hoofd der familie nu haar
verzuim durfde te verwijten, was iets dat Malke niet
kon verdragen, vooral omdat zij niets tot haar verdediging zeggen kon.
„Jou onbeschaamde prij!" riep zij heftig. „Je vergeet tot wie je spreekt!"
„Nee," antwoordde Esther „U is mijn vaders nicht
en daarom had u hem juist behooren te bezoeken."
„Ik ben je vaders nicht niet, de Hemel beware me!"
riep Malke. „Ik was je moeders nicht — God zij
haar genadig — en het verwondert me niet dat ze
door jelui bij elkaar in haar graf werd gedreven.
Ik ben Goddank geen familie van een van jelui en
van vandaag af trek ik de handen van jelui af, jelui
ondankbaar volk! Voor mijn part laat je vader jelui
allemaal met lucifers op straat loopen; ik zal niks
meer voor jelui doen!"
„ Ondankbaar!" zeide Esther driftig. „Wat hebt u
dan ooit wel voor ons gedaan? Toen mijn moeder
leefde, liet u haar uw vloeren schrobben en uw glazen
wasschen, alsof ze een Iersche was."
„Brutaal nest!" riep Malke bijna van woede stikkend.
„Wat ik voor jelui heb gedaan? Wel . . . wel . . .
ik . . . ik, onbeschaamde meid! Zoover is het met
het Juda'isme in Engeland gekomen! Zijn dat de ma-
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nieren en de godsdienst, die ze je op school leeren?
Wat, ik . . . . , onbeschaamde! Op dit oogenblik nog
heb je een shilling van mij in de hand!"
„Daar dan!" zeide Esther en wierp het geldstuk
op den grond, waar het vroolijk rondrolde gedurende
een vreeselijk oogenblik van menschelijk zwijgen. De
in rookwolken gehulde kaartspelers keken eindelijk op.
„H6, h6? Wat beteekent dat, kleine meid?" vroeg
Michel. „Wat maakt je zoo ondeugend?"
Het eenige antwoord was een hysterisch snikken.
In de bitterheid van dit oogenblik haatte Esther de
geheele wereld.
„Je moet niet zoo huilen," zeide David Brandon
vriendelijk.
Esther, wier schouders krampachtig op en neer
gingen, legde de hand op de klink van de deur.
„Moeder, wat is er aan de hand met het meisje?"
vroeg Michel.
„Ze is mesjogghe," zeide Malke — „stapel gek!"
Ze zag bjeek en sprak als in zelfverdediging. „Ze is
zoo'n sjlemiel, dat ze haar beurs op de Laan verloor;
ik ontmoette haar badende in tranen en ik liet haar
mijn visch naar huis dragen en gaf haar een shilling
en een pepermuntje en je ziet hoe ze tegen me uitvaart — je ziet het!"
„Arme kleine!" zeide David hartelijk. „Kom eens
hier mijn kind! Kom bij me!"
Esther verroerde zich niet.

212

„Kom hier," herhaalde hij vriendelijk. „Zie, ik zal
je verlies goed maken. Neem de pot, ik heb die zooeven
gewonnen en zal die dus niet missen."
Esther snikte nog luider, maar ze kwam niet.
David stond op, nam het zilvergeld in zijn hand,
ging tot Esther en liet het in haar zak glijden. Michel
stond ook op en voegde er een halve kroon bij en de twee
andere mannen volgden zijn voorbeeld. Toen deed David
de deur open, schoof haar zachtjes naar buiten, zeggend:
„Daar nou, maak dat je weg komt, liefje, en pas
voortaan beter op voor zakkenrollers."
Al dien tijd had Malke stokstijf gestaan, met de
waardigheid van een smerig terra cotta-standbeeld.
Maar voor dat de deur achter Esther had kunnen
dichtvallen, snelde zij naar haar toe en greep haar bij
den kraag van haar jurk.
„Hier met dat geld!" riep zij.
Half gehypnotiseerd door het verwoede donkere
gezicht, bood Esther geen tegenstand, terwijl Malke
haar zak leegde — minder handig dan de eerste operateun
Malke telde al het geld uit.
„Zeventien shilling en zes stuiver," sprak ze met een
verschrikkelijke stem. „Hoe durf je al dat geld van
vreemden aannemen, volslagen vreemden! En mijn kinderen, die me voor mijn eigen familie tot schande maken!"
Met kracht wierp zij het geld op de schaal, nam een
goudstuk uit haar zak en drukte dat het verbaasde kind
in de hand.
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„Daar!" riep ze, „houd dat goed vast. Het is een
sovereign en als ik je ooit er op betrap, dat je in dit
huis geld van iemand anders aanneemt dan van je moeders eigen nicht, trek ik voorgoed de handen van
je af. Ga nou, meer kan ik je niet geven en je behoeft
dus niet te wachten. Goeien avond en zeg aan je vader
dat ik hem een prettigen jomthov toewensch en ik hoop
dat hij niet meer kinderen zal verliezen."
Zij drong het kind het plein op en smeet de deur
achter haar toe en Esther ging half verbijsterd haar
reusachtige inkoopen doen, met een heimelijk gevoel
van zaligheid, zich vaag verontschuldigend tegenover
haar vader en zijn Voorzienigheid.
Malke bukte, nam den kleereborstel van de zijtafel
en stak zwijgend schuin het plein over.
Er was een oogenblik van angstig zwijgen; de donder
was ingeslagen; het feestelijk geluk van twee huishoudingen zweefde in de weegschaal. Michel bromde iets
ongeduldig en volgde toen zijn vrouw.
„Hij is een verschrikkelijke gek," zeide Ephraim;
„ik zou haar mores leeren voor haar slecht humeur."
De kaartpartij werd in verwarring opgebroken. David
Brandon ging heen en dwaalde doelloos rond, zalig in
het bewustzijn van een goede daad, die slechts schijnbaar slechte gevolgen had gehad. Zijn voeten droegen
hem naar Hanna's huis. Alle ramen waren verlicht.
Het hart deed hem zeer bij de gedachte, dat zijn mooi
heerlijk meisje zich daar achter den drempel bevond
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dien hij nooit had overschreden. Hij stelde zich haar
liefdevolle oogen voor, want stellig dacht zij aan hem
zooals hij aan haar. Hij haalde zijn horloge uit; het
was bij half negen. Zou het zoo ongepast zijn een bezoek te brengen ? Tweemaal ging hij heen. Den derden
keer klopte hij, ten spijt der „convenances", aan de deur,
terwijl zijn hart bijna even luid klopte.

HOOFDSTUK XXIV.
DE SCHADUW VAN HET GELOOF.

Het dienstmeisje, dat de deur open deed, keek, toen
zij hem zag, verlicht, want het had de rebbetzeen
kunnen zijn, terugkomend van de Laan met een hoop
inkoopen en een ophooping van slecht humeur. Zij
bracht hem naar de studeerkamer en een paar minuten
later kwam Hanna binnenvliegen, met een groot voorschoot aan en een geur van de keuken met zich voerend.
„Hoe durf je van avond komen!" zoo begon ze,
maar haar woorden stierven weg op zijn lippen.
„Wat gloeit je gezicht!" zeide hij, haar teeder in
de wangen knijpend. „Ik zie dat mijn kleintje blij is,
dat ze me weer terug heeft."
„Dat is het niet; het komt van het vuur. Ik bak
visch voor den jomthov," zeide zij met een blij lachje.
„En toch zeg je, dat je geen goede Jodin bent,"
zeide hij, ook lachend.
„Je had niet het recht me zoo te komen overvallen," pruilde ze, „smerig en met het haar in wanorde.
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Ik zie er niet naar uit om bezoekers te ontvangen."
„Noem je mij een bezoeker?" mopperde hij. „Te
oordeelen naar je uitzien, zou ik zeggen dat je altijd menschen kunt ontvangen. Je ziet er bepaald verrukkelijk uit."
Het gesprek werd nu een poosje minder verstaanbaar. Het eerste verschijnsel van terugkeerende rede
was haar vraag:
„Had je een goeie reis terug?"
„Het was een ruwe zee, maar ik kan er goed tegen."
„En de ouders van den armen jongen?"
„Ik schreef je immers over hen."
„Ja, maar zoo kort."
„Laat ons nu niet over dat onderwerp spreken; het
is te pijnlijk. Kom laat ik dien treurigen blik uit je
oogen wegkussen. Daar! Nou nog een; dat was
alleen voor het rechteroog, dat is er een voor het
linkeroog. Maar waar is je moeder?"
„0, jou slimmerd!" antwoordde zij. „ Alsof je niet
had gewacht totdat zij de deur uit was!"
„Op mijn woord van eer niet," zeide hij glimlachend.
„Waarom zou ik dat nou? Ik ben immers als schoonzoon aangenomen, klein dwaas bang ding! Wat was
dat een gelukkige inval van je ons geheim te verraden!
Kom, laat ik je daar nog een kus voor geven! Ja,
heusch, het moet. Je verdient het en hoeveel het me
ook kost, je zult beloond worden. Daar! En waar is
de oude heer? Ik moet zijn zegen krijgen en ik wou
dat dat al achter den rug was?"
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„Het is wat waard dien te krijgen, dat verzeker ik
je; spreek dus met meer eerbied," zeide Hanna meer
dan half in ernst.
„Jij bent de beste zegen, dien hij mij geven kan
en die is waard — ik zou den prijs niet durven schatten."
„Het is niet in je branche?"
„Dat weet ik niet; ik heb veel handel in juweelen
gedreven. Maar waar is dan toch de rebbe?"
„ Boven in de slaapkamers, om het gomets (gedeesemde) bij elkaar te zoeken. Zie je, dat laat hij aan
geen ander over. Hij kruipt onder alle bedden, zoekt
met een kaars naar kruimels, en kijkt in alle kasten
en in de zakken van mijn japonnen. Gelukkig bewaar
ik je brieven daar niet. Ik hoop maar niet, dat hij iets
in brand zal steken; eens deed hij dat. En een jaar —
o, het was zoo vermakelijk! — nadat hij alles onderstboven had gehaald, stel je zijn schrik voor toen hij
midden in de Paaschweek een broodkruimel vond —
waar denk je? In zijn Paaschgebedenboek. Maaro!" —
met een gilletje — „jou ondeugende jongen! Ik vergat het heelemaal." Zij pakte hem bij de schouders
en keek langs zijn jas. „Heb je geen kruimels meegebracht? Deze kamer is al Peisachdik."
Hij keek twijfelachtig.
Zij duwde hem naar de deur. „Ga naar buiten en
schud je eens goed uit over den drempel, anders
moeten we de kamer weer heelemaal over nieuw
schoonmaken."
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„Als je blieft niet!" protesteerde hij. „Ik mocht
nog wat anders uitschudden."
„Wat?"
„Den ring."
Zij slaakte een zuchtje van voldoening.
„0, heb je er een meegebracht?"
„Ja, ik kocht hem op reis. Ik dacht heusch dat je
me in zoo'n haast naar het vasteland stuurde, om
zeker er van te zijn dat de engagementsring uit
Duitschland zou komen. Hij heeft een ruwen overtocht gehad, die ring. Het voordeel van ringen te
koopen in Duitschland is, denk ik, dat je zeker kunt
zijn geen Parijsche diamanten te krijgen — ze zijn
zoo innig vaderlandslievend, de Duitschers. Daar deed
je het immers om, Hanna?"
„0 laat me den ring zien en praat niet zooveel!"
zeide ze glirnlachend.
„Neen," zeide hij om haar te plagen; „ik waag
niets meer. Voor alle zekerheid zal ik wachten, totdat
je vader en moeder me in hun armen hebben gesloten.
De Wet der rabbijnen is zoo vol valstrikken; ik zou
je vinger op de een of andere manier kunnen aanraken en dan waren we getrouwd. En als je ouders
dan toch nog „n een" zeiden . . . "
„Dan zouden we ons zoo goed mogelijk in het
leelijke geval moeten schikken," vulde zij lachend aan.
„Dat is allemaal goed en wel," ging hij schertsend
voort, „maar het zou een mooie geschiedenis wezen!"
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„Hemel!" riep zij uit, „dat zal het zijn; de visch
zal heelemaal verbrand wezen." En zij vloog naar de
keuken, door haar minnaar achterna gezeten. Daar,
zich niet bekommerend om de verwondering van de
meid, gaf David Brandon zijn oogen den kost aan de
mooie incarnatie van Joodsche huiselijkheid, het type
van Israel's vestaalsche maagden, bedienaren van den
haard. Het was een zeer prettige keuken. De rechtbanken schitterden van blinkend gereedschap en de
donkerroode gloed van de houtskolen, waarop de
visch in haar bad van olie siste en knetterde, gaf
aan het vertrek iets intens vredigs, gezelligs en behaaglijks. In zijn verbeelding bracht David de keuken over
naar zijn toekomstige woning en hij duizelde bijna bij
de gedachte, dat hij zulk een tooverland alleen met
Hanna zou bewonen. Hij had heel wat rondgezwalkt,
niet altijd onschuldig, maar de zucht naar een goed
geordend leven zat hem diep in het hart. Zijn verleden
scheen hem vreugdelooze dwaasheid en kille ledigheid
toe. Hij voelde zijn oogen vochtig worden, terwijl hij
keek naar het reine meisje dat zich aan hem wilde
geven. Hij was niet nederig, maar een oogenblik vroeg
hij zich af, of hij wel het hem aanvertrouwde goed
verdiende en er was iets eerbiedigs in de wijze, waarop
hij haar de haren streelde. Een oogenblik later was
het bakken afgeloopen en de inhoud van de braadpan
werd netjes gevoegd bij den schotel. Toen hoorde
men rebbe Sjmoel van de keukentrap af om Hanna
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roepen en het minnend paar keerde terug naar de
bovenwereld. De rebbe had een schralen oogst van
kruimels in een bruin papier en wilde dat Hanna het
veilig zou wegbergen tot den volgenden morgen, als
wanneer, om dubbel zeker te zijn, nog een laatste
onderzoekingstocht naar deesem zou worden ondernomen. Hanna nam het pakje in ontvangst en stelde
haar verloofde voor.
Rebbe Sjmoel had hem natuurlijk eerst den volgenden morgen verwacht, maar hij verwelkomde hem zoo
hartelijk als Hanna slechts kon verlangen.
„De Allerhoogste zegene u!" zeide hij met zijn
prettig vreemd accent. „Wees voor mijn Hanna een
even goede man, als zij voor u een goede vrouw zal zijn."
„U kunt mij vertrouwen, rebbe Sjmoel," zeide
David, terwijl hij zijn groote hand warm drukte.
„ Hanna zegt, dat u een zondaar in Israel is/' zeide
de rebbe schertsend, hoewel er iets bezorgds was in
zijn stem. „Maar ik veronderstel, dat u een kosjer huis
zult houden."
„Wees gerust, meneer," zeide David hartelijk. „We
moeten dat wel, al ware het alleen om het genoegen te
hebben d^t u nu en dan bij ons eet."
De oude man klopte hem zachtjes op den schouder.
„0, u zult spoedig een goeie Jood worden," zeide
hij. „Mijn Hanna zal het u leeren, God zegene haar!"
De stem van rebbe Sjmoel werd een beetje -schor. Hij
bukte en kuste Hanna op het voorhoofd. „Ik was zelf
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een beetje link (lauw), voordat ik met mijn Simche
trouwde," voegde hij er bemoedigend bij.
„Nee, nee," zeide David het knipoogje van rebbe
Sjmoel met een glimlach beantwoordend. „Ik wed dat
u nooit een mitswoh (gebod, of goede daad) verzuimde,
zelfs toen u nog niet getrouwd was."
„Ja wel," antwoordde de rebbe, lachend, „want toen
ik niet was getrouwd, was ik het voorschrift om te trouwen niet nagekomen, ziet u?"
„Is trouwen dan een mitswoh ?" vroeg David lachend.
„Wel zeker. In onzen heiligen godsdienst is alles
wat een man behoort te doen een mitswoh, ook al is
het prettig."
„0, dan moet ik zeker wat goeds hebben gedaan,"
zeide David lachend, „want ik heb mij altijd geamuseerd. Heusch, het is toch nog zoo'n slechte godsdienst
niet."
„Een slechte godsdienst!" herhaalde rebbe Sjmoel
levendig. „ Wacht tot u er de proef mee hebt genomen.
Blijkbaar heeft u nooit de rechte opleiding gehad. Leven
uw ouders nog?"
„Neen, beiden stierven toen ik een kind was," zeide
David, die ernstig werd.
„Dat dacht ik wel," zeide rebbe Sjmoel. „Gelukkig
stierven Hanna's ouders niet." Hij lachte om zijn eigen
woorden en Hanna nam zijn hand en drukte die teeder. „0, alles zal terecht komen," zeide de rebbe met
een karakteristieke uitbarsting van optimisme. „God is
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goed, in den grond heb je een goed Joodsch hart,
David, mijn zoon. Hanna krijg den jomthovdikken wijn.
We zullen een glaasje drinken op jelui mazzel thov en
ik hoop dat je moeder tijdig terug zal zijn, om mee
te doen."
Hanna snelde naar de keuken; zij gevoelde zich
gelukkiger dan ze ooit in haar leven was geweest. Zij
stortte eenige traantjes, lachte een beetje en treuzelde
een beetje, om weer tot kalmte te komen en de twee
mannen den tijd te laten elkaar een beetje te leeren
kennen.
„Hoe is Hanna's ex-echtgenoot?" vroeg de rebbe
met een knipoogje, want alles werkte mee, om hem
zoo dartel te maken als een veulen. „Ik hoor dat
hij een vriend van je is."
„We zaten samen op de schoolbanken, meer niet.
Maar, vreemd genoeg, ik heb juist straks een uur met
hem doorgebracht. Hij is heel wel," antwoordde David
glimlachend. „ Hij is op het punt van te hertrouwen."
„Natuurlijk met zijn eerste liefde?" zeide de rebbe.
„Ja, daartoe keert men altijd weer terug," zeide
David lachend.
„Heel goed, heel goed!" zeide de rebbe. „Ik ben
blij dat er geen onaangenaamheden van zijn gekomen."
„Hoe kon dat? Lea wist dat het maar een grap
was. Eind goed, al goed; misschien trouwen we wel
op denzelfden dag en loopen we gevaar voor een tweede
verwisseling. Ha, ha, ha!"
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„Wil je dan zoo gauw trouwen?"
„Ja; er zijn onder ons te veel lange engagementen
en ze gaan daarom dikwijls af."
,Je hebt dus de middelen om te trouwen?"
„0 ja, ik kan u laten zien
"
De oude man maakte een afwerend gebaar.
„Ik begeer niets te zien; mijn kind moet behoorlijk
kunnen worden onderhouden, dat is al wat ik verlang.
Wat doe je voor den kost?"
„Ik heb in de Kaap een beetje geld gemaakt en nu
denk ik een zaak te gaan beginnen."
„Wat voor zaak?"
„Dat heb ik nog niet bepaald."
„Je zult toch niet op Sjabbes openen?" zeide de
rebbe bezorgd.
David aarzelde een oogenblik. Voor sommige zaken
is Sjabbes de beste dag; maar hij gevoelde, dat hij
niet radikaal genoeg was, om met opzet den Sabbath
te schenden en sinds hij er over dacht zich te vestigen,
was zijn godsdienst iets meer wezenlijks voor hem
geworden. Bovendien, hij moest ter wille van Hanna
iets opgeven.
„Wees niet bang, meneer," zeide hij vroolijk.
Rebbe Sjmoel drukte hem zwijgend dankbaar de hand.
„U moet niet denken dat ik heelemaal een verlorene
ben," ging David voort na een oogenblik van aandoening. „U herinnert u het niet, maar als kind kreeg
ik heel wat zegeningen en halve stuivers van u. Ik
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denk dat ik in dien tijd om de laatsten het meest gaf."
Hij lachte, om zijn ontroering te verbergen.
Rebbe Sjmoel straalde. „Is het heusch?" vroeg hij. „Ik
kan me je niet herinneren. Maar och, ik bensjte (zegende)
ook zooveel kinderen. Je komt natuurlijk morgenavond
aan den Seder (Paaschavond-viering) en over Hanna's
kookkunst oordeelen? Je bent nu van de familie."
„Gaarne zal ik met u sederen," antwoordde David,
die zich meer en meer tot den lieven ouden man aangetrokken gevoelde.
„Naar welke Sjoel ga je met Paschen? Ik kan je een
plaats in de mijne bezorgen, als je er nog geen hebt."
„Dank u, maar ik beloofde meneer Birnbaum in de
kleine Synagoge te komen, waarvan hij president is.
Ze schijnen daar gebrek aan kohenim (priesters) te
hebben en hebben me, denk ik, noodig, om de gemeente
te zegenen."
„Wat?" riep rebbe Sjmoel haastig, „ben je een kohen ?"
„Ja zeker. Op den laatsten Verzoendag moest ik in
de Transvaal de gemeente zegenen. U ziet dus dat ik
alles behalve een zondaar in Israel ben." Hij lachte,
maar zijn lach stierf plotseling weg. Rebbe Sjmoel's
gelaat was wit geworden en zijn handen trilden.
„Wat schort er aan? U is ziek," riep David.
De oude man schudde het hoofd. Toen sloeg hij
met de vuist tegen het voorhoofd. „Ack Gott /" riep
hij. „Waarom deed ik niet tevoren onderzoek? Maar
Goddank, dat ik het nog bijtijds weet!"
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„Wat weten?" zeide David, die dacht dat de oude
man zijn verstand verloor.
„Mijn dochter kan niet met je trouwen," zeide rebbe
Sjmoel, met gedempte, trillende stem.
„He? Wat?" vroeg David ontsteld.
„Het is onmogelijk."
„Waar praat u toch van, reb Sjmoel?"
„Je bent een kohen. Hanna kan niet met een kohen
trouwen."
„Niet met een kohen trouwen ? Ik dacht dat zij Israel's
aristocratie waren."
„Juist daarom. Een kohen kan niet trouwen met een
gescheiden vrouw."
Het was nu aan de beurt van den jongen man te
trillen. Zijn hart klopte onstuimig. Hoewel hij het niet
begreep, gaf Hanna's vroegere geschiedenis hem een
akelig voorgevoel van lastige verwikkelingen.
„Wilt u daarmee zeggen, dat ik niet met Hanna
trouwen kan?" vroeg hij bijna fluisterend.
„ Aldus is de Wet. Een vrouw, die gett (een scheidbrief)
heeft gehad, mag niet trouwen met een kohen"„Maar u zult toch Hanna niet een gescheiden vrouw
noemen?" riep hij mefheesche stem.
„Hoe kan ik anders? Machtigde de Bets Din (rechtbank) niet tot de echtscheiding ?"
„Groote God!" riep David uit. „Dan heeft Sam ons
leven verwoest." Hij stond een oogenblik verbijsterd
van schrik, zijn best doende den lastigen knoop te
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vatten. Toen barstte hij uit: „Dat is een van uw verwenschte rabbinale wetten; dat is geen Judai'sme, niet
het echt Judai'sme. God maakte nimmer zulk een wet?"
„Stil!" sprak rebbe Sjmoel gestreng. „Het is de heilige touroh. Het is niet van een der rabbis, waarvan
je spreekt als een epicureeer. Het staat in Leviticus
XXI, 7.
man is
Gij zult
van uw

„ Ook zullen zij geen vrouw nemen, die door haar
heengezonden; want hij is heilig voor zijn God.
hem daarom heiligen, want hij offert het brood
God".

Een oogenblik was David door de aanhaling verpletterd; de Bijbel was nog altijd een gewijd boek voor
hem. Toen riep hij verontwaardigd:
„Maar God kan nooit hebben bedoeld dat in een
geval als dit toe te passen!"
„Wij moeten Gods wet gehoorzamen," zeide rebbe
Sjmoel.
„Dan is het des duivels wet!" riep David, alle
zelfbeheersching verliezend.
Het gelaat van den rebbe werd donker als de nacht.
Er was een oogenblik van akelig zwijgen.
„Daar ben ik vader," zeide Hanna, die kwam aanzetten met wijn en een paar glazen, die zij netjes had
schoongemaakt. Toen hield zij op, slaakte een kreet en
liet bijna het blaadje vallen. „Wat schort er aan? Wat
is er gebeurd?" vroeg zij angstig.
„Neem den wijn weg — er zal van avond op niemands gezondheid worden gedronken," zeide David ruw.

„Mijn God!" zeide Hanna van wier wangen al de glans
van het geluk vlood. Zij zette het blaadje neer op de
tafel en snelde naar haar vader. „Wat is er gebeurd,
zeg, vader?" riep zij. „U hebt toch geen twist met hem
gehad?"
De oude man bleef zwijgen. Het meisje keek smeekend van den een naar den ander.
„Neeii, het is erger dan dat," sprak David koud en
hard. „Je herinnert je je huwelijk voor de grap met
Sam?"
„Ja! Genadige Hemel! Ik begrijp het al. Er was in
den gett iets niet in orde?"
Haar verdriet op de gedachte hem te zullen verliezen was zoo merkbaar, dat hij een beetje kalmer werd
gestemd.
„Neen, dat is het niet," zeide hij zachter. „Maar
die gezegende godsdienst van ons beschouwt je als een
gescheiden vrouw en daarom kun je niet met mij trouwen, omdat ik een kohen bent."
„Niet met je trouwen, omdat je een kohen bent?"
herhaalde Hanna op haar beurt verbijsterd.
„Wij moeten de touroh gehoorzamen," zeide rebbe
Sjmoel weer, met zachte plechtige stem. „Het is je
vriend Levine die gedwaald heeft, niet de touroh."
„De touroh kan een eenvoudige grap niet zoo wreed
laten boeten," zeide David. „En dat nog al door onschuldigen."
„Met heilige dingen moet men niet spotten," zeide

de oude man op vasten toon, hoewel vol sympathie en
medelijden. „Op zijn hoofd komt de zonde, op zijn
hoofd komt de verantwoordelijkheid."
„Vader", riep Hanna met doordringende stem, „is
er niets aan te doen?"
De oude man schudde treurig het hoofd.
Het mooie gezichtje was bleek, van een smart te
groot voor tranen. De schok was te plotseling, te vreeselijk. Hulpeloos zonk zij op een stoel neer.
„Er moet iets gedaan worden, er zal iets gedaan worden," sprak David met donderende stem. „Ik zal een
beroep doen op den opperrabbijn."
„En wat kan hij doen? Kan hij buiten de touroh om
gaan?" zeide rebbe Sjmoel klagend.
„Dat zal ik niet van hem vragen. Maar als hij een
grein gezond verstand heeft, dan zal hij inzien, dat ons
geval een uitzondering is en dat de Wet daarop niet
van toepassing is,"
„De Wet weet niet van uitzonderingen," zeide rebbe
Sjmoel zacht, en hij haalde in het Hebreeuwsch aan :
„De Wet Gods is volmaakt, zij verlicht de oogen."
Weest geduldig lieve kinderen, in uw droefheid. Het
is de wil van God. De Heer geeft en de Heer neemt.
Loof den naam des Heeren!"
„Niet ik," zeide David barsch. „Maar zie, Hanna
is flauw gevallen !"
„Neen, het is niets," zeide Hanna mat, terwijl zij
de oogen opsloeg, die zij gesloten had. „Maarspreek
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niet zoo stellig, vader. Raadpleeg nogeens uw boeken.
Misschien maken zij een uitzondering voor zulk een
geval."
De rebbe schudde mistroostig het hoofd.
„Reken daarop niet," zeide hij. „Geloof me, Hannalief, als er een straaltje hoop was, zou ik het niet voor
u verbergen. Wees een goed kind en draag uw leed
als een echt Joodsch meisje. Vertrouw op God, mijn
kind. Hij doet alles om bestwil. Kom, verman je! Zeg
David, dat je altijd zijn vriendin zult zijn en dat je
vader hem lief zal hebben, alsof hij inderdaad zijn zoon
ware."
Hij ging tot haar en raakte haar teederlijk aan. Hij
voelde hoe ze krampachtig schokte.
„Ik kan niet vader," riep zij gesmoord. „Ik kan niet,
verlang dat niet van me."
David leunde in ijzig zwijgen tegen de tafel, die vol
lag met handschriften. De harde versteende gezichten
van oude rabbi's schenen hem van de muren dreigend
aan te staren en hij gaf hen hun blik met interest weer.
Zijn hart was vol bitterheid, verachting en verzet. Wat
een troep verachtelijke ijveraars moesten zij alien geweest zijn! Rebbe Sjmoel bukte zich over zijn dochter
heen en nam haar hoofd in zijn trillende handen. Haar
oogen waren weer gesloten, haar borst ging ingeluidloos snikken op en neer.
„Houd je zooveel van hem, Hanna?" fluisterde de
oude man.
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Haar snikken antwoordden voor haar, door luider
te worden.
„Maar je hebt je geloof toch nog meer lief, mijn
kind?" mompelde hij angstig. „Dat zal je vrede
schenken."
Haar snikken gaven hem geen zekerheid. En weldra
werd hij er ook door aangestoken.
„0, God, o God!" jammerde hij. „Welke zonde
heb ik bedreven, dat Gij mijn kind zoo straft!"
„God heeft geen schuld," barstte David eindelijk
los, „maar uw eigen dwaas gefemel! Is het niet genoeg,
dat uw dochter niet met een Christen begeert te trouwen?
Wees dankbaar daarvoor, oude man, en zet al dat
verouderd bijgeloof aan een kant. Wij leven in de
negentiende eeuw."
„En wat dan nog?" zeide rebbe Sjmoel ook opstuivend. „De touroh is eeuwig. Dank God dat je
jong en gezond en sterk bent en laster Hem niet, omdat
je niet alles kunt hebben wat je hart begeert."
„Wat mijn hart begeert!" antwoordde David. „Meent
u dat ik alleen aan mijn eigen lijden denk? Zie uw
dochter en bedenk wat u haar aandoet voor het te
laat is."
„Is het aan mij te doen, of te laten?" vroeg de oude
man. „Het is de touroh. Ben ik daarvoor aansprakelijk?"
„Ja," zeide David, bloot uit geest vanverzet. Toen
trachtte hij zichzelf te rechtvaardigen en zijn gelaat
werd door een plotselingen inval verhelderd. „Wie
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behoeft het ooit te weten? De maggid is dood. De
oude Hyams is naar Amerika gegaan, zooals Hanna
me heeft verteld. Duizend tegen 6en, dat Lea's familie
nooit van de bepaling in Leviticus heeft gehoord. En
zoo ja, dan is het nog duizend tegen een, dat ze er
aan denken in ons geval. Men moet een Talmudist
zijn als u, om er aan te denken Hanna als een gewone
gescheiden vrouw te beschouwen. En als ze er wel
aan dachten is het nog duizend tegen 6en, dat ze het
iemand zouden vertellen. U behoeft de trouwplechtigheid niet zelf te leiden. Laat haar door een ander worden
getrouwd — door den opperrabbijn zelf — en om dubbel
zeker te zijn, zal ik niet vertellen dat ik een kohen ben."
Als een stortvloed kwamen zijn woorden en de rebbe
werd voor een oogenblik er door overstelpt. En Hanna
sprong op met een hysterischen vreugdekreet:
„Ja, ja, vader, zoo komt alles terecht. Niemand
weet het. O, goddank, goddank!"
Er was een oogenblik van gespannen zwijgen. Toen
verhief de stem van den ouden man zich langzaam en
smartelijk.
„ Goddank," herhaalde hij. „Durf je den Heiligen
naam noemen, op het oogenblik dat je voorstelt hem
te ontheiligen? Vraag je van mij, je vader, rebbe Sjmoel,
dat ik in zulk een ontheiliging zal toestemmen?"
„En waarom niet?" vroeg David boos. „Van wien
anders heeft de dochter recht genade te vragen, dan
van haar vader?"
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„God zij mij genadig!" kreunde de oude rebbe,
zijn gelaat met de handen bedekkend.
„Kom, kom!" zeide David ongeduldig, „wees verstandig. Het is toch niets uwer onwaardigs. Hanna
was nooit werkelijk getrouwd, zij kan dus nooit werkelijk gescheiden zijn. We verlangen alleen van u, dat
u de touroh gehoorzaamt naar den geest, in plaats
van naar de letter."
De oude man schudde vastberaden het hoofd. Zijn
gezicht was bleek en nat van tranen, maar de uitdrukking er van streng en plechtig.
„Denk eens aan!" ging David hartstochtelijk voort.
„Wat ben ik beter dan een andere Jood — dan u
bijvoorbeeld — dat ik geen gescheiden vrouw zou
mogen trouwen!"
„ Het is de Wet. Gij zijt een kohen — een priester."
„Een priester — ha, ha, ha," lachte David bitter.
„Een priester — in de negentiende eeuw! En de
Tempel is tweeduizend jaren geleden verwoest!"
„Hij zal, met Gods hulp, worden herbouwd," zeide
rebbe Sjmoel. „Wij moeten ons daarvoor bereid houden."
„0 ja, ik zal bereid zijn, ha, ha, ha! Een priester!
Heilig voor God! Ik, een priester, ha, ha, ha! Weet
u waar mijn heiligheid in bestaat? In het 'eten van
tereifoh (onrein) vleesch en in het gaan naar de sjoel,
een paar keer in het jaar! En ik, i k ben te heilig om
uw dochter te trouwen! O, het is kostelijk!"
Hij barstte in een onbedwingbaar gelach uit, terwijl
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hij zich in akelige vroolijkheid op de knieen sloeg.
Zijn lach klonk vreeselijk. Rebbe Sjmoel beefde van
hoofd tot voeten. Hanna's gezicht was betrokken en
wit; ze scheen in de hoogste mate overspannen. Er
volgde een stilte, nauwelijks minder vreeselijk dan
David's lachen.
„Een kohen T barstte David andermaal los, „een
heilige, nieuwerwetsche kohen! Weet u dat de jongens
van ons priesters zeggen, als we u, de gewone menschen, zegenen ? Zij zeggen dat men blind wordt, wanneer men ons aanziet, terwijl we die heilige taak verrichten, en dat men sterft als men dat voor den tweeden
keer doet. Een mooie geschiedenis, he? Ha, ha, ha,
u is al blind, rebbe Sjmoel! Pas op, kijk niet nogeens
naar me, of ik zal beginnen met u te zegenen. Ha,
ha, ha!" Andermaal een vreeselijk zwijgen. „Komaan!"
hernam David, wiens bitterheid in ironie overging.
„ Aldus is het eerste offer, dat de priester geroepen is
te brengen, uw dochter. Maar ik doe het niet, rebbe
Sjmoel, let op mijn woorden; ik doe het niet, voordat
zij zelf haar keel onder het mes houdt. Als zij en ik gescheiden worden, moet u en u alleen de schuld dragen. U zult het offer moeten brengen."
„Ik zal doen wat God mij beveelt," zeide de oude
man met een gebroken stem. „Wat is het bij hetgeen
onze voorouders leden voor hun God?"
„Jawel, maar u lijdt, naar het schijnt, bij volmacht,"
antwoordde David woest.
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„Groote God, denk je dat ik niet mijn leven zou
willen geven om Hanna gelukkig te maken?" stamelde
de oude man. „Maar God heeft den last op haar gelegd
en ik kan haar alleen helpen dien te dragen. En nu
moet ik je verzoeken heen te gaan; je doet mijn kind
nog maar meer verdriet."
„Wat zeg je Hanna, wil je dat ik zal heengaan?"
,,Ja, wat geeft het nou?" kwam hetfluisterend van
Hanna's witte trillende lippen.
„Mijn arm kind!" zeide de oude man vol medelijden.
Hij drukte haar aan zijn borst.
„Best," zeide David met een harde vreemde stem.
„Ik zie dat je je vaders dochter bent." Hij nam zijn
hoed op en keerde zich af van het paar, dat zich
treurig omvat hield.
„David!" Zij riep zijn naam met heesche jammerende stem en strekte haar armen naar hem uit. Hij
keerde zich niet om. „David!" schreeuwde zij. „Je zult
me toch niet verlaten?"
Hij keek haar zegevierend aan.
„0, je gaat dus met me mee. Je zult mijn vrouw
zijn?"
„Neen, neen — nu niet, nu niet. Ik kan je nu niet
antwoorden. Laat mij denken. Vaarwel lieveling,
vaarwel!"
Zij barstte in tranen uit, David nam haar in zijn
armen en kuste haar hartstochtelijk. Toen snelde hij
haastig heen.
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Hanna bleef schreien, terwijl haar vader haar hand
in zwijgend medelijden vasthield.
„0, uw godsdienst is wreed!" snikte zij.
„Hanna, Sjmoel, waar ben jelui?" klonk eensklaps
de stem van Simche opgewonden in de gang. „Kom
eens kijken naar de prachtige kippen die ik heb gekocht. En zulk een metsiah (koopje). Zij zijn het dubbele waard. O, wat een heerlijken jomthov (feestdag)
zullen we hebben!"

HOOFDSTUK XXV.
PAASCH-AVOND.

Mijlen van rechte straten ver in 't rond,
Vol drukte en haast, bespannen met een vlucht
Van bogen, daavrend onder trein-gerucht,
En tril-draad, die het nieuws aan 't land verkondt.
Krant-jongens schreeuwen luid van lijken-vond
Drank-tempels schittren schril in de avondlucht;
Het Strand lokt kijkers naar de laatste klucht —
't Is of 't moderne proza al poezie verslond.
Toch in tienduizend huizen viert verheugd
Het oude volk in dezen lente-nacht
Vrijheids-geboorte, met eerbied'ge vreugd,
Met grijzen ritus, vol van wondre macht,
Terwijl het zijns Gods Rijk op aard verwacht,
Als al 't verbleekte opglanst in nieuwe jeugd.

Voor een kind met een levendige verbeelding, als
Esther, was Seder-avond een verrukkelijke tijd. De
vreemde symbolieke gerechten — de bittere kruiden
en het zoete mengsel van appels, amandelen, kruiden
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en wijn; het gebraden been en het lam; het zoute
water en de vier bekers met rozijnenwijn; de groote
ongezuurde brooden met hun gespikkelde oppervlakte,
sommige bijzonder dik en gewijd; de bijzondere
Hebreeuwsche wijzen en gedichten met hun rijmen en
gelijke klanken; de eigenaardige plechtigheden met
hun treffende momenten, b.v. het dompelen van den
vinger in den wijn en het sprenkelen van de druppels
over den schouder, tot afwering van de tien plagen
van Egypte — cabalistisch tot twee honderd en vijftig
vermeerderd —; dat alles drong diep in ha&rbewustheid door en deed telkens het terugkeeren van Paschen
samenvallen met een stroom van blijde verwachtingen
en een besef van het bijzonder voorrecht, als een gelukkig Joodsch kind te zijn geboren. Wel is waar
bracht zij de viering slechts vaag in verband met de
geschiedenis, die daarin was bewaard, of met de vooruitzichten van haar ras. Het was als een verhaal uit
een sprookjesboek, die wonderdadige verlossing van
haar voorouders in den flauwen nevel der oudheid —
waar genoeg, maar daarom niet duidelijker beseft. En
toch, niet gemakkelijk te verbreken schakels werden
gesmeed met haar ras, dat op het positivisme is vooruitgeloopen, daar het de geschiedenis leven gaf door
er godsdienst van te maken.
De matzos, die Esther at, waren niet lekker; zij
waren grof, zoogenaamde tweede soort, want zelfs het
ongezuurde brood der liefdadigheid is niet uit den aard
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der zaak fijne kost; maar weinig smolt zoo heerlijk
op de tong als een stuk matzo, in goedkoopen rozijnenwijn gedoopt; het niet-conventioneele van de spijs maakte
het leven minder gewoon, schilderachtiger. Onschuldige
Ghetto-kinderen, in wier bestaan de eindelooze reeks
van vasten en feesten, van verboden en beyolen genoegens, van wisselende soorten van spijs afwisseling en
verlichting bracht! Opgesloten binnen een paar nauwe
ongezellige en sombere, modderige en kwalijk riekende
straten, gevangen in sombere huizen, omringd door
leelijke en neerdrukkende tooneelen en geluiden, ontleende de kinderlijke geest glans en kleur aan zijn eigen
innerlijk licht en de alchemie der jeugd kon toch haar
lood in goud omzetten. Geen prinsesje van een sprookjeshof kon meer belang stellen, meer behagen scheppen
in het leven dan Esther, als ze aan de Seder-tafel zat,
terwijl haar vader — niet langer een slaaf in Egypte
— als een Vorst op twee stoelen leunde, gesteund door
kussens, zooals de Din (Wet) voorschrijft. Zelfs niet de
„premier" van den monarch kon een geringer dunk van
Pharao hebben gehad, dan Mozes Ansell in deze symbolisch-sybaritische houding. Een levende hond is beter
dan een doode leeuw, heeft een groot leeraar in Israel
gezegd. Hoeveel beter dan niet een levende leeuw, dan
een doode hond! Pharao was, niettegenstaande al zijn
purper en mooi linnen en zijn stapelplaatsen, op den
bodem der Roode Zee, geslagen door twee honderd
en vijftig plagen. En zelfs wanneer het waar was, zooals
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de overlevering luidde, dat hij verder was blijven voortleven tot hij koning van Ninev6 werd, en het oor
leende aan de waarschuwingen van Jona, den profeet
en walvischonderzoeker, dan was hij toch maar de stof
en asch, waarmede andere zondaars zich bedekten;
maar hij, Mozes Ansell, was de geeerbiedigde heer van
zijn huishouding, die den voorsmaak genoot van de
rust der rechtvaardigen in het Paradijs, ja zelfs gastvrijheid verleende aan de armen en hongerigen. Kleine
vlooien hebben kleinere vlooien en het was met Mozes
Ansell nimmer zoo ver gekomen, dat hij niet op dezen
avond der avonden, wanneer de slaaf op gelijken voet
met den meester aanzit, een Paaschgast kon nooden,
gewoonlijk een pas aangekomen vreemdeling, of den een
of anderen daklooze of zwerver, die voor deze gelegenheid tot het Judai'sme was teruggekeerd en een zetel
aan de tafel aannam in dien geest van cameraderie, die
een van de prettigste kenmerken is van den Joodschen
arme. De Seder was een plechtigheid, die niet te zwaar
en ernstig moest worden opgevat en er was in den loop
er van geen gebrek aan onbestraft gegiegel van de
kleintjes, vooral in die gelukkige dagen toen de moeder nog leefde en trachtte het aphikomen, (de matzo
bepaaldelijk apart gelegd als laatste stuk) te stelen, om
het den vader alleen terug te geven als hij beloofde
haar toe te staan, wat zij ook mocht begeeren. Helaas,
het is te vreezen dat juffrouw Ansell's wenschen nooit
hoog reikten. Er werd nog meer gegiegeld wanneer de
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jongste zoon die praten kon — in Esther's vroegste
herinneringen was dat de arme Benjamin — de operaties begon door met een bijzonder hooge stem en
met een air van volslagen onwetendheid te vragen, waarom
deze avond verschilde van alle andere avonden — met
het oog op de verschillende verbazende eigenaardigheden van voeding en houding (ze werden een voor
6en opgenoemd) die zijn blik troffen; waarop dan Mozes
en de bube en de rest van het gezelschap — met inbegrip van den vrager — onveranderlijk antwoordden, ook
op een bepaalde dreun: „Slaven waren wij in Egypte".
Waarop zij dan voortgingen met zeer uitvoerig — met
een pauze in het midden om wat te gebruiken — het
altijd weer boeiend verhaal van de groote verlossing te
doen, met uitwijdingen, die er heelemaal niets mee te
maken hadden: over Haman en Daniel en de wijze mannen
te Bena Berak. En deze oudste van alle in de wereld
bestaande huiselijke godsdienstoefeningen besloot met
een allegorische ballade in den trant van „het huis van
Adriaan": van een geitje dat werd opgegeten door een
kat, die werd gebeten door een hond, die werd geslagen door een stok, die werd verbrand door een vuur,
dat werd gebluscht door water, dat werd gedronken
door een os, die werd geslacht door een slager, die
werd geslagen door den Engel des Doods, die werd
geslagen door den Heiligen God, geloofd zij Hij!
In rijke huizen werd deze hagode gelezen uit manuscripten met fraaie teekeningen — het eenige staaltje

van ontwikkeling der beeldende kunst onder de Joden —
maar de Ansells hadden jammerlijk kleine gedrukte
boekjes, met vreemde maar onopzettelijk komische
houtsneden, prerafaelitisch van perspectief en lachwekkend van teekening, die de wonderen der verlossing
voorstelden: Mozes den Egyptenaar begravend en
verschillende andere gedeelten van den tekst. Een
daarvan gaf een Koning te zien, die in den tempel
bad voor een ontplofifende bom, waarmede de Sjechinoh
of Goddelijke stralenkrans werd bedoeld. Een ander
stelde Sara voor in een netten mantel en rok en met
een deftige muts op het hoofd, staande achter de
deur van haar woning, een stevige vrij staande villa,
aan den oever van een meer waarop schepen en
booten voeren, terwijl Abraham de drie hemelsche
boodschappers verwelkomde, bescheidenlijk onherkenbaar gemaakt door zware vleugels.
Hoe heerlijk, wanneer het ledigen van elk der vier
bekers met wijn in aantocht was! Welk een teleurstelling en wederzijdsche plagerijen als de beker alleen
moest worden opgelicht! Wat werd de gulzige Salomon geplaagd, die zorgde geen druppel te morsen bij
de vingermanoeuvres, wanneer de wijn, telkens bij het
noemen van een plaag, uit den beker moest worden
gestort! En welk een plechtig oogenblik, wanneer de
grootste beker tot den rand werd gevuld voor den
profeet Elia en de deur werd geopend opdat hij zou
kunnen binnenkomen! Kon men de schim van den
Kinderen van het Ghetto. II.
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profeet niet bijna de kamer hooren binnenruischen?
Wat beteekende het, dat de wijn in den beker niet
de dikte van een gerstekorrel zakte? Al was het voor Elia
niet moeielijk ter zelfder tijd in alle wereldstreken te
zijn, hij kon toch bezwaarlijk het grootere wonder volbrengen van zoovele millioenen bekers te ledigen.
Geschiedkundigen hebben dat gebruik van het openen
van de deur verklaard uit de noodzakelijkheid van de
wereld te overtuigen, dat geen bloed van Christen
kinderen bij de plechtigheid dienst deed, en voor
eenmaal heeft de wetenschap het nafeve bijgeloof met
een nog poetischer tragischen schijn omgeven. Want
de vervolging in het Londensche Ghetto bepaalde
zich tot het nu en dan schreeuwen door het sleutelgat
van woestelingen in de buurt, wanneer zij de vreemde
melodieen vroolijk hoorden uitgalmen. Dan hielden de
zangers even verschrikt op en de een of ander zeide:
„0, het is maar een ruwe Christen" en het gezang
werd weer hervat.
En dan, wanneer het aphikomen was gegeten en de
laatste beker geledigd en het was tijd om naar bed
te gaan, welk een heerlijk gevoel van heiligheid en
veiligheid bleef er dan nog heerschen! Het was dien
avond niet noodig tot Israels hoeder, die nooit sluimert of slaapt, te bidden over u te waken en de
booze geesten te veijagen. De engelen zijn met u,
Gabriel aan uw rechter, Raphael aan uw linkerzijde,
Michael achter u.
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Over het geheele Ghetto bleef het licht van Paschen
jzweven en het herschiep de sombere kamers en verhelderde de kleurlooze levens.
Hollandsche Debby zat naast juffrouw Simons aan
de tafel van de getrouwde dochter van die goeie ziel,
dezelfde die kleine Sara had gezoogd. Esthers herhaalde loftuitingen hadden voor de arme verlaten, ziekelijke naaister deze buitengewone gunst en dit voorrecht bewerkt. Bobby lag in de gang op de mat,
gereed om Elia te lijf te gaan. Op deze tafel lagen
twee stukken gebakken visch, die Esther Ansell aan
juffrouw Simons had gezonden. Zij vertegenwoordigden
de grootste vergelding in Esthers leven en zij gevoelde
zich vol berouw jegens Malke, als zij bedacht dat zij
dit trotsche oogenblik aan haar geld verschuldigd was.
Zij besloot haar een brief van verontschuldiging te
zenden, met haar mooiste hand geschreven.
Bij de Belcovitch's duurde de plechtigheid lang,
want de heer des huizes stond er op het Hebreeuwsch
zin voor zin in het jiddisj te vertalen; maar niemand
vond het vervelend, vooral niet na het avondeten.
Pesach zat er, hand in hand met Fanny; hun huwelijk was nu zeer nabij. En naast Chaya met de ongelijke beenen zat Becky in vollen luister, met haar uitdagende krullen, zich bewust een verblindend voorwerp
te zijn voor den armen Pollack, dien we het laatst aan
rebbe Sjmoel's Sabbath-tafel ontmoetten. Wees verzekerd,
dat Malke den kleereborstel had teruggebracht en in
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zelfbehaaglijke majesteit troonde aan Milly's tafel en
dat Suikerman, de sjadjan, zijn eenoogige gemalin het
ontbreken van een vierden oom vergaf, terwijl Jozef
Strelitski, de droomer, rijk door commissies op Paaschsigaren, over den grooten Exodus peinsde. Ook kon
de sjammes niet anders dan stralend zijn, toen hij de
ingewikkelde plechtigheid leidde, met niemand om hem
tegen te spreken; of Karlkammer anders dan in den
zeven-honderd-zeven-en-zeventigsten hemel, die, volgens
de gematriyoh, gemakkelijk tot den zevenden hemel kan
worden teruggebracht.
Shosshi Sjmendrik bleef niet in gebreke de verlossing
der Joden aan de weduwe Finkelstein uit te leggen en
Gedalje, de groentenkoopman, verzuimde niet zijn jaarlijksch feest te vieren aan het hoofd van een vijftigtal
vroolijke arme vreemden. Ruwe Christenen mochten
spottend op straat schreeuwen, vooral wanneer de deuren
voor Elia werden opengezet, maar dat deerde niemand
en het Ghetto was boven smaad verheven.
*

*
*

Melchizedek Pinchas was de Paasch-gast aan rebbe
SjmoePs tafel, want de reuk van zijn Sabbath-sigaar
was niet doorgedrongen tot den neus van den ouden
man. Het was een groote avond voor Pinchas, die tot
vurige nationalistische aspiraties werd opgezweept door
de herinnering aan de verlossing uit Egypte, hoewel
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hij die in haar bijzonderheden voor mythisch hield.
Het was een vreeselijke avond voor Hanna, dietegenover hem zat, onder het vuur van zijn dichtersblik.
Zij was bleek en strak en bewoog zich en sprak werktuiglijk. Nu en dan sloeg haar vader een medelijdenden
blik op haar, maar hij vertrouwde dat het ergste achter
den rug was. De moeder gevoelde de pijn lang niet
zoo diep als hij, want zij had den storm niet meegemaakt. Zij had haar schoonzoon zelfs niet 6enmaal gezien, behalve door de lens van een donkere kamer.
Het speet haar, meer ook niet. Nu het ijs gebroken
was en Hanna 6en jongen man had aangemoedigd, was
er hoop voor de anderen.
Noch de vader, noch de moeder giste Hanna's gemoedstoestand. Liefde zelf is blind in die tragische
stilten, die de zielen scheiden.
Den geheelen nacht, na het pijnigend tooneel, sliep
zij niet; de koortsige werkzaamheid van haar brein
maakte slaap onmogelijk en een niet falend instinct
zeide haar, dat ook David wakker lag; dat zij beiden,
in de stilte eener slapende stad, in de duisternis worstelden
met hetzelfde vreeselijke probleem en dat zij nimmer
zoo 6en waren, dan nu zij waren gescheiden. Den volgenden morgen kwam er een brief voor haar. Er was
geen postzegel op en hij was blijkbaar door David in
de brievenbus gedaan. Hij vroeg haar een onderhoud
te tien uren, bij een hoek van de Ruine; natuurlijk
kon hij niet bij haar aan huis komen. Hanna ging
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met een mandje uit, om inkoopen te doen. Er heerschte
een vroolijke bedrijvigheid in het Ghetto, een prettige
feestelijke drukte; de lucht weergalmde van het schorre
klokken van tallooze kippen, op weg naar de met veeren
bedekte, met bloed bevlekte slachtbanken, waar slachters
van beroep gewijde messen hanteerden; jongens liepen
met kleine komforen met gloeiende kolen rond, bereid
voor een halve penny de laatste gedeesemde kruimels
te vernietigen. Niemand sloeg acht op de twee tragische
figuren, wier leven zou worden beslist in de korte brokken
van gesprek, met moeite gevoerd te midden eener
woelige menigte.
Davids bewolkt gelaat verhelderde zich een beetje,
toen hij Hanna zag naderen.
„Ik wist wel dat je komen zoudt," zeide hij, terwijl
hij haar hand even in de zijne nam. Zijn hand gloeide,
de hare was koud en slap. De druk van een grooten
storm van aandoening had het bloed uit haar gelaat
vetjaagd, maar inwendig gloeide ze. Terwijl zij elkander
aankeken, las ieder verzet in de oogen van den ander.
„Laat ons opwandelen," sprak hij.
Langzaam liepen zij verder. De grond was glibberig
en morsig, de lucht grauw. Maar de vroolijkheid der
menigte neutraliseerde de duffe vunzigheid der omgeving.
„Nu?" zeide hij zacht.
„Ik dacht dat je iets voor te stellen had," mompelde zij.
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„Laat me je mandje dragen."
„Nee, nee. Ga verder. Wat heb je besloten?"
„Je niet op te geven, Hanna, zoolang ik leef."
„Ha!" zeide zij bedaard. „Ik heb ook over alles
nagedacht en ik zal je niet verlaten. Maar ons huwelijk volgens de Joodsche wet is onmogelijk; wij zouden
in geen Synagoge kunnen trouwen, zonder dat mijn
vader het wist, en hij zou de autoriteiten onmiddellijk
verwittigen van den hinderpaal tegen onze verbintenis."
„Dat weet ik, lievelirig. Maar laat ons naar Amerika
gaan, waar niemand het weten zal. Daar zullen we
rabbis in overvloed vinden om ons te trouwen. Er is
niets dat mij aan dit land bindt. Ook jouw ouders zullen vriendelijker over je denken, als je over de zee
bent. Het is gemakkelijker te vergeven op een afstand.
Wat dunkt je, lieve?"
Zij schudde het hoofd.
„Waarom zouden we in een Synagoge trouwen?"
vroeg ze."
„Waarom?" herhaalde hij verwonderd.
„Ja, waarom?"
„Omdat wij Joden zijn."
„Je zoudt dus Joodsche vormen gebruiken om Joodsche wetten te ontduiken?" vroeg ze kalm.
„Nee, nee. Waarom stel je de zaak zoo voor? Natuurlijk heeft de Bijbel gelijk de wetten te maken zooals ze zijn; toen mijn toorn een beetje bekoeld was,
zag ik alles goed in. Die wetten omtrent de priesters
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waren alleen bedoeld voor de tijden toen wij een Ternpel hadden en in elk geval kunnen zij niet gelden voor
een zuivere echtscheidingsklucht als de uwe. Het zijn
die oude gekken — neem me niet kwalijk — het zijn
die dweepzieke rabbis, die de wetten zoo onbuigzaam
willen maken, wat God nimmer bedoelde, evenals zij nog
altijd zulk een drukte maken over kosjer vleesch. In
Amerika is men minder streng: bovendien zullen ze niet
weten dat ik een kohen .ben."
„Nee, David," zeide Hanna vastberaden. „Er moet
geen bedrog meer zijn. Waarom zouden we er een
rabbi bij halen? Indien we niet volgens de Joodsche
wet kunnen trouwen zonder iets te verbergen, dan wil
ik niets met de Joodsche wet te maken hebben. Je
weet hoe ik er over denk: ik ben niet zoo diep in
godsdienstige quaesties doorgedrongen als jij "
„Wees niet sarcastisch," viel hij haar in de rede.
„Ik ben altijd zeeziek geweest van die eeuwigdurende ceremonies, van dien eindeloozen slinger van wetten, die om ons heen kronkelt en ons bij elke gelegenheid het leven bemoeilijkt. En nu is alles mij te drukkend geworden om het langer te dragen. Waarom
zouden we ons leven er door laten verwoesten? En
waarom zouden we doen alsof we er aan hechten, daar
we toch besloten zijn ons er van los te maken? Wat
geef jij om het Judaisme? Je eet tereifoh, als je lust
hebt rook je op Sabbath —."
„Ja, dat is zoo; misschien doe ik verkeerd. Maar
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iedereen doet het tegenwoordig. Toen ik een jongen
was, durfde niemand op Sjabbes in een omnibus te
rijden; nu zie je er hoopen. Maar dat is allemaal
maar ouderwetsch Judai'sme. Er moet een God zijn,
anders zouden we niet hier wezen, en het is onmoge
lijk te gelooven dat die God Jezus was. Men moet
een godsdienst hebben en er is niets beters. Maar dat
is tot daaraan toe. Als je mijn plan niet goed vindt,"
zoo besloot hij bezorgd, „wat is dan jouw plan?"
„Laat ons gewoon naar den ambtenaar van den
burgerlijken stand gaan."
„Net zooals je wilt, lieveling," zeide hij haastig, „als
we maar trouwen en gauw."
„Zoo gauw als je wilt.".
Hij greep de hand, die vrij was, en drukte die
hartstoehtelijk.
„Lieveling! O, als je kondt weten hoe het mij gisteren nacht te moede was, toen jij mij scheen te
ontzinken."
Er volgde een stilte, waarin ieder met zijn gedachten
vervuld was. Toen zeide David:
„Maar heb je den moed daartoe en te Londen
te blijven?"
„Ik heb moed tot alles. Maar zooals je zegt, het
zou beter zijn op reis te gaan. De breuk zal minder
zijn als we heelemaal met alles breken — alles ineens
veranderen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar je begrijpt
me wel."
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„Wel zeker, het is moeilijk een nieuw leven te
beginnen, omringd door al de oude dingen. Bovendien,
waarom zouden we onze vrienden de gelegenheid geven
ons met den nek aan te zien? Zij zullen allerlei boosaardige redenen bedenken waarom we niet in een
Sjoel trouwden en, als ze de juiste reden raadden,
zouden ze misschien zelfs ons huwelijk als onwettig
beschouwen. Laat ons naar Amerika gaan zooals ik
voorstelde."
„Best. Gaan we regelrecht van Londen?"
„Neen, van Liverpool."
„Dan kunnen we te Liverpool trouwen, alvorens
uit te zeilen."
„Dat is een goed idee. Maar wanneer zullen we
vertrekken ?"
„Onmiddellijk. Vanavond. Hoe eer hoe beter."
Hij keek haar aan.
„Meen je 't?" zeide hij. Zijn hart klopte heftig, alsof
het zou barsten. Alles zwom voor zijn oogen.
„Ik meen
zeide zij ernstig en zacht. „Denk je
dat ik mijn vader en mijn moeder zou kunnen onder
de oogen zien, wetende dat ik op het punt sta hen
doodelijk te grieven? Elke dag wachtens zou een pijniging voor mij zijn. O, waarom is de godsdienst zulk
een vloek?" Zij hield op, een oogenblik overstelpt
door de aandoeningen, die zij had bedwongen. Maar
rustig ging zij voort. „Ja, we moeten in eens weg
van hier. We hebben onze laatste Paschen gehouden^

We zullen gezuurd brood moeten eten — het zal een
breuk zijn voor goed. Breng me vandaag nog naar
Liverpool, David. Je bent mijn aanstaande echtgenoot —
ik vertrouw je."
Zij keek hem flink aan met haar donkere oogen,
die schitterend uitkwamen bij de matte huid. Hij staarde
in die oogen en een straal als van den hemel van reinheid daarbinnen drong hem door de ziel.
„Dank je, lieveling," zeide hij met een stem, waarin
tranen klonken.
Zwijgend liepen zij verder. Spreken was even overtollig als onvoldoende, om uit te drukken wat er in hen
omging. Toen zij weer spraken waren hun stemmen
kalm; hun was eindelijk de vrede, dien een kloeke
beslissing geeft en elk was vervuld van de vreugde
over het groote waagstuk, ter wille van hun wederkeerige liefde te ondernemen. Onbeteekenend als hun afwijking van de conventie den oningewijde mocht toeschijnen, hun leek het een geweldige breuk met alle
tradities in het Ghetto en met hun verleden; zij zouden
zich begeven op onbegane wegen, elkander bij de hand
houdend.
Terwijl zij door de drukke menigte heendrong in de
onsmakelijke achterbuurten van het Ghetto, in de grauwe
kilheid van een bewolkten morgen, was het Hanna te
moede, als liep ze in een toovertuin en als ademde ze
den geur in van de rozen der liefde zelf, vermengd
met de scherpe zoute lucht die van de zee der vrijheid
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blies. Een frisch, nieuw gezegend leven opende zich
voor haar; eindelijk trokken de hinderlijke nevels van
het verleden op; het onberedeneerd instinctmatig verzet,
voortgesproten uit verveling en onuitgesproken ontevredenheid met haar leven en met de menschen om haar
heen, had door een zonderlingen samenloop van omstandigheden snel zijn toppunt bereikt; nadenken had
ten slotte uitgegist tot een vast besluit en het vooruitzicht van handelend optreden overstroomde haar gemoed
met een vrede en een vreugde, waarin elke herinnering
aan de overige menschheid werd verzwolgen.
„Wanneer kun je klaar zijn?" vroeg hij voordat hij
„Zoo laat je wilt," was haar antwoord. „Ik kan niets
meenemen — ik durf niets inpakken. Ik kan toch wel
de noodigste dingen te Liverpool krijgen. Ik heb alleen
een hoed en, mantel aan te doen."
„En dat is genoeg," zeide hij innig. „Ik heb niets
anders dan jou noodig."
„Dat weet ik, lieve," antwoordde zij zacht. „Indien
je was als de andere Joden, zou ik niet alles voor je
kunnen opgeven."
„Je zult het nooit berouwen, Hanna," zeide hij tot
in de ziel geroerd, toen het hem duidelijk werd hoeveel
zij aan haar liefde ten offer bracht. Hij was maar een
vagebond op den aardbodem, maar zij zou zich losscheuren van diepe wortels in haar thuis, van de conventies van haar kring en haar sekse. Opnieuw kwam
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het gevoel van zijn onwaardigheid over hem, en plotseling angstige twijfel, of hij wel goed genoeg was om
haar vertrouwen te verdienen. Zijn aandoening bedwingend, ging hij voort: „Ik denk dat ik minstens den
geheelen dag zal noodig hebben om te pakken en alles
te beschikken voor mijn vertrek uit dit land. Ik moet
in elk geval mijn bankiers bezoeken. Ik zal van niemand
afscheid nemen, dat zou vermoedens wekken. Ik zal te
negen uur met een rijtuig zijn om den hoek van je
straat en we zullen den sneltrein van tien uur nemen
van Euston. Als we dien misten, zouden we tot twaalf
uur moeten wachten. Het zal donker zijn en er zal wel
niemand op me letten. Ik zal een kapdoos voor je
meenemen en alles wat me nog invalt en het bij mijn
bagage voegen."
„Best," antwoordde zij kalm.
Zij kusten elkaar niet; zij gaf hem de hand en met
een plotselingen inval schoof hij den ring, dien hij den
vorigen dag had meegebracht, aan haar vinger. De
tranen kwamen haar in de oogen toen zij zag wat hij
had gedaan. Door een nevel keken zij elkaar aan; zij
gevoelden zich verbonden door een band, die door
menschen niet kon worden verbroken.
„Vaarwel," stamelde zij.
„Vaarwel," zeide hij. „Tot negen uur."
„Tot negen uur," fluisterde ze en snelde heen zonder
om te zien.
Het was een vreeselijke dag; de minuten kropen met
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weerzin tot uren voort en de uren sleepten zich met
moeite verder tot den avond. Het was echt Aprilweer,
buien en zonneschijn volgden elkander grillig op. Toen
het donker begon te worden, trok zij haar beste kleeren
aan voor het feest, stopte een paar dierbare souvenirs
in haar zakken en verborg het portret van haar vader
naast dat van haar minnaar in haar borst. Aan een
kapstok bij de straatdeur hing zij een reismantel en
een hoed, om die bij de hand te hebben als zij het
huis verliet. Zij was dien dag van weinig nut in de
keuken, maar haar moeder ontzag haar om haar verdriet. Telkens liep Hanna naar boven naar haarslaapkamer, om een laatsten blik te werpen op de dingen,
waarvan zij zoo beu was geworden — het kleine ijzeren
bed, de kleerenkast, de platen in lijsten, de kom en
kan met de bloemen er op. Alles scheen haar nu
wonderlijk lief, nu zij het voor het laatst zag. Hanna
nam alles in de hand — zelfs het kleine friseerijzer en
de kartonnen doos vol met lapjes en lintjes, met kant
en gedeukte kunstbloemen, en de waaiers met de gebroken stijlen en de corsetten met gebroken baleinen
en de rokken met morsige randen en de balhandschoenen
met twaalf knoopen en vuile vingers en de gevlekte
rose omslagdoekjes. Zij had gaarne sommige boeken,
haar schoolprijzen vooral, willen meenemen, maar dat
Icon niet. Zij ging ook verder het heele huis door, van
den zolder tot den kelder. Het maakte haar zwak,
maar zij kon de aandrift niet weerstaan om van alles
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afscheid te neimen. Ten slotte schreef zij een brief aan
haar ouders en verborg dien onder haar spiegel, wel
wetend dat zij in haar kamer zouden zoeken. Terwijl
zij dat deed, bekeek zij zich nieuwsgierig; de kleur
was nog niet op haar wangen teruggekeerd. Zij wist
dat zij mooi was en zij deed altijd# haar best er goed
uit te zien, alleen omdat zij dat prettig vond. Alhaar
instincten waren aesthetisch. Nu zag zij er uit als
een heilige, in geestvervoering. Zij schrikte bijna van
zichzelf. Zij had haar gezicht gefronst, beschreid,
somber gezien, maar nimmer met zulk een onheilspellende uitdrukking. Het was alsof haar besluit met groote
letters op elken trek voor iedereen te lezen stond.
's Avonds vergezelde zij haar vader naar de Sjoel.
Zij ging daar niet dikwijls 's avonds heen en het plan
kwam dan ook plotseling bij haar op. De Hemel weet
of zij ooit weer een Synagoge zou binnengaan; het
bezoek zou een deel zijn van haar stelselmatig afscheid
nemen. Rebbe Sjmoel zag daarin een bewijs van onderwerping aan Gods wil en, de oogen dankbaar ten hemel
gericht, legde hij met een stille zegenbede zachtjes de
hand op haar hoofd. Hanna begreep te laat zijn dwaling
en wroeging vervulde haar. Voor deze feestelijke gelegenheid had rebbe Sjmoel de Groote Synagoge gekozen om te bidden. Hanna, gezeten onder de weinigen
op de vrouwengalerij en werktuigelijk in een machsor
(gebedenboek) bladerend, keek voor het laatst neer op
het talrijke auditorium, op de mannen met hooge hoeden
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en in hun beste kleeren. Overal schitterden groote waskaarsen — in groote vergulde kronen van de zoldering
afhangend, in kandelaars bij de ramen aangebracht, in
kandelabers die zich van de muren vertakten. Erheerschte
een stemming van heilige vreugde in het plechtig oud
gebouw, met zijn massieve pilaren, zijn kleine boogvensters, zijn hooge versierde zoldering en vallichten,
en zijn tafeltjes met vergulde letters ter herinnering aan
vrome donateurs,
De gemeente nam met vroolijke wijding deel aan
den dienst. Sommigen wisselden dien af met een praatje
en de pedel ordende de mannen met de lage hoeden
achter de ijzeren hekken, terwijl zijn werktuiglijke
„amens" krachtig door de kerk weerklonken. Maar
dezen avond had Hanna geen zin voor het humoristische dat haar anders placht te vermaken; een waarachtige aandoening vervulde haar — dezelfde aandoening van het afscheid nemen, die zij in haar eigen
slaapkamer had gevoeld. Haar oogen dwaalden naar
de Ark, bekroond door de steenen tafelen van detien
geboden, en in de droeve donkere oogen kwam een
peinzende uitdrukking door kinderlijke herinneringen te
voorschijn geroepen. Toen zij een klein meisje was,
had haar vader eens verteld, dat soms op Paaschavond
een engel uit de deur van de Ark kwam, tusschen de
Wetsrollen door. Jaren achtereen, wachtte zij op dien
engel en hield zij de oogen geduldig op het gordijn
gericht Eindelijk gaf zij hem op; zij kwam tot de con-
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clusie dat haar gezicht onvoldoende was gelouterd, of
dat de engel zich in andere Synagogen vertoonde. Dezen avond herinnerde zij zich haar kinderlijken waan
en onwillekeurig keek zij naar de Ark, half in afwachting van den engel.
Zij had, toen zij 's morgens haar afspraak met David
had gemaakt, niet aan den &afer-dienst gedacht, dien
zij voor een deel zou moeten bijwonen; toen het haar
bij dag inviel, krulde een cynische glimlach haar lippen.
Hoe toepasselijk! Dezen avond zou haar exodus zijn
uit de slavernij. Evenals haar voorouders, die Egypte
verlieten, zou ook zij haastig een maal gebruiken, een
staf in de hand, reisvaardig. Hoe vastberaden zou ook
zij optrekken naar het beloofde land! Zoo had ze uren
te voren gedacht, maar haar stemming was nu geheel
anders. Hoe nader de Seder kwam, hoe meer zij terugdeinsde voor de huiselijke plechtigheid. Een bijna panische schrik greep haar thans aan, in de Synagoge,
toen een visioen van de huiskamer weer voor haar oprees; het was alsof zij op straat moest vluchten, naar
haar minnaar toe, zonder ooit om te zien.
O, waarom had David niet een vroeger uur bepaald
en haar niet een beproeving bespaard, zoo pijnlijk voor
haar zenuwen! Liefelijk klonk het koor der priesters
in hun zwarte stolas. Hanna bracht haar dwazen angst
tot zwijgen door zachtjes mee te zingen, want het zingen door de gemeente werd min of meer beschouwd
als een inbreuk op de voorrechten van het koor en
Kinderen van het Ghetto. II.
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als strekkend om de zangers in hun ingewikkelde vierstemmige fugas, door geen orgel gesteund, van de
wijs te brengen.
„Met nooit verflauwende liefde hebt Gij het huis>
van Israel, Uw volk, lief gehad," zoo zong zij; „een
Wet en geboden, instellingen en besluiten hebt gij
ons geleerd. Daarom, o Heer onze God, wanneer wij
ons neerleggen of opstaan, zullen wij over Uwe besluiten nadenken; ja, wij zullen ons voor altijd verheugen in Uw Wet en in Uw geboden, want zij zijn ons
leven en, de lengte van onze dagen en wij zullen dag
en nacht er over nadenken. En moogt gij nimmer Uw
liefde van ons afwenden. Geloofd zijt Gij, o Heer, die
Uw volk Israel lief heeft!"
Hanna volgde met aandacht den Engelschen tekst
van het Hebreeuwsch in haar machsor, terwijl zij zong.
Hoewel zij woord voor woord kon vertalen, was de
beteekenis van hetgeen zij zong nimmer geheel tot haar
bewustzijn doorgedrongen. De macht van het gezang
over het gemoed hangt slechts weinig af van den tekst.
Nu schenen de woorden haar toe een bijzondere beteekenis te hebben, haar iets bijzonders te verkondigen..
Toen het gezang ophield, waren haar oogen vochtig.
Wederom keek zij naar de Ark, met het prachtig geborduurd gordijn, waarachter de kostbare Wetsrollen met
hun zijden omhulsels, gouden belletjes, zilveren wijzers
en versierselen waren geborgen. O, als de engel nu
maar kwam! Als het schitterend visioen slechts voor
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een oogenblik op de witte treden afstraalde. O, waarom
kwam hij niet om haar te redden?
Haar te redden? Waarvan? Zij vroeg het zichzelf
heftig af, in verzet tegen de nog zwakke stem in haar
binnenste. Welk kwaad had zij ooit gedaan, dat zij, zoo
jong en zacht, gedwongen werd zulk een wreedekeus
te doen tusschen het oude en het nieuwe ? Dit was de
Synagoge waarin zij zou zijn getrouwd; stralend en
eervol zou zij plaats hebben genomen onder den trouwhemel, te midden van de vroolijke drukte eener gelukwenschende schare. En nu werd zij tot ballingschap,
tot de kilheid van een geheim huwelijk gedreven. Neen,
neen, ze wilde niet gered worden, in den zin van in de
kudde te blijven; de godsdienst had schuld, niet zij.
De dienst liep ten einde. Het koor zong de slot-hymne
en de ghazan zong de laatste regels met talrijke muzikale krullen.
„De dooden zal God opwekken in de overmaat van
-Zijn liefderijkheid. Geloofd zij voor altijd Zijn roemrijke
naam."
Men hoorde slaan met kleppen van zitbanken en
lessenaars, en de gemeente stroomde uit de kerk, onder
het gegons van wederzijdsche „goe&jomthovs" (goed feest).
Hanna voegde zich bij haar vader, terwijl het gevoel
van wrok en verzet nog in haar spookte. In de frissche
lucht, onder den met sterren bezaaiden hemel voortstappend op de van den regen glimmende straat, schudde
zij de laatste inwerking van de Synagoge van zich; al

haar gedachten bepaalden zich op de ontmoeting met
David, op de wilde vlucht naar het noorden, terwijl de
rechtgeaarde Joden na het avondmaal tot viering van
hun Verlossing zich ter ruste zouden begeven; het bloed
bruiste haar door de aderen, ze verbeidde in koortsig^
ongeduld het uur dat komen zou.
Zoo zat ze aan de Seder-tafel, als in een droom,
terwijl visioenen van een gewaagden tocht haar door
het hoofd gingen. Het gelaat van haar minnaar zweefde
haar voor de oogen, vlak bij het hare, zooals het hedenavond zou zijn geweest, indien er gerechtigheid in den
Hemel was. Nu en dan drong de omgeving tot haar
bewustheid door en dan voelde zij als een steek in
het hart. Toen Levi de inleidende vraag deed, vroeg
ze zich af wat er van hem zou worden. Zou de mannelijke leeftijd hem de vrijheid brengen, zooals die thans.
voor haar aanbrak? Welk leven zou hij den armen rebbe
en zijn vrouw leiden ? Het vooruitzicht was niet bijster
bemoedigend. Maar een man heeft zooveel meer voorrechten dan een vrouw en Levi zou veel kunnen doen,
zonder dat hij zijn ouders evenveel verdriet deed als zij
hen verdriet zou berokkenen. Arme vader! De grijze
haren waren in de meerderheid in zijn baard; zij had er
nimmer op gelet dat hij zoo oud begon te worden.
En moeder — haar gelaat was vol rimpels. Nu ja, we
moeten alien eens oud worden. Wat een grappige man
was die Melchizedek Pinchas, die zoo vol vuur het
wonderlijke verhaal zong! Het Judaisme bracht onge-

twijfeld sommige curieuse typen voort. Er vloog een
glimlach over haar gelaat, toen zij zich dacht als de
verloofde van dezen man.
Bij het avondeten trachtte zij iets te gebruiken; zij
wist dat ze het noodig zou hebben. Toen zij eenige
borden naar de keuken bracht, keek zij naar haar hoed
en mantel, die aan den kapstok in de gang hingen,
aan den knop het dichtst bij de straatdeur. Het zou
maar een seconde duren, om ze aan te doen. Zij knikte ze
toe alsof ze zeggen wilde: , Ja wel, we zien elkaar gauw
weer." Onder het maal luisterde zij naar de monologen
die de dichter hield met zijn hooge, krakende stem.
Melchizedek Pinchas had veel te vertellen van zekeren acteur-directeur, die het mooiste jiddisje stuk dezer
eeuw had verknoeid, en van zekeren werkmansleider,
die de fondsen van zijn dupes had gebruikt om de toehoorders tot wegblijven om te koopen, en (hoewel de
rebbe hem met het oog op Hanna het zwijgen oplegde)
van zekere eerste actrice, een van de vier minnaressen
van zekeren geestelijke, die door haar minnaar was verlokt mee te doen aan de groote Engelsche samenzwering
om Melchizedek Pinchas te vervolgen, die hij alien weldra zou doodschieten en die hij inmiddels, evenals doode
vliegen, in het amber van onsterfelijke naamdichten had
weggesloten. Toen het maal ten einde liep begon de
wind aan de luiken te rammelen, en weldra kletterde
de regen weer tegen de ruiten. Rebbe Sjmoel verdeelde
de stukken aphikomen met een blijde zucht en terwijl
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hij op zijn kussens luierde en bijna zijn huiselijke zorgen vergat in het gevoel van Israel's zegeningen, begon
hij het dankgebed te zeggen, evenals de heiligen in
den Psalm, die luid op hun bed zingen. De kleine
Hollandsche klok op den schoorsteen begon te slaan.
Hanna verroerde zich niet. Bleek en bevend, zat zij
als aan haar stoel vastgeklonken. Een-twee-drie-vier-vijfzes-zeven-acht. Zij telde de slagen, alsof zij alleen door
dat tellen kon weten hoe laat het was! Alsof haar
oogen niet steeds de wijzers hadden gevolgd, die voortkropen. Zij had een dwaze hoop, dat het slaan zou ophouden met acht en dat er nog tijd zou zijn tot denken. Negen / Zij wachtte, haar oor verlangde naar den
tienden slag. Als het slechts tien uur was, zou het te
laat wezen. Het gevaar zou voorbij zijn. Werktuiglijk
de wijzers volgend, bleef zij zitten. Zij kropen voort.
Het was vijf minuten over het uur. Zij was er zeker van
dat David reeds om den hoek van de straat stond,
nat en een beetje ongeduldig wordend. Half rees zij
van haar stoel op. Het was geen mooie avond om er
van door te gaan. Zij zonk weer op haar plaats terug. Misschien was het maar beter tot den volgenden avond te
wachten. Zij zou het David gaan zeggen. Maar hij zou
misschien niet om het weer geven; als ze eens bij hem was,
zou hij haar in het rijtuig stoppen en ze zouden wegrijden,
de oude wereld onherroepelijk achter zich latend. Zij zat in
een staat van zielsverlamming, stijf op haar stoel, gemagnetiseerd door het warme gezellige vertrek, het oude

263

bekende meubilair, de Paaschtafel met het witte tafelkleed, de karaffen en wijnglazen, de gezichten van
haar vader en moeder, die door duizende herinneringen
machtig tot haar spraken. De klok tikte luid, driftig
als tot waarschuwing; de regen sloeg een ongeduldige
taptoe tegen de vensters; de wind deed deuren en
ram en schudden. „Ga heen, ga heen!" spraken ze;
„ga tot uw minnaar die op u wacht, om u naar het
nieuwe en onbekende te voeren!" En hoe luider zij
spraken, des te luider klonk het vroolijk dankgebed
van rebbe Sjmoel: „Hij die vrede sticht in de hooge
hemelen, schenke u vrede en aan geheel Israel, amen!"
Verder kropen de wijzers van de klok voort. Het
was half tien. Versuft, verstijfd, niet in staat om te
denken, zat Hanna daar; haar gespannen zenuwen
waren slap geworden; haar oogen waren vol van
bitterzoete tranen; ze voelde zich als bezwijmd wegdrijven op de golven van een bekende melodie. Plotseling merkte zij, dat de anderen waren opgestaan en
dat haar vader haar wenkte. Instinctmatig begreep zij,
werktuiglijk stond zij op en ging naar de deur; toen
werd ze overstelpt door een grooten schok van terugkeerende herinnering. Zij stond aan den grond vastgeworteld. Haar vader had den beker voor Elia met
wijn gevuld en het was haar jaarlijksch voorrecht de
deur open te zetten voor den profeet. Zij wist bij
intuitie, dat David thans als krankzinnig voor het huis
heen en weer liep, dat hij het niet waagde zijn tegen-
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woordigheid te kennen te geven en misschien haar lafheid verwenschte. Een schrik beving haar. Zij was
bang tegenover hem te staan; zijn wil was sterk en
machtig; haar koortsige verbeelding stelde zich dien
voor als een groote oceaan, die tegen den drempel
brak en die dreigde haar mee te voeren in den geweldigen maalstroom van het noodlot. Zij wierp de
kamerdeur wijd open en bleef toen staan, alsof haar
taak was volbracht.
„Nu, nu" (nou, nou) mompelde rebbe Sjmoel, op
de straatdeur wijzend.
Deze was zoo dicht bij de kamerdeur, dat hij die
ook altijd liet open zetten.
Hanna wankelde verder door het kleine gangetje.
De mantel en de hoed aan den kapstok knikten haar
sardonisch toe. Een heftige trilling van verzet greep
haar aan; ze strekte de handen naar den kapstok uit.
„Vlucht, vlucht! het is uw laatste kans," sprak het
bloed dat in haar slapen klopte. Maar haar hand viel
langs haar lijf neer en in dat korte oogenblik van
vreeselijke helderheid zag Hanna het geheele lange verschiet van haar toekomstig leven voor zich uitgestrekt,
recht en onlieflijk, tusschen groote kale muren, altijd
verder en verder tot aan een eenzaam graf; zij besefte
dat de kracht haar was ontzegd rechts of links af te
wijken, dat voor haar noch Exodus noch Verlossing
zou zijn. Sterk in de overtuiging van haar zwakheid,
wierp ze met geweld de straatdeur open. Het gezicht
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van David, bleek en spookachtig, doemde voor haar
op in de duisternis. Groote droppels regen vielen van
zijn hoed en liepen als tranen langs zijn wangen. Zijn
kleeren leken druipnat.
„Eindelijk!" klonk zijn heesch en blij gefluister.
„Waar bleef je zoo lang?"
»Boroech habo!" (Welkom gij die binnentreedt!) klonk
de stem van rebbe Sjmoel van uit de kamer, den
profeet begroetend.
„Stil," zeide Hanna. „Luister even."
De eentonige dreun van de stem van den ouden
rabbi paarde zich aan het gehuil van den wind. „Stort
Uw toorn uit over den Heiden die U niet erkent en over de
Koninkrijken,

die Uw naam niet inroepen ; want zij hebben

Jakob verzwolgen en Uw tempel verwoest Stort Uw verontwaardiging over hen uit en laat Uw hevige gramschap
hen treffen.

Vervolg hen met Uw toorn en roei hen uit

van de aarde."

„Gauw, Hanna!" fluisterde David. „We kunnen geen
oogenblik langer wachten. Doe je mantel aan. We zullen
den trein verzuimen."
Zij kreeg een plotselingen inval. Tot antwoord haalde
ze zijn ring uit haar zak en liet dien in zijn hand glijden.
„Vaarwel!" mompelde ze met een vreemde harde
stem en ze sloeg de deur in zijn gezicht dicht.
„ Hanna!"
Zijn verschrikte kreet van smart en wanhoop drong,
tot een ongearticuleerden gil gedempt, door de luiken
Kinderen van het Ghetto. II.
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heen. In onberedeneerde drift schudde hij met geweld
tegen de deur.
„Wie is dat? Wat is dat voor een rumoer?" vroeg
de rebbetzeen.
„De een of ander ruwe Christen maar, die op straat
schreeuwt!" antwoordde Hanna.
Zij was dichter bij de waarheid dan ze wist.
*

*

De regen viel sneller neer. De wind verhief zich,
maar de kinderen van het Ghetto koesterden zich bij
het vuur in geloof, hoop en tevredenheid. Van strand
tot strand opgejaagd in den loop der eeuwen, hadden
zij het nationale ideaal — Vrede — gevonden in een
land, waar Paschen kwam zonder met bloed te dreigen.
In de vliering van n°. i Royal-straat zat de kleine Esther
Ansell in gepeins, het hart vol van een teedere poezie, doordrongen van de schoonheden van het Judai'sme, waaraan
zij met God's hulp steeds zou gehecht blijven en met
den kinderblik hoopvol gericht op de toekomst, op het
ruimere leven, dat de jaren zouden brengen.

EINDE.

B E R I C H T.

In aansluiting met

Kinderen Van het Ghetto,

zal

binnen korten tijd bij den uitgever dezes mede verschijnen :

Kleinkinderen van het Ghetto
NAAR HET ENGELSCH
VAN

J.

Z A N G W I L L
DOOR

Dr. J. D E

JONG.

Bij den Uitgever dezcs verscheen mede:

door CYRIEL BUYSSE. Prijs ingenaaid . . . . / 2.40
Gebonden
,,2.90
Twijfel* door C . P . BRANDT VAN DOORNE. Prijs ingenaaid „ 2.40
Gebonden
. . „ 2.90
Huiselik Leed, door C . P. BRANDT VAN DOORNE. Prijs
ingenaaid f 2.25. Gebonden
,,2.90
Voorbijgaande schepen in donkeren nacht, door
BEATRICE H A R R A D E N . 2e goedkoope uitgaaf. Prijs ingenaaid f 1.50. Gebonden
,,1.90
E e n s c h e e p j e zonder Roer, door ANNA KOUBERT. Prijs
ingenaaid f 2.25. Gebonden
2.90
N i e u w e Paneeltjes, door A N N A KOUBERT. Prijs ingenaaid
/2.25. Gebonden
2.90
Zusterzielen, door E G B . C. V. D. M A N D E L E ( L E O LUTTEL).
Prijs ingenaaid /2.25. Gebonden
2.90
E e n modern Huwelijk, door J O H N O L I V E R HOBBES.
Prijs ingenaaid f 2.50. Gebonden
„ 3.10
Zonneheuvel, door BJORNSTJERNE BJORNSON. Prijs ingenaaid f 1.90. Gebonden
,,2.50
Trinette, door H E R M . HEIJERMANS Jr. 2e goedkoope
uitgave. Prijs ingenaaid f 1.75. Gebonden
2.25
Fleo, door H E R M . HEIJERMANS Jr. Prijs ingenaaid/r. 90. Geb. „ 2.50
Dora Kremer, ^rama door H E R M . HEIJERMANS Jr. Prijs „ 0.90
Panache, door FIORE D E L L A N E V E . Prijs ingenaaid. . . „ 1.50
Gebonden
,,1.90
De Familie B e r e w o u d , door T I N E VAN BERKEN. Prijs
ingenaaid /2.40$Gebonden
,,2.90
E e n Klaverblad v a n Vier, door T I N E VAN BERKEN.
Prijs ingenaaid /2.40. Gebonden
,,2.90
„Ende d e s e s p e r e e r t nimmer", door J. H. DE V E E R . Prijs „ 6.50
Gravin Mary, door J. H. DE V E E R . Prijs ingenaaid f 2.50. Geb. „ 2.90
De Dochter v a n Sen Resident, door Mevrouw P. A.
DE COCK BUNING-V. H E N G E L . Prijs
3.50
Luitenant Brielsma, Oorspronkelijke roman door A. S. H.
BOOMS. 2 Deelen. Prijs
6.50
Clara Wildenau, Oorspronkelijke roman door N J I - S R I .
2 Deelen. Prijs
6.50
Blank en Bruin, Nagelaten roman door M. C . F R A N K .
2 Deelen. Prijs
6.50
N o o r d w e s t en Zuidoost, door M . T . H. PERELAER. Prijs
ingenaaid f 2.90. Gebonden
3.50
Mea Culpa,

